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Van
het bestuur
Voor u ligt alweer
het derde nummer
van de WijkInfo
van dit jaar met
als voorplaat
een fantastische
bloemenfoto
van de Machiel
Vrijenhoeklaan gemaakt door onze
onvolprezen secretaris en duizendpoot Jan
Hofker. De bewoners die vol kritiek waren
over de reconstructie van de Machiel zijn
nu vol lof, althans de meesten van u. Het is
dan ook een hele vooruitgang om zonder
stoplichten door te kunnen rijden tot de
Goudenregenstraat. In de spits zijn er soms
nog wel files maar deze lossen snel weer
op. Een uitgebreid interview over de ins
and outs van de totstandkoming van het
vernieuwde trace Houtrust-Kijkduin vindt u
elders in dit nummer.
Duurzaamheid is tegenwoordig een woord
dat te pas en te onpas gebruikt wordt.
Hoe dit in de praktijk wordt gebracht vertelt ons een interview met een inwoner
van Kijkduin.
De reclame-uitingen langs het bouwterrein
aan de Ockenbrugstraat waarover we in de
vorige WijkInfo schreven, zijn van de baan.
Het groen dat is aangeplant voldoet aan
het “onzichtbaar”maken van de bouw
activiteiten.
Voor de leden van de wijkvereniging is
weer een start gemaakt met lezingen in
ons verenigingsgebouw. Ook een rondleiding in het Westduinpark staat op het
programma.
Nu de zomervakantie eraan komt is ook
ons kantoor Walboduin gedurende een
aantal weken gesloten, vanaf 22 juli tot en
met 2 september. De inkomende post en
de mails zullen wel beantwoord worden,
misschien iets trager dan u van ons
gewend bent. Dit komt mede doordat we
afscheid hebben moeten nemen van onze
vaste donderdagochtend medewerker Vera
Darbyshire. Zij is onlangs met haar man
verhuisd naar het oosten van het land. We
missen haar enorm! De donderdagochtenden worden nu tijdelijk ingevuld door
ondergetekende tot er een opvolger is
gevonden.

Vacature
WALBODUIN zoekt op korte termijn een medewerker
voor het kantoor op vrijwillige basis voor de
donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur.
Graag komen wij in contact met iemand die ruime secretariële ervaring heeft,
goed overweg kan met de PC met Windows 10 en Excel.
De taken bestaan uit:
- Beantwoorden van de telefoon
- Het verzorgen van de inkomende mail
- Boeken van huurders voor de zaal en het versturen van de nota’s
- Het verzenden van de nota’s van de adverteerders in het wijkblad de WijkInfo
Bekendheid met het werkgebied van de vereniging/wijkberaad is een pré. Het
vervangen van de dinsdagochtend medewerkster gedurende vacanties dient geen
probleem te zijn.
Wij bieden een rustige werkomgeving met veel individuele vrijheden.
Graag zien wij uw reactie tegemoet op de mail info@walboduin.nl of
hankhoogwout@kpnplanet.nl. Inlichtingen kunnen ook telefonisch ingewonnen
worden op telefoonnummer 070- 397 23 51.
Langskomen op het kantoor kan ook op dinsdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
Bestuur wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin

Water voor de pluimiepen
De vier pluimiepen van de Sportlaan, die afgelopen najaar zo spectaculair werden verplaatst naar de groenstrook van de Sportlaan, doen het goed. De Nationale Bomenbank,
die de verplaatsing deed, doet ook de komende vijf jaar de verzorging voor deze vier
bomen. Daartoe komen medewerkers van de Nationale Bomenbank regelmatig de bomen
verzorgen en controleren. Afgelopen mei waren ze weer aanwezig.
De bomen kregen elk een eigen irrigatiesysteem voor constante watertoevoer. Het systeem
is gekoppeld aan een computer die het vochtgehalte rondom elke boom constant registreert. Als de grond te “droog” wordt gaat automatisch een kraan open om het vochtgehalte rondom de boom weer op orde te brengen. Dus mocht het weer net zo’n droge zomer
als vorig jaar worden, dan zullen de bomen daar geen last van hebben.
Tevens werd rondom elke boom een grote hoeveelheid houtsnipperspulp gelegd. Deze
snippers zorgen niet alleen dat de grond rond de boom luchtig blijft, maar de schimmels in
de snippers zijn goede voedingsstoffen voor de bomen.
Johan Bommelé

Het bestuur wenst u veel leesplezier en
een fijne zonnige vakantieperiode toe.
Hank Hoogwout
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Van A naar Beter: samenwerking loont
De reconstructie van het wegtraject Kijkduin-Houtrust is grotendeels klaar. Daarmee is een eind gekomen aan veel belasting
en ergernissen van bewoners in de aan het tracé gelegen wijken. Maar het resultaat mag er zijn: meer verkeersveiligheid en
overzichtelijkheid bij oversteekplaatsen. Een mooie route om te fietsen en te wandelen, maar ook een prettige rijervaring
voor de automobilist. Wijkinfo spreekt over dit megaproject met Dave van Schaick, omgevingsmanager Kijkduin-Houtrust van
de gemeente Den Haag, Dave Smit, weg- en strandbeheerder van Stadsdeel Loosduinen en Jan Hofker, bestuurslid van het
wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin over hun ervaring met samenwerking tussen gemeente en bewonersorganisaties voor
en tijdens de uitvoering van de reconstructie.

Het interview, met Dave van Schaick links, Dave Smit rechts en Lia Smit in het midden

Doel van de reconstructie
Het hoofddoel van de reconstructie is het
verbeteren van de oversteekbaarheid van
het traject Houtrust-Kijkduin, als onderdeel van de Noordwestelijke Hoofdroute
(NWHR). Omdat daarvoor de verschillende
wegdelen in het tracé moeten worden
afgezet, wordt besloten om direct de riolering die langs en onder de weg gelegen is
te vervangen. Dit minimaliseert de overlast
voor de bewoners qua tijd met de helft.
Om de herstructurering voor te bereiden
is het project opgedeeld in twee stukken.
Van Kijkduin tot de Segbroeklaan en de
Segbroeklaan zelf. Voor elk deel wordt door
de Gemeente een "denktank" ingesteld
met bewonersorganisaties, ondernemers en
de Fietsersbond. De Gemeente Den Haag
betrekt hen al direct bij de planvorming.
Dit vanuit het besef dat zij veel kennis
hebben van het gebied waar zij wonen
en werken. Jan Hofker benadrukt dat dit
door de deelnemers zeer is gewaardeerd.
“Bewoners worden niet altijd van tevoren
zo intensief betrokken bij de planning en bij
de uitvoering leggen hun suggesties soms
weinig gewicht in de schaal. In dit project
zijn de ervaringen echter totaal anders. Van
begin tot eind waren bewonersorganisaties
een volwaardige partner. Dat was een
piekervaring”. Voorafgaand aan het project
worden diverse voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd, die druk worden bezocht.

Over de honderd deelnemers is geen uitzondering. Ter vergelijking: normaal komen
op zo’n bijeenkomst hooguit 15 mensen af.
Jan Hofker: “Tijdens de uitvoering zijn de
klankbordgroepen in stand gehouden om
eventuele knelpunten te signaleren. Ook dit
bleek een goede zet”.

Team Dave & Dave
Dave Smit is verantwoordelijk voor het
dagelijks beheer van strand en weg in
Loosduinen. Is de uitvoering van het traject
een taakverzwaring voor hem? “De omvang
van het project is zo groot, dat doe je er
niet even bij. Dat vraagt om extra inzet en
die is geleverd door Dave van Schaick. Hij
is omgevingsmanager Kijkduin-Houtrust
en o.a. verantwoordelijk voor de brede
communicatie, inclusief klachtverwerking
en vergunningsaanvragen. Als Dave van
Schaick klaar is komt het onderhoud van het
gehele tracé weer bij mij terecht”.
Dave van Schaick ligt bij aanvang niet wakker van zijn taak, maar beseft volledig dat
het een grote klus wordt om alles in goede
banen te leiden. “In de eerste plaats gaat
het hier qua reconstructie om een groot
project binnen de gemeente Den Haag
met een omvang van 11,4 miljoen euro.
Geheel gesitueerd in woonwijken waar zeer
betrokken bewoners elke dag geconfronteerd gaan worden met 13 maanden
hindernis. Er is veel bestemmingsverkeer

dat je niet makkelijk omleidt, en een hoge
schooldichtheid. Per dag rijden er 20.000 à
30.000 voertuigen over het tracé. Ik zag het
echt als een grote uitdaging om alles tot
een goed einde te brengen.”

Tegenvallers en meevallers
Tijdens zo’n megaproject zijn er natuurlijk
altijd tegenvallers. Dave van Schaick noemt:
- Het aantreffen van puin als opvulling van
de tankgracht uit WO II in de buurt van het
tankstation op de Michiel Vrijenhoeklaan.
Daardoor ontstaan er problemen met de
bemaling.
- Een gasleiding op de Segbroeklaan die
hoger ligt dan verwacht.
Zulke tegenvallers geven vertraging. Die
wordt opgevangen door creatief oplossingen te zoeken en hard door te werken.
Ook in de weekeinden en een keer zelfs ’s
nachts. “Dat is eigenlijk geen optie want je
werkt in woonwijken waar mensen rustig
willen slapen. Verrassend is dat dit zonder
problemen is geaccepteerd. Een horecaeigenaar kwam zelfs koffie en koek brengen om de werkers een hart onder de riem
te steken”.
Er zijn gelukkig ook meevallers voor Dave
en zijn team. “We hadden een mooie zomer
en weinig vorstdagen. Ook is het project
op tijd afgerond.” Wel zijn er nog wat losse
eindjes. Zo wordt in de Goudenregenstraat,
die zwaar te lijden heeft gehad van het
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omgeleide verkeer, een fietspad aangelegd
net voor de kruising met de Segbroeklaan.
Dat staat voor eind dit jaar op de agenda.
Dave Smit vult aan dat ook de groenstrook
van de Haagsche Beek nog aangepakt
wordt. “Daar gaan we de ecologische
kwaliteit verhogen, dat is de laatste schakel
van de reconstructie”.

Voorlopige effecten
In hoeverre zijn de aanvankelijke doelstellingen van het megaproject nu behaald? Dave
Smit: “Daar kunnen we nog niet definitief
uitsluitsel over geven. De oversteekbaarheid en, daardoor, de verkeersveiligheid
is toegenomen. Ook voor fietsers. Denk
bijvoorbeeld aan de belendende ventweg
op de Sportlaan en de voorrangssituatie voor
fietsers op alle rotondes. Ook hebben we de
indruk dat er minder snel wordt gereden.
Maar voor automobilisten is er ook goed
nieuws. De doorstroming is niet verminderd
ten opzichte van de oude situatie. Dat was
nog even de vraag omdat we in feite naar
1 rijbaan per rijrichting zijn gegaan. Ook
levert het “fluisterasfalt” in principe minder
geluidsoverlast op. Maar we zijn nog volop
aan het monitoren.”
Tevredenheid en leerpunten
Tijdens het interview blijkt dat beide
partijen, Gemeente zowel als bewonersorganisatie, erg tevreden zijn over zowel de
plan- als uitvoeringsfase van het project.
Leerervaring is dat rondom zo’n groot project
brede communicatie met bewoners en
belanghebbenden een must is. Dave van
Schaick: “In de projectperiode hebben we
1250 mailtjes en telefoontjes persoonlijk
beantwoord. Nog even afgezien van alle
informatie die op sociale media is gewisseld. Op veel kruispunten en de Laan van
Meerdervoort stonden camera’s en zijn
verkeersregelaars ingezet om het verkeer
zo min mogelijk overlast te bezorgen. Er
stond constant een berger klaar om direct
te reageren bij eventuele ongelukken. Ook
een belangrijk punt is dat de HTM rijtijden
en haltes heeft aangepast.” Jan Hofker vult
aan dat ook de bebording, die tot op grote
afstand van het project weggebruikers
waarschuwde, een succespunt is gebleken.
Beide partijen benadrukken nogmaals dat
de intensieve communicatie en intense
samenwerking de sleutels blijken te zijn
voor een soepel verlopend megaproject.
Dat ook wijkbewoners tevreden zijn met
het uiteindelijke resultaat blijkt wel uit het
feit dat er veel mailtjes zijn binnengekomen
met complimenten. “Dat gebeurt nooit”
aldus Dave van Schaick.
Lia Smit
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Hier treft u het derde artikel in een kleine reeks over duurzaamheid en energietranstitie aan.
Met dank aan Githa Mourits-Innemee van het bureau Stadsdelen en Wijken van de Dienst
Publiekszaken van de Gemeente Den Haag.

Ronald van Wuijtswinkel:
“Ik heb geleerd niet te wachten met
verduurzamen maar gewoon te doen en
te ervaren hoe het dan is.”
In Kijkduin, op 100 meter van de boulevard, woont Ronald van Wuijtswinkel met zijn
gezin in een jaren 60 bungalow. In 2 jaar tijd heeft hij zijn hele woning verduurzaamd,
is niet meer aangesloten op aardgas en heeft met energyparty’s ook zijn buren
enthousiast gekregen om de overstap naar duurzame energie te maken. Jaren van
uitproberen, informatie inwinnen en gewoon doen zijn daar aan vooraf gegaan.

Ronald en zijn zus Charlotte brengen dakisolatie aan op zijn woning

Zijn passie voor duurzaamheid begon
zo’n 9 jaar geleden, met kleine aanpassingen in zijn manier van leven. Ronald:
“het begon met kleine stapjes, eerst
nog amateuristisch, hoe ik woonde, me
vervoerde, bewuster eten en leven. Ik
probeerde ook mijn omgeving, bewoners
en buren mee te krijgen.” 6 jaar geleden
kocht hij een woning in de wijk de Bras in
Ypenburg. Ronald: “We waren de tweede
bewoners. Het was een redelijk nieuwe
woning uit 2006 met goede isolatie, een
inductiefornuis en was al aangesloten op

lage temperatuur verwarming (stadsverwarming). Zonnepanelen en een warmtepomp zouden de woning nog duurzamer
maken. Het was wel bijzonder want we
waren de eerste die dat deden. Er was
echter een probleem, volgens de experts
moet het dak op het zuidwesten liggen en
een helling hoek hebben van 35 graden,
maar ja dat had ik niet, ons dak lag op het
noordoosten. Maar ik heb het toch doorgezet en 30 panelen op het dak geplaatst
en het werkte perfect. Met het rendement
dat dat opleverde hield ik zelfs elektriciteit

Het zonnetje in huis met
infraroodpanelen
Ronald: “Na de winterperiode zochten we
nog wat extra goedkope mogelijkheden
om de woning te verwarmen. We hebben
gekozen voor infraroodpanelen in de
slaapkamer. Die koop je bij bijvoorbeeld
in een bouwmarkt voor 150 tot 300 euro
en sluit je aan op een stopcontact. Ze verbruiken weinig energie. Je zet ze een uur
voordat je gaat slapen aan en de ruimte
is dan heerlijk verwarmd. Het is een hele
mooie oplossing om lokaal bij te verwarmen of zelfs te gebruiken als hoofdverwarming en kan de hele centrale verwarming
vervangen. Het is heel comfortabel, veilig
en er komt geen straling vanaf. Het voelt
alsof het zonnetje op je schijnt. Ik raad het
iedereen aan.”

Advies van niet commerciële partijen

over. Daardoor heb ik de overstap kunnen
maken naar een elektrische auto.”
Inmiddels zijn ook zijn passie voor duurzaamheid en zijn werk bij elkaar gekomen.
Zijn vak is mee te helpen bij de digitalisering van organisaties. Sinds 6 maanden is
hij verantwoordelijk voor de hele informatievoorziening bij het Energiebedrijf Juva
in Poeldijk en dat bedrijf heeft een erg
grote ambitie om de energietransitie te
versnellen. Als bijkomend voordeel is de
afstand van huis naar werk, hij kan nu op
de fiets.

Aardgasvrij wonen in Kijkduin
Ronald: “Onze nieuwe woning staat in
het oude gedeelte kijkduin, vlakbij de
boulevard, en is gebouwd in de jaren 60.
Het heeft een plat dak met grind, wat niet
geïsoleerd was en ook de rest van het
huis was verder niet goed geïsoleerd, en
had een energielabel C. Door mijn vele
ervaring met de vorige woning, heb ik niet
nagedacht over of ik het zou verduurzamen en hoe maar ben gewoon aan de slag
gegaan. Een maand voor de verhuizing
kregen we de sleutel en in die tijd heb ik
het dak geïsoleerd en 38 zonnepanelen
geplaatst. We hebben maximaal gebruik
gemaakt van alles wat mogelijk was.
Uiteindelijk verdien je het toch wel terug.
De gemeentelijke subsidie voor dak-

en vloerisolatie heeft daar ook aan
bijgedragen.
De spouwmuren waren op een slechte
manier geïsoleerd, dus daar kon ik niet
zoveel aan doen, maar het was genoeg
om verder mee te gaan. De oude gasinstallatie heb ik zonder al te veel werk in
bedrijf gehouden want ik wilde uiteindelijk
de hele gasinstallatie vervangen door een
warmtepomp. Ik had al ervaring met een
warmtepomp voor de centrale verwarming maar ik wilde ook het tapwater op
elektrisch.
Inmiddels waren de andere bewoners uit
de straat nieuwsgierig naar wat ik allemaal
aan het doen was. Ik heb toen samen
met 070Energiek Energyparty’s georganiseerd. Bewoners waren heel enthousiast
en iedereen in de straat heeft zijn huis
laten isoleren, zonnepanelen geplaatst en
sommigen hebben ook een hybride warmtepomp geïnstalleerd. Ik heb inmiddels
een volledige warmtepomp en in oktober
2018 heeft Stedin de gasleiding en –meter
verwijderd. Ik heb geleerd om niet te lang
af te wachten maar gewoon te doen en
te leren hoe het dan is. Ik heb de kosten
van het afsluiten van het aardgas van €800
dan ook voor lief genomen. Ik voorzie voor
de toekomst daarin nog wel een drempel
voor bewoners om ze te bewegen om
geen aardgas meer te gebruiken.”

Omdat hij zelf al veel ervaring had met
verduurzaming is hij deze keer niet
voor advies bij de gemeente of andere
instanties geweest. Maar hij verwijst
wel anderen die meer willen weten
over verduurzaming naar de Hou van je
huis winkels, de Woonwijzerwinkel in
Rotterdam en Duurzaam Den Haag. Dat
zijn immers niet commerciële partijen die
goed onafhankelijk advies kunnen geven.
Momenteel is hij met 070Energiek bezig
om de energyparty’s in heel Kijkduin te
organiseren.

Vloerverwarming?
Denk ook aan vloerisolatie!
Is er nog iets wat je anders had gedaan en
als advies kan meegegeven aan mensen
die aan de slag willen met verduurzaming? Ronald heeft nog wel een advies
voor mensen die aan de slag willen met
verduurzamen van hun woning: “Ik heb
vloerverwarming in de betonvloer van de
woonkamer laten aanleggen. Alleen gaat
nu een groot deel van de warmte naar het
plafond van de garage die eronder ligt,
waardoor die ruimte nu warmer wordt.
Dus daar moet ik nog isolatie aanbrengen.
Een tip dus voor als je vloerverwarming
aanlegt, zorg dan dat de (kruip)ruimte
eronder ook geïsoleerd is.

Wilt u uw woning ook energiezuiniger maken?
Het team van Hou van je Huis kan u daarbij
prima mee van dienst zijn.
Kijk hiervoor op https://www.hvjh.nl/
U kunt ook uw vragen stellen door een email
te sturen naar duurzamenwonen@denhaag.nl
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Pastoor van Ars kerk 50 jaar
In de schemering van zaterdagavond 15 juni stroomde de Pastoor van Ars kerk vol
met parochianen, buurtbewoners en veel andere geïnteresseerden. Er vond een
spectaculair spel plaats van bewegend licht waarbij de ruimte van de kerk werd
geaccentueerd. 		

Foto’s: Thomas Lende

van hen zei: “Ik bekijk de architectuur nu
met andere ogen.” Maar ook de studenten
waren geraakt. Een van hen was zeer
onder de indruk van de mystieke sfeer die
het bewegende lijnenspel in een van de
kapellen opriep in het bijna donker.
Aldo van Eyck werkt met vierkanten en
cirkels, die overal in de kerk terugkomen.
Het computergestuurde lichtspel haakte
daar feilloos op in.

Architect Aldo van Eyck heeft in zijn ontwerp van dit grijze betonnen gebouw, met
licht van boven, ruimte tussen de pilaren
en hoogteverschillen, een licht interieur
met een sacrale sfeer weten te creëren.
Op een knappe manier hebben vijftien
tweedejaars studenten Architectuur en
Scenografie van de Academie voor Bouwkunst en Academie voor Theater en Dans

in Amsterdam de architectuur weten te
verbinden met de religieuze sfeer die dit
gebouw uitstraalt.
Na een bezoek van de studenten aan de
kerk eerder dit jaar, hebben zij in kleine
groepjes vijf lichtinstallaties ontworpen, die
ervoor zorgden dat de bezoeker de kerk op
een totaal nieuwe manier kon bekijken. Een

Voor veel gasten was het bezoek aan de
kerk een ontdekking, voor vaste kerkgangers een herontdekking. Ook Tess van
Eyck-Wickham, dochter van Aldo, zag het
kunstwerk van haar vader nu met andere
ogen.
Met deze lichtshow opent de Pastoor
van Ars kerk het vijftigjarig bestaan in
december 2019.
Het was een feestelijk avond.
José ten Berge-de Fraiture
Voorzitter Ars Architectuur Comité

Overleg met voorzitters van VvE-besturen
Sinds 2014 organiseert het wijkberaad
Bohemen-Waldeck-Kijkduin (BWK) een
overleg waaraan voorzitters, besturen
en technische ondersteuners van VvE’s in
het BWK werkgebied elkaar ontmoeten
om van gedachten te wisselen over
veelvoorkomende problemen bij het
besturen van een VvE.

Aan de eerste bijeenkomst deed een
tiental deelnemers mee. Voor BWK is
het lastig om VvE-besturen op te sporen.
Alleen als men onze vergaderzaal boekt
voor een Algemene Ledenvergadering
heb je een adres om de uitnodiging te
sturen. Vaak lopen de afspraken via een
administratiekantoor, waardoor de besturen moeilijk te bereiken zijn.
In september 2015 is er weer een overleg
geweest waarin onder meer nut en noodzaak van een dergelijk overleg ter tafel
kwam. Doordat onze medehuurder een
zeer ingrijpende verbouwing aan het reali-

seren was, heeft het overleg niet in 2016
plaatsgevonden. In maart 2017 is echter
de draad weer opgepakt, waarbij veel
gesproken is over beveiliging, intercom en
camerabewaking (installateurs wie wel,
wie niet), afvalcontainers enz.
In mei 2018 werd aandacht besteed aan
de manieren waarop gebouwen geïsoleerd kunnen worden. Ook de samenwerking met de diverse beheerkantoren
werd doorgenomen. Er werden ervaringen
met andere kantoren uitgewisseld. De
deelnemers stelden toen voor het overleg
in mei te vervroegen naar april, vanwege
de vakantieperiode, en dit geschiedde.
Op 4 april jl. heeft het wijkberaad weer
een uitnodiging gestuurd naar de hun
bekende besturen van VvE’s, waarop ca.
20 personen reageerden. Een vertegenwoordiger van Duurzaam Den Haag heeft
gesproken over de energietransitie en
de VvE-balie heeft een zeer leerzame
presentatie gegeven. Het is niet een

ieder bekend dat er winkels zijn in
diverse staddelen waar je terecht kunt
met alle vragen over het besturen van
een VvE, de duurzaamheids maatregelen
die genomen kunnen worden in de
gebouwen, de aanschaf van cv-ketels
e.d. Bovendien zijn er vele manieren
aangegeven om subsidies aan te vragen.
De deelnemers waren buitengewoon
positief over deze avond.
Het wijkberaad zal ook voor 2020 dit
overleg faciliteren, waarbij gedacht
wordt een “anti-inbraakdeskundige” te
vragen hoe de appartementengebouwen
en grondgebonden woningen optimaal
beveiligd kunnen worden. Andere suggesties zijn van harte welkom.
Wilt u als bestuurder/technische dienst
van een VvE een uitnodiging ontvangen
voor dit overleg in 2020?
Mail uw contactadres naar
info@walboduin.nl.
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Tekst en foto’s: Jan Hofker

Werk in de Wijk
Herontwikkeling Kijkduin-Bad
(Met dank aan Eric van Baarsel, SBK)

De uitvoering van de herontwikkeling van
Kijkduin Bad door eigenaar/ontwikkelaar
FRED Developers ligt op schema. Fase 1 van
het winkel- en horecagebied met appartementen omvat de eerste twee gebouwen
aan de noordzijde (tegenover het hotel)
en omvat 31 koopappartementen aan de
zeezijde en 38 huurappartementen aan de
landzijde, 5900 m² commerciële ruimte en
130 parkeerplaatsen. Aansluitend aan fase
1 is begonnen met fase 1,5, waar boven de
versmarkt Daily Taste, supermarkt Coop en
een aantal winkels en 43 huurappartementen worden gerealiseerd.

BOHA, is door de gemeente uitgesteld. De
verwachting is nu dat de aanleg eind juni/
begin juli zal starten.
Op het Voorontwerp Kijkduin Bad van de
gemeente, waarin de inrichting van het
nieuwe Deltaplein nabij fase 1 en 1,5 is
uitgewerkt, hebben SBK en BWK in april
2019 een zienswijze ingediend omdat er
nog veel op- en aanmerkingen zijn op het
ontwerp. Hierover vindt overleg plaats met
de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en het
stadsdeel Loosduinen.
Het totale project zal in 2022 zijn afgerond.

Noordwestelijke Hoofdroute
Op 11 april, nog net voor Pasen en
een week eerder dan gepland, opende
wethouder Van Asten symbolisch het tracé
Kijkduin-Houtrust.

Impressie Nieuw Kijkduin (Afb. FRED)

Eind oktober 2019 gaan de nog resterende
winkels in Bad dicht en wordt begonnen
met de asbestsanering en de sloop van het
huidige winkelcentrum, aansluitend zal de
bouwput worden ontgraven en het uitkomende zand worden gestort in de duinen
en op het strand. In het eerste kwartaal
van 2020 start dan de bouw van fase 2. De
oplevering van fase 1 is ook in het eerste
kwartaal van 2020 gepland. Het nieuwe
Deltaplein dient dan te zijn aangelegd door
de gemeente om de woningen bereikbaar
te maken.
Het totale project omvat 265 appartementen en circa 13.000 m² commerciële
ruimte. Het totaal aantal parkeerplaatsen
in de ondergrondse garage zal 680 bedragen, waarvan circa 400 voor commercieel
gebruik. De overige zijn voor de bewoners.
De aanpak van het NH Atlantic hotel heeft
de nodige vertraging opgelopen. Zoals het
er nu naar uitziet zal volgens eigenaar/
ontwikkelaar BOHA de start bouw in het
eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden.
De bronnen voor de KWO-installatie
(Koude en Warmte Opslag) voor het project van FRED (geen gas dus) zijn in april
2019 geslagen.
De aanleg van de EeF (Entree en Fietsen
berging), de toegang naar de ondergrondse parkeergarages van FRED en
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faveure van een groene bestemming.
Een groep omwonenden, onder leiding
van een landschapsarchitect en een projectleider, is een overleg gestart om het
terrein een invulling te geven die past in
de omgeving en waar veel buurtbewoners
mee kunnen instemmen. Er is inmiddels een plan gemaakt. De Gemeente
heeft in principe in eerste instantie een
totaalbedrag van €300.000,- beschikbaar
gesteld voor de uitvoering. Later is daar
door Stadsbeheer nog een bedrag van
€180.000,- aan toegevoegd. Omdat er veel
bomen en ander groen worden toegevoegd aan de openbare ruimte, is vanuit
het stadsdeel Loosduinen nog €20.000,beschikbaar gesteld voor inrichting, zoals
zitbanken. Dit alles wel onder voorbehoud
van de uiteindelijke beslissing van het College van B & W. Ook aan de omwonenden
worden de plannen voorgelegd. Datum en
plaats daarvoor waren nog niet bekend op
het moment dat deze aflevering van de
Wijkinfo werd samengesteld. Wilt u het
inrichtingsplan inzien, kijk dan op onze
website www.walboduin.nl bij
‘actueel/nieuws’.
Het voormalige clubgebouw van Wings
wordt waarschijnlijk gekocht door de
nieuwe eigenaar van de Bethelkerk. De
gemeente en de werkgroep die zich met
de planvorming bezighoudt, zien graag
een maatschappelijke bestemming.

Buslijn 23
Weliswaar moeten nog details worden
afgemaakt en wellicht nog verbeteringen
worden aangebracht, maar het verkeer
kan, tot opluchting van veel automobilisten
en omwonenden van de omleidingsroutes,
weer gebruik maken van de vernieuwde
weg.
De eerste reacties waren overwegend
positief: mooie rijbanen, weinig oponthoud, weinig verkeersgeluid door het
nieuwe wegdek, maar wel wennen aan
de rotondes. Dankzij de aanleg van de
parallelweg langs de huizen langs de
Sportlaan,de vrijliggende fietspaden en
de haltekommen voor de bussen, is de
verkeersveiligheid verbeterd. Zie ook het
interview met Dave van Schaick en Dave
Smit.
Mozartplantsoen
Op het voormalige Wingsterrein aan de
Mozartlaan zou, volgens een gemeentelijk
plan uit 2016, woningbouw plaatsvinden.
Na massale protesten van bewoners uit
de omgeving is dit plan afgeblazen ten

In het voorstel van de Metropoolregio
Rotterdam-DenHaag voor de dienstregeling van het openbaar vervoer in 2020,
wordt t.o.v. de huidige dienstregeling,
vrijwel alles gelijk gehouden. Voor buslijn
23 betekent dit dat het grootste deel van
het jaar het Colijnplein eindpunt is.
Namens het wijkberaad hebben wij
betoogd dat daarmee vooral de oudere
bewoners van Kijkduin en Bohemen gedupeerd zijn en dat er onvoldoende rekening
is gehouden met de nieuwe bewoners
die zich vanaf begin 2020 in Kijkduin gaan
vestigen. De Commissie Loosduinen heeft
zich met soortgelijke argumenten tot de
MRDH gewend.
De beginhalte Colijnplein ligt een paar
honderd meter vanaf de halte van tramlijn
3 op het De Savornin Lohmanplein. Voor
mensen die minder goed ter been zijn,
kan dat een probleem opleveren. Voor
bewoners van Bohemen is de halte nog
moeilijker te bereiken. Om die laatst
genoemde reizigers enigszins tegemoet
te komen, hebben wij aan onze verkeers
wethouder gevraagd om op het rustpunt

voor de chauffeurs bij het tankstation
op het De Savornin Lohmanplein in- en
uitstappen mogelijk te maken.
Het METROCOV heeft tot taak de belangen
van de OV-reizigers in de Metropoolregio
Rotterdam - Den Haag te behartigen.
Deze adviesgroep stelt ook voor om lijn
23 buiten het zomerseizoen door te laten
rijden tot de Balsemienlaan, zodat er een
aansluiting is met lijn 24, en de bus ook
te laten halteren bij de tramhalte op het
plein.

Nieuwe speelplaats Inspecteur
S. de Vriesschool
Dankzij een tip van wijkbewoner Rob van
Kleef, waren wij op 10 april aanwezig bij
de school voor speciaal basisonderwijs
aan de Heliotrooplaan waar een bijzondere educatieve natuurspeelplaats werd
geopend.

(houten) paal geslagen op de voormalige
scheidsrechtersvelden.
Het terrein is inmiddels bouwrijp. Er komen
66 grondgebonden woningen, die in particulier “Kleinschalig Opdrachtgeverschap”
worden gebouwd, alsmede 2 flatblokken
met ca. 60 sociale huurwoningen. Enkele
dagen na deze handeling stond het houten
casco van het eerste huis er al!

details waren klaar, maar de aanwezigen
kregen toch een prima indruk van binnenen buitenkant van de school.
Directielid Pjer Wijsman, die namens de
school de bouw begeleidde, vertelde dat
er nog steeds een fors tekort aan lokalen
was. Aan de achterkant van het hoofdgebouw zorgen tijdelijke klaslokalen van
gestapelde units voor de opvang van de
nog steeds groeiende schoolbevolking.
Daar moet dus ook nog een permanente
oplossing voor gevonden worden. Maar,
vertelde Wijsman, uiteindelijk mag het
aantal leerlingen niet verder toenemen
dan iets meer dan 2000.

Schapenatjesduin-Oost
Op 11 april 2019 heeft wethouder Liesbeth
van Tongeren symbolisch de eerste

Het meest in het oog springend zijn de
grote houten bouwwerken: een boot op
een podium en een klimtoren met een
loopbrug om de motoriek en de fantasie
van de leerlingen te stimuleren. Maar ook
een plek om met stokken en ander hout
te knutselen, een glijbaan en balken om
over te lopen.
Wat meer verscholen was een bijzonder
project: een handbediende pomp, met
een waterloop die samen met de regenwaterafvoer van het dak van de school
uitkwam in een kuil met zand. De achtergrond hiervan: laten zien hoe regenwater
kan infiltreren in de ondergrond en daar
een buffer kan vormen. Niet voor niets
dat het Hoogheemraadschap Delfland
medesponsor was voor dit aanschouwelijk onderwijs.

De Duinkijker
De Duinkijker is een activiteitencentrum voor verbinding, verduurzaming en
vitaliteit dat op 12 mei onder veel belangstelling is geopend door wethouder
Rachid Guernaoui.
Tot eind oktober is dit dé plek waar buurtbewoners en bezoekers van Kijkduin
kunnen deelnemen aan allerlei leuke activiteiten, lezingen, workshops, clean-ups,
sporten en events. We bieden samen met partners zowel gratis als betaalde activiteiten op het gebied van duurzaamheid, bewegen, gezondheid sociale interactie
en creativiteit. Tevens is er paramedische ondersteuning van een fysiotherapeut,
osteopaat en masseurs.
Kom langs in het oude winkelcentrum van Kijkduin, Deltaplein 409!
U bent ook welkom om met nieuwe ideeën te komen of als vrijwilliger te assisteren.
Kijk voor het actuele programma op www.duinkijker.nl of volg ons op Facebook.
Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag en FRED Developers.

Opening uitbreiding International
School of The Hague
Op 10 mei opende wethouder Saskia
Bruines, na gezang van het schoolkoor en
de nodige toespraken, de uitbreiding van
de ISH. Met een megaschaar knipte zij het
lint door voor de ingang van het nieuwe
gebouw voor de junioren. Nog niet alle
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Commissie Loosduinen
Weet u wie we zijn?

(deel 1)

De Commissie Loosduinen bijna
100 jaar!
Als voorzitter van de Commissie Loosduinen
- mijn naam is Pjer Wijsman - wil ik u vertellen wie we zijn en waar deze commissie
vandaan komt; waar de commissie voor
stond en staat.

Enkele details

Deze commissie overleefde de oorlog niet
en in 1946 werd opnieuw de Commissie
Loosduinen ‘opgericht’.
Na 5 jaar aanmodderen werd deze commissie uiteindelijk officieel ingesteld en
B&W benoemde leden en de voorzitter. In
het begin zat de burgemeester van Den
Haag de vergadering zelf voor.

Loosduinen is ouder dan de residentie en
meer dan 4000 jaar geleden leefden hier al
mensen; opgravingen, die o.a. in Ockenburgh zijn gedaan, hebben dit aangegeven.
Het bestuur van Loosduinen lag soms
bij Monster/ en soms bij Den Haag. Een
vreemde situatie, maar in die tijd was het
Westland veel groter en soms invloedrijker.
Tijdens de Napoleontische tijd werd
Loosduinen samengevoegd met enkele
andere omliggende plaatsen. Dit duurde niet
zolang en daarna ging Loosduinen weer als
zelfstandige plaats verder.
In de 19e eeuw bloeide Loosduinen op door
het telen van aardappelen en komkommers, die verkocht werden voor de export
naar Engeland. In diezelfde tijd was er een
opkomst van de kassencultuur; met name
het platglas.
Door de groei van Den Haag werd in 1903
al een herindeling gedaan en verloor
Loosduinen delen van haar grondgebied.
Den Haag had deze gebieden nodig om haar
woningbestand uit te breiden.

Den Haag strooide zand in de ogen van
de Loosduiners, door hen een commissie
toe te zeggen, die de bijzondere belangen
van de Loosduiners moest behartigen;
oorspronkelijk een Commissie van Advies
voor Land- en Tuinbouw en deze werd
al in 1923 geïnstalleerd; (vandaar het
95 jarige bestaan van de Commissie
Loosduinen, sober gevierd in 2018!).De
toegezegde invloed viel tegen!

Pjer Wijsman

aangelegd en zou de infrastructuur worden
verbeterd, maar men moest vrij snel
gemeentelijke belasting gaan betalen en
verloor haar zelfstandigheid.
Voor de Commissie Loosduinen is 1924 niet
de exacte datum van bestaan, maar deze
staat in de boeken genoteerd als 1923.
In 1923 werd officieel gekozen voor het
samengaan met Den Haag. Binnen de
Loosduinse gemeenteraad werd hierover
gestemd en het was een nipte overwinning;
tot zover je kunt spreken van een overwinning. Velen waren tegen en burgemeester Hovy was zelfs mordicus tegen. Dit
betekende tevens een einde voor hem als
burgemeester van een onafhankelijk dorp.

Door de tijd heen veranderde de samenstelling van de Commissie Loosduinen.
Andere geledingen werden gevraagd
om hieraan deel te nemen en door de
uitbreiding van Den Haag kregen meer
Loosduinse wijken invloed in deze
commissie.
Uiteindelijk droeg de burgemeester het
voorzitterschap over aan de wethouder,
die ook verantwoordelijk was/is voor
wijkaangelegenheden. Dit begon met
wethouder Piet Vink.
Later werd een onafhankelijk voorzitter
gekozen, maar valt de Commissie Loosduinen nog wel steeds onder de wethouder,
die wijkzaken in de portefeuille heeft.
Pjer Wijsman

Oorspronkelijk ging het Loosduinse grondgebied zover als de Beeklaan en alles rond
het einde van de Leyweg. Een aardig gebied
en zeer interessant voor de buurgemeente ’s
Gravenhage.
Uiteindelijk werd na een lange discussie, die
al in 1923 startte, Loosduinen officieel op 1
juli 1924 toegevoegd aan Den Haag.
Loosduinen werd over de streep getrokken
door beloftes van de gemeente Den Haag;
zo zou er een rioleringssysteem worden
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Ogen en Oren
Coördinator: Frits IJzendoorn, email: fritsijzendoorn@casema.nl
Het project heeft als doel het vergroten van de leefbaarheid in onze wijken. De deelnemers, de
‘Ogen en Oren’, kijken met een speciale blik naar hun buurt. Zij letten extra op wat er niet goed
gaat. Dit kan gaan om de fysieke ruimte: verkeersoverlast, niet functionerende straatverlichting
e.d. Maar ook sociale problematiek, b.v. iemand dreigt te vereenzamen, kan worden gesignaleerd.
Wijkbewoners kunnen het ‘Oog en Oor’ bellen of mailen om afwijkingen door te geven.
Bij de ‘Ogen en Oren’ gaat het om het signaleren en een weg zoeken voor een oplossing van
de problematiek. Daar zijn veel instanties voor. Het project ‘Ogen en Oren’ is inmiddels een vast
steunpunt voor het wijkberaad Bohmen-Waldeck-Kijkduin.
Gesignaleerde onvolkomenheden wat betreft grotere projecten, zoals nieuw asfalteren van
straten, trottoirs die scheef liggen, worden door het Wijkberaad onder de aandacht gebracht van
het stadsdeelkantoor Loosduinen.
De deelnemers van O&O komen 4x per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Bij dit overleg
is een vertegenwoordiger van het stadsdeelkantoor aanwezig, zodat de lijnen met
vragen zo kort mogelijk zijn.
Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het kantoor van het
wijkberaad, geopend dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze
uren is een mailtje naar de coördinator ook mogelijk (fritsijzendoorn@casema.nl).

Deelnemerslijst Project Ogen en Oren per buurt
Wijk Deelnemer
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R

Email

Telefoon

Hank Hoogwout
André Smit
Jos Cuppens
Chris Timmermans
Hank Hoogwout
Nastja Duijsters
Michael Blijko
Simone Steenbergen
Frits IJzendoorn
Conny Margadant
Sylvia Tempelman
Pim in ‘t Veld
Wilma den Heijer
Saskia van Niekerk
Nettie Baak
Nettie Baak

hankhoogwout@kpnplanet.nl
alc.smit@gmail.com
j_cuppens@hotmail.com
c.f.timmermans@rowend.nl
hankhoogwout@kpnplanet.nl
nastjaduijsters@cs.com

070-3256673
070-3684501/06-23441037

simoneleene@hotmail.com
fritsijzendoorn@casema.nl
tocomargadant@gmail.com
sylviatempelman@kpnmail.nl
intstass@gmail.com
wilma@heijer.eu
saskiavanniekerk20@gmail.com
nettiebaak@gmail.com
nettiebaak@gmail.com

070-3688149
070-3684061/06-14272398
070-3236944
070-4490047
070-3236944
06-42757642
06-14409240
06-15315264
06-15315264

Gerard Tettero
Maike van der Zwart

gerard7941@gmail.com
mvanderzwart@outlook.com

06-22715192
06-20113431

06-53292079
070-3256673
070-3235513/06-28203707

tegengekomen tijdens hun wandelingen
in de wijk.

Op 18 juni jl. heeft weer een overleg
plaatsgevonden, met deze keer een presentatie over het signaleren en voorkomen van
woninginbraken met name in de komende
vakantieperiode. De presentatie werd gehouden door een vertegenwoordiger van de
gemeente afd. Misdaadpreventie en gaf weer
inzicht hoe belangrijk het is om ogen en oren
open te houden.
Voorts heeft de groenbeheerder van het
stadsdeelkantoor Loosuinen de plannen voor
(wederom) een opknapbeurt voor het Piet
Vink Plantsoen gepresenteerd, waarop vele
vragen naar voren kwamen. Het plan dient
er op gericht te zijn dat er zo weinig mogelijk
onderhoud aan het stukje groen gepleegd
hoeft te worden. Saskia heeft ook een plan
ingediend waarbij het Piet Vinkplantsoen een
duingebiedje kan gaan worden hetgeen zeer
onderhoudsvriendelijk is. De beide plannen
worden aan de bewoners gepresenteerd.
De aanwezige wijkvertegenwoordigers hebben de problemen waar ze tegenop gelopen
zijn voor het voetlicht kunnen brengen. Aan
de orde zijn geweest onder meer:
- Verzoek aan de gemeente om dichte afvalbakken te plaatsen in Meer en Bos zodat
de vogels geen toegang meer hebben tot
voedsel.
- Rond de Haagse Beek zijn de banken zeer
slecht en groeien de brandnetels onder
de bankjes door. Het ligt in de bedoeling
nieuwe banken te plaatsen die momenteel
worden geverfd.
- De trottoirs in de Landréstraat en Mozartlaan
zijn zeer slecht door opdruk van bomen. In
het najaar zal hieraan gewerkt worden.
We mochten twee nieuwe deelnemers aan de
werkgroep welkom heten, zodat alle wijken
weer bezet zijn. Nettie Baak die voorheen
wijk L samen met Wilma den Heijer onder
haar hoede had, vertegenwoordigt nu de
wijken N en O.
Al met al is deze avond weer als zeer nuttig
ervaren. Het volgende overleg is gepland
op maandag 9 september 2019. Wilt u mee
helpen uw wijk leefbaar te houden? Meldt u
zich dan aan per mail info@walboduin.nl of
fritsijzendoorn@casema.nl
Het kost u niet veel tijd en de omgeving
waarin u woont vaart daar wel bij.
WIJKinfo | juli 2019 | 15

Verenigingsnieuws
WIJKVERENIGING

Samenvatting Algemene Ledenvergadering
van donderdag 9 mei jl.

— sinds 10 mei 1945 —

Colofon
Dit gedeelte van de Wijkinfo is bestemd voor de
leden van de Wijkvereniging BohemenWaldeck-Kijkduin en verschijnt net als de Wijkinfo
vier keer per jaar.
Kopij voor het volgende nummer kan tot
21 september 2019 worden aangeleverd.
De kopij voor het verenigingsgedeelte kan per
e-mail worden verzonden naar
info@walboduin. nl, of per post naar het
secretariaat, Alphons Diepenbrockhof 2, 2551KE
Den Haag.
De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden berichten te weigeren, in te korten
of tekstueel te wijzigen.
Redacteur: vacature
Illustrator: Jaap Lemstra

Welkom
nieuwe leden!
dhr. en mw. F. Noom
dhr. D.J. van Eijbergen
dhr. Y. Trompert

Lydia de Hoogh RB is Register Belastingadviseur,
financieel planner en administrateur en de
drijvende kracht achter Accurate 4u.
Deskundigheid, professionaliteit en persoonlijke
aanpak staan centraal bij alle aangeboden
dienstverlening.
U kunt als particulier en bedrijf bij ons terecht
voor al uw belastingaangiften, advies, toeslagen,
administratie, financiële planning, bewindvoering,
afhandeling nalatenschappen, estate planning en
nog veel meer.
Maak gerust een afspraak om de mogelijkheden te
bespreken!
Bezoekaan
aankantoor
kantooralleen
alleenopopafspraak
afspraak
Bezoek
Hoek van Hollandlaan 4
2554 EB Den Haag
T 070 368 59 07
E lydiadehoogh@accurate4u.nl
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Na een woord van welkom van de voorzitter, voor met name de drie nieuwe leden
van de vereniging, werd de agenda als
volgt afgewerkt:
- Verslag ALV 2018 goedgekeurd;
- het Jaarverslag over 2018, met dank aan
de secretaris.
Een van de aanwezigen refereert aan de
intentieverklaring welke het bestuur in
2017 heeft ondertekend in het kader van
een voorgenomen verhuizing naar de
Bethelkerk. Naar aanleiding daarvan is de
vraag of de huur van het pand Walboduin
tijdig en/of wellicht binnenkort opgezegd
dient te worden.
Door Jan Hofker wordt ten aanzien van
de voorgenomen verhuizing toegelicht,
dat de planning van de verbouwing van
de Bethelkerk aanzienlijk is vertraagd. De
sloopwerkzaamheden vangen aan in maart
2020 en de totale bouw zal circa twee jaar
in beslag gaan nemen. Zoals reeds eerder
toegelicht, is voor een verhuizing naar de
Bethelkerk toestemming nodig van de
Algemene Ledenvergadering en dient het
bestuur daartoe een voorstel aan de leden
voor te leggen. Dit laatste is echter niet
mogelijk, omdat er geen zekerheid is over:
a. planning oplevering en b. welke ruimte
de Wijkvereniging BWK na de verbouwing
van de Bethelkerk toegewezen zou kunnen
krijgen. Voorts bedraagt de opzegtermijn
van het kantoor Walboduin een jaar.
		
Financieel Jaarverslag
- De kascommissie heeft zich akkoord
verklaard met het financieel Jaarverslag
2018, met dank aan de penningmeester
voor de gevoerde financiële administratie
2018
- Tot de leden van de kascommissie zijn

benoemd de heer A.Smit (voorzitter),
mevrouw R.Ruitenbeek en de heer B.van
Vliet (reservelid)
- Décharge is verleend aan het bestuur.
Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden treedt de
penningmeester, de heer J.H. Kroon af. Hij
heeft te kennen gegeven zich herkiesbaar
te stellen als beheerder van de financiën.,
waar de vergadering met applaus mee
instemt.
Begroting 2019
De ALV heeft de begroting over 2019
goedgekeurd. De hoogte van de contributie
2020 blijft ongewijzigd 17,50 euro.
Bij de rondvraag merkt André Smit mede
namens de kascommissie op dat de
statuten van de Wijkvereniging, de statuten
van het Wijkberaad en het Huishoudelijk
Reglement een aantal onduidelijkheden
bevatten. Het bestuur verklaart zich akkoord
met het voorstel van de heer Smit om aandacht te besteden aan de statuten van de
Wijkvereniging en het Wijkberaad, alsmede
aan het Huishoudelijk Reglement.
Het bestuur ziet de schriftelijke suggesties
ter zake van mevrouw Ruitenbeek met
belangstelling tegemoet en zal deze als
zijnde ingekomen stuk in het bestuur van
de Wijkvereniging behandelen.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor het
constructieve overleg en sluit vervolgens de
vergadering.
Na afloop van de vergadering is er zeer
geanimeerd gebruik gemaakt van de
gelegenheid informeel met elkaar en met
het bestuur onder het genot van een hapje
en drankje van gedachten te wisselen.

Beeld in de Buurt
Door Jaap Lemstra

In de nieuwe rubriek ‘Beeld in de
Buurt’, waar iedere keer een kunstwerk
in de buurt belicht wordt, is deze keer
gekozen voor het beeld ‘De Beer’, dat
voor het politiebureau in de Aaltje

bouw van een nieuw overheidsgebouw
een percentage van de bouwsom aan
kunst besteed moest worden. Via de
Stichting Stroom konden wij kiezen uit
een aantal kunstenaars om een ontwerp
te maken. Een aantal viel af om ondermeer de reden dat ze het ontwerp van de
architect te veel aan zouden tasten.

Noordewierstraat staat.
In 1992 is dit kunstwerk neergezet. Het
is een massief gietijzeren beeld met een
totaalgewicht van 6000 (!) kg. Op de bodemplaat staat een merk met de letters HG
aan weerszijden naast een vraagteken, en
de naam Lasalle in een ovaal. Lasalle staat
voor het kunstenaarsduo Albert Goederond
en Patty Struik. Zij hebben dit kunstwerk
ontworpen en laten gieten in Portugal. De
beer is een mascotte geworden voor zowel
bewoners als politieagenten.

Goederond kwam met een plasticine
halfmodel van een beertje van 20cm hoog.
Wij wisten even niet wat we daar mee
aan moesten. Hij had er echter een goed
verhaal bij.
“Een politiebureau is iets waar mensen
niet graag binnengaan, het heeft een
hoge drempel. Wanneer je daar iets liefs
en aaibaars voor de deur zet werkt dat
drempelverlagend”. Wij waren van deze
argumentatie gecharmeerd en derhalve
kreeg Goederond de opdracht.

Gert-Jan van Dooremaal schrijft namens
politie Haaglanden het volgende:
Indertijd bestond de regeling dat bij de

Het beeldje heeft vanaf de eerste dag
‘geleefd’. Alle kinderen uit de buurt gaan
ermee op de foto. In de winter krijgt hij

Van de
Activiteitencommissie
Duinexcursie
Zaterdag 14 september 2019 zal voor
liefhebbers van het Westduinpark een
natuurexcursie worden georganiseerd.
Twee gidsen zullen de deelnemers door
het Westduinpark voeren en speciale
plekken laten zien. Plekken waar het
mechanisme van duinvorming goed te
zien is, plekken met pionier-duinvegetaties en plekken waar heel vroeger
mensen hebben gewoond toen die

tegenwoordig hoge duinen er nog helemaal niet waren.
De excursie is van 14.00-16.00 uur.
Intekening uitsluitend door het sturen
van een e-mail aan het kantoor van de
wijkvereniging info@walboduin.nl.
Meld u snel aan, want er is een maximum aantal van 25 deelnemers, op basis
van volgorde van inschrijving. Geef svp
het aantal deelnemers op dat voor uw
aanmelding geldt. Iedere geplaatste

van de buurt een muts en shawl. Ook
collegae die om de een of andere reden
op de foto moeten, kiezen de beer als
metgezel.
Toen het pand enige tijd geleden verbouwd werd waren wij bang dat hij zou
beschadigen en vroegen om een bescherming. De aannemer timmerde er een kist
omheen en schilderde daarop “Ha ha ik
ben in de winterslaap”.

deelnemer ontvangt een bericht terug.
Inschrijvers die boven het maximum
aantal van 25 uitkomen, worden op een
wachtlijst geplaatst. Er zijn geen kosten
aan de excursie verbonden.
De hele wandeling gaat door los zand,
houd daar rekening mee. Honden mogen
niet mee het duin in.
Verzamelen op de hoek van De Sahvornin
Lohmanlaan en de Laan van Poot.
De gidsen André Smit (IVN-AVN) en Bert
van der Valk (Cie ROWM wijkberaad BWK)

Lezingen
Er staan drie lezingen gepland in 2019 in
verenigingsgebouw Walboduin.
Aanvang 19.30 uur.
Entrée en koffie/thee gratis.
Maandag 23 september 2019
Lezing over het ontstaan en de verdere
ontwikkeling van de Zandmotor door Bert
van der Valk.
Maandag 28 oktober 2019
Onderwerp wordt nog bekend gemaakt
Maandag 25 november 2019
Onderwerp wordt nog bekend gemaakt.
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Verenigingsnieuws
was - en het paleis Noordeinde. Hij vond
het prachtig. Maar hij was ook kritisch op
enkele hotels waar ze sliepen, hij vond
het vaak niet schoon genoeg. Zijn zusje
Nannerl werd ziek, zodat de kleine Mozart
eerst alleen moest optreden, daarna werd
hij zelf ook ziek. Waarschijnlijk hadden ze
allebei buiktyfus gekregen, maar gelukkig
herstelden ze.

De straat waarin wij wonen:

De Mozartlaan
Tekst en tekening: Jaap Lemstra
De Mozartlaan loopt vanaf de Groen van
Prinstererlaan tot aan de Beethovenlaan.
Een met bomen omzoomde laan, waar we
o.a. de Bethelkerk zien staan, evenals de
Vrije Basisschool ‘De Wonnebald’,
De Bethelkerk staat er al vanaf 1938.
De hebreeuwse naam Beth-El betekent
‘Huis van God’. Er waren plannen deze kerk
te slopen en er woningen voor in de plaats
te zetten, maar het is nu gelukt het een
wijkfunctie te geven. Het kerkgebouw heeft
een nieuwe naam gekregen: ‘Amadeus’.
De naam Mozartlaan verwijst naar de componist Wolfgang Amadeus Mozart (1756-

1791) die, toen hij nog maar 10 jaar oud
was, een bezoek aan Den Haag bracht. Hij
was toen met een rondreis door Europa
bezig en was eerst naar Engeland gegaan.
Samen met zijn 14-jarige zusje Nannerl
trad hij verschillende malen op in Den
Haag voor het stadhouderlijk hof. Om het
wonderkind Mozart nog iets meer een
wonderkind te laten zijn vertelde zijn
vader Leopold dat zijn zoontje nog maar 8
jaar oud was....
Mozart heeft allerlei plekken in Den
Haag bezocht, zoals het Binnenhof en de
Ridderzaal, de Scheveningseweg - die
door Constantijn Huygens ontworpen

Een jonge Wolfgang Amadeus Mozart

Na Den Haag ging de reis naar Amsterdam, toen weer terug naar Den Haag,
daarna naar Haarlem (waar Mozart het
orgel van de St. Bavokerk bespeelde), via
Amsterdam naar Utrecht en als laatste de
bestemming Parijs. Na een rondreis van 3
jaar keerden de Mozarts uiteindelijk terug
in hun woonplaats Salzburg.

Nieuw in de buurt, nieuw in het ledenbestand
Door Jaap Lemstra
Niet zo lang geleden kwam het gezin
Trompert, Tessa, Yvo, Sven en Thijs, in Kijkduin wonen. Ze zijn meteen lid geworden
van de Wijkvereniging Waldeck-BohemenKijkduin, kortweg BWK. Ze voelen zich
hier heel erg thuis, wat niet zo vreemd is:
beide zijn in deze buurt opgegroeid.
Vertel eens, waarom zijn jullie lid
geworden van de Wijkvereniging?
Yvo: We kwamen een oproep tegen in de
Wijkinfo om lid te worden, en dat hebben
we gedaan. We zagen ook een folder wat
de Wijkvereniging allemaal doet, en dat
vinden wij heel belangrijk. Als voorbeeld noem ik de betrokkenheid van de
wijkvereniging bij de ontwikkeling van de
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nieuwbouw in Kijkduin. De Wijkvereniging
overlegt hierover met alle betrokken
instanties.
Tessa: Ik vind het ook belangrijk dat wij
als bewoners via de Wijkvereniging een
stem hebben in het overleg over de
groenvoorzieningen.
Het onderhoud van de wandelpaden in
het duingebied hier is erg belangrijk;
als de paden vol zand zouden zijn dan
kun je er met je kinderwagen niet doorheen komen. Aandacht voor speeltuinen
en parken is voor mij ook een belangrijk
punt.
Beiden: We wensen de Wijkvereniging
veel succes met alle activiteien om de
leefbaarheid van de wijk te waarborgen!

