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Mustapha el Boumeshouli:
 “Stadsdeelbewoners 

hebben vaak heel goede 
ideeën”

Algemene Ledenvergadering
voor leden

14 mei 2020
vanaf 16.30 is iedereen welkom die met het 

bestuur een toost wil uitbrengen op 

75 jaar Wijkvereniging!

André Smit: “Wie jong 
interesse ontwikkelt voor de 
natuur, heeft er een leven 

lang plezier van”

Verleden en toekomst
In gesprek met twee 
kopstukken van de 

vereniging uit het verleden

Check begin mei de website 
www.walboduin.nl

of dit doorgang kan vinden!
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  Van 
het bestuur

Blijf uw wijkvereniging steunen door lid te 
worden (of te blijven) 
Wij vragen uw steun om ons te kunnen blijven inzetten voor de belangen van de 

bewoners, de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. De Gemeente verstrekt ons 

daarvoor subsidie. Maar die is onvoldoende om alle kosten te dekken. Het bestuur 

roept daarom de wijkbewoners op om lid te worden van de wijkvereniging, of om 

een donatie te doen. Het lidmaatschap kost € 17,50 per jaar. 

Aanmelden kan via onze website www.walboduin.nl. 

Donaties kunnen gestort worden op banknummer NL92 INGB 0000 6277 00 

t.n.v. Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin, o.v.v. "Donatie".

Het bestuur heeft een drukke vergader- en 
bijeenkomsten periode achter de rug. 
Zoals u kunt lezen, is de Nieuwjaarsrecep-
tie succesvol verlopen, hebben we een 
nieuwe medewerker op het secretariaat, 
de heer Arne Voolstra, die zich volop aan 
het inwerken is, stromen de betalingen 
van de contributie van de leden binnen 
(dank hiervoor, leden). Al deze ont-
vangsten worden geregistreerd door de 
ledenadministratie. De overleggen met 
o.a. Ogen & Oren, en de voorlaatste verga-
dering van de werkgroep Kijkduin Binnen 
waren zowel inhoudelijk als in opkomst 
zeer succesvol.
Een punt van zorg is het uitvallen van 
onze conciërge die de huurders van de 
zaal verwelkomt en zorgt dat koffie en 
thee klaar staat en alles er netjes uitziet. 
Een nieuwe conciërge is niet direct voor 
handen, zodat het bestuur voorlopig deze 
taak op zich heeft genomen. Geen ideale 
situatie, maar het is nu even niet anders. 
We zijn volop aan het zoeken naar een 
geschikte kandidaat.
De uitbraak van het coronavirus heeft 
gezorgd dat er drastische maatregelen zijn 
getroffen die hopelijk zullen bijdragen aan 
een goede gezondheid voor velen. 
Ook voor de zaalverhuur zullen de maat-
regelen gevolgen hebben. Op dit moment 
zijn er nog geen annuleringen binnen 
gekomen, maar de inschatting is dat die 
zeker zullen komen, hetgeen betekent dat 
het extra werk voor het bestuur binnen de 
perken zal blijven.

Wanneer u de WijkInfo ontvangt, zal het 
hopelijk een beetje lente zijn en hopelijk 
de situatie rond het coronavirus onder 
controle. Iedereen snakt naar een lekker 
voorjaar in goede gezondheid. 

Hank Hoogwout

Dringende oproep!
Het bestuur van de Wijkvereniging/wijkberaad bestaat op dit moment 

nog uit vier mensen. Het bestuur fungeert ook als redactie van het 

wijkblad ‘De Wijkinfo’.

De benoemingstermijn van een aantal van hen is ruimschoots verlopen 

en op basis van de regeling zoals die is neergelegd in de statuten blijven 

deze bestuursleden aan tot is voorzien in hun vervanging. 

U kunt als lezer van dit blad het bestuur in deze urgente situatie enorm 

helpen. Indien u belangstelling heeft om bij te dragen aan het - in 

zowel sociaal maatschappelijk als fysiek opzicht - handhaven van een 

kwalitatief goede en mooie woonomgeving, meld u dan aan bij het 

bestuur.

Met name zoekt het bestuur versterking in de vorm van o.a. een 

secretaris en actuele, praktische juridische deskundigheid 
op afroep. Ook belangstellenden voor de functie van redactielid voor 

‘De Wijkinfo’ vraagt het bestuur dringend zich te melden!!

Over het tijdbeslag dat het werk met zich meebrengt informeert het 

bestuur U graag.

Wilt U meer weten over de werkzaamheden van bestuur en redactie, 

mailt u dan naar info@walboduin.nl

Tekening: Jaap Lemstra
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Van binnen naar buiten
Op de vraag hoe de eerste maanden in 
zijn nieuwe baan zijn verlopen komt al 
snel een antwoord. “Het is een uitdagende 
functie waarin je de hele dag te maken 
hebt met mensen. Het is nooit saai en de 
zaken die je op moet pakken lopen van 
klein leed tot strategische vraagstukken. 
Mijn vorige functies in de Gemeente 
Westland, waar ik 14 jaar werkte, lagen 
meer in de bestuurlijke hoek en organisa-
tieontwikkeling. En inhoudelijk gericht op 
een glastuinbouwgemeente waar je de 
economie zo vitaal mogelijk moet houden. 
In dit soort functies zit je vooral binnen. Nu 
ben ik vooral gericht op buiten. En je hebt 
veel meer te maken met praktische, alle-
daagse problemen van stadsdeelburgers.”

Diversiteit in wijken
“Het stadsdeel waar ik nu voor werk 
kent een enorme diversiteit aan wijken. 
Kijkduin, waar nu veel nieuwbouw plaats 
vindt en nieuwe bewoners een plaats 
gaan vinden verschilt enorm van Hout-
wijk, wat een gezinswijk is waar mensen 
langer wonen. Of van de wijk Waldeck, 
waar relatief veel ouderen wonen. Of van 
Kom Loosduinen, waar een dorpse sfeer 
hangt. Een sfeer die je moet koesteren, 
want er is een gezamenlijk gevoel, het 

‘peenbuikgevoel’. Dat geeft samenhang en 
verbindt mensen in hun buurt. Maar ook in 
Loosduinen hebben we te maken met de 
gevolgen van verstedelijking, de proble-
men van de grote stad. Daarom moeten 
we aandacht hebben voor het samenleven 
van jongeren en ouderen en het vergroten 
van de veiligheid.”

Topprioriteit: sociale veiligheid
Die veiligheid is een topprioriteit waaraan 
gewerkt gaat worden de komende jaren. 
Mustapha legt hierbij vooral de nadruk 
op sociale veiligheid en leefbaarheid. 
“Elke maand ga ik minstens 1 keer op 
huisbezoek bij een wijkbewoner. Ik wil 
dan graag weten hoe die zijn woonplek 
ervaart. Wat is er goed op die plek en wat 
is een aandachtspunt? Ik was bijvoorbeeld 
laatst bij een oude mevrouw. Zij durfde 
de straat niet meer op met haar rollator 
omdat de tegels zo ongelijk lagen op de 
stoep en zij bang was te vallen. Ook had 
zij last van haar buren, die regelmatig 
drugs gebruikten. Daarom maakte zij geen 
gebruik meer van haar balkon. Beide 
zaken zijn de oorzaak dat deze mevrouw 
het gevaar liep geïsoleerd te raken en dat 
moet dus aangepakt. Aan die stoepen 
in haar omgeving konden we direct wat 
doen. Ook is er contact opgenomen met 

de woningbouwvereniging en zijn haar 
klachten gemeld. Daar wordt nu ook aan 
een oplossing gewerkt. Ook heb ik een 
gesprek gehad met een jong meisje. Zij 
durfde in de avond niet op een bepaalde 
plek te fietsen omdat het er niet verlicht 
was. Ze moest wel langs die plek om 
thuis te komen. Ook daar gaan we actie 
op ondernemen.” Maar er zijn meer en 
grotere zaken die aandacht vergen. Zoals 
de openbare ruimte. Daar is de afgelopen 
jaren al op ingezet, maar als de vinger niet 
aan de pols gehouden wordt verslechtert 
de situatie weer. Mustapha geeft een voor-
beeld. ”In bepaalde wijken is er dringend 
behoefte aan meer parkeergelegenheid 
en het repareren van stoepen. Er zijn in die 
wijken veel populieren aangeplant. Mooie 
bomen, maar zij hebben grote en sterke 
wortels die de bestrating omhoogduwen. 
Daar moeten we in de eerste plaats repa-
reren en vervolgens slimmer beplanten. 
Ook moet er de komende jaren gewerkt 
worden aan het aantrekken van jongere 
bewoners van het stadsdeel; dat is op vele 
plekken fors vergrijsd. De leegstand van 
winkelpanden in het winkelcentrum in 
Loosduinen dient bestreden. Om onderne-
mers vast te houden en de toestroom van 
klanten te stimuleren willen we dat het 
gebied aantrekkelijk blijft.” 

Het hart van Mustapha
Mustapha’s hart ligt vooral bij activiteiten 
die uit burgers zelf komen. “Stadsdeel-
bewoners hebben vaak heel goede 
ideeën om het wonen in ons stadsdeel te 
veraangenamen. Het mooiste is de samen-
werking met bewoners en het laatste zetje 
geven om iets te realiseren. Dan werk je 
samen om het stadsdeel mooier te maken. 
Daar word ik warm van. Daarom werk ik 
ook heel graag samen met bewonersorga-
nisaties. Zij zijn cruciaal voor mij, zonder 
hen kan ik mijn taak niet goed uitvoeren. 
Zij zijn de ogen en oren in de samenleving 
en vaak de aanjagers van ontwikkelingen. 
Gelukkig zijn in de wijken van het stads-
deel de bewoners goed georganiseerd. 
Daarom komen er ook goede initiatieven 
van de grond. Punt van aandacht daarbij 
is wel dat we moeten proberen jongeren 
meer te betrekken bij het besturen en 
inrichten van hun eigen wijk. En vrijwil-
ligers hiervoor actief werven: hun aantal 
loopt terug en dat baart zorgen.” Het mag 
duidelijk zijn: voor Mustapha is er never 
a dull moment. Hij eindigt het interview 
dan ook met de opmerking: “Je bent nooit 
klaar”.

Lia Smit

Je bent nooit klaar
Mustapha el Boumeshouli is sinds oktober 2019 stadsdeeldirecteur van het 

stadsdeelkantoor Loosduinen. Hij volgt stadsdeeldirecteur Harm Benthem op. Na 

de eerste maanden in de nieuwe functie is het tijd om eens kennis te maken vond 

WijkInfo. Welke uitdagingen vindt Mustapha op zijn pad en hoe denkt hij die te gaan 

aanpakken? Wat gaan de bewoners van hem merken?
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Werk in de Wijk
Tekst en foto’s: Jan Hofker

Per 1 maart zijn de voorbereidingen op 
het strandseizoen begonnen. Met groot 
materieel werden de onderdelen van de 
strandpaviljoens aangevoerd en gemon-
teerd. Ook de strandhuisjes staan weer in 
het gelid op het strand.

Fase 1 van het winkel- en horecagebied 
met appartementen in Kijkduin-Bad 
bestaat uit 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 1½, waarin 
de versmarkt Daily Taste, supermarkt Coöp 
en een aantal winkels en 43 huurappar-
tementen worden gerealiseerd. De eerste 
woningen van fase 1 zullen begin april 
worden opgeleverd.

Gebouw Poniente, met de tijdelijke toegang

Eind oktober 2019 zijn de meeste nog 
resterende winkels in Bad  gesloten. Het 
verkrijgen van de vergunningen heeft iets 
meer tijd gevraagd dan gedacht, zodat 
met de sloop en asbestsanering  pas in het 
begin van het tweede kwartaal van 2020 
zal worden begonnen. De aanleg van de 
EeF (Entree en Fietsenberging), de toegang 
naar de ondergrondse parkeergarages van 
FRED en BOHA en de fietsenstalling, is 
door de gemeente uitgesteld, o.a.  i.v.m. 
een geschil met BOHA, de eigenaar van 
het hotel. Daardoor is ook de aanleg van 

het Deltaplein vertraagd. Voor fase 1 is 
een tijdelijke verdiepte ingang naar de 
parkeergarage gemaakt. Ook de eerste 
appartementen krijgen een tijdelijke 
toegang.

Tijdelijke toegang garage

Schapenatjesduin is de gerenoveerde 
toegangsweg tot een groot deel van 
Kijkduin-Binnen. Het begin van de weg 
bij de Machiel Vrijenhoeklaan is zodanig 
verlegd dat hij recht tegenover de Hoek 
van Hollandlaan ligt, waardoor een echt 
kruispunt ontstaat. Inmiddels is ook het 
grootste deel van de nieuwe padenstruc-
tuur klaar, o.a. met een fietspad tussen de 
Kijkduinsestraaat en Schapenatjesduin.

Kruispunt Schapenatjesduin/Hoekvan Holland-
laan met de Machiel Vrijenhoeklaan

Ten oosten van de weg worden op de 
voormalige scheidsrechtersvelden 66 
woningen in eigen beheer gebouwd. Eind 
2019 kondigde een groot bord langs de 
Kijkduinsestraat de bouw aan van twee 
appartementgebouwen in de  sociale 
huursector.

Schapenatjesduin-Oost

Op de voormalige tennisbanen Waldeck, 
realiseert Synchroon 78 appartementen in 
5 blokjes en 54 grondgebonden woningen, 
tezamen The Finest of Ockenburgh. Het 
eerste blok appartementen is inmiddels 
opgeleverd en met de werkzaamheden 
aan de grondgebonden woningen is 
begonnen.

Finest of Ockenburgh

Bij ZuiderDuineN,  een complex van 61 
appartementen in drie bouwblokken op 
een gemeenschappelijk plint, op de hoek 
van de Ockenburghstraat en de Wijndae-
lerweg,  heeft de bouw enkele maanden 
stilgelegen. Bouwbedrijf Schouten is in 
september failliet verklaard. Via het garan-
tiefonds bouw is een nieuwe aannemer 
gevonden en wordt er langzamerhand aan 
de afbouw gewerkt.

Grotendeels in de maand maart is de 
Kijkduinsestraat tussen Laan van Meer-
dervoort en Machiel Vrijenhoeklaan onder 
handen genomen. Als alles volgens plan 
gaat, zijn de werkzaamheden na 3 april 
klaar.
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In Waldeck-Zuid zijn plannen ontwikkeld 
om de leegstaande Ontmoetingskerk om 
te vormen tot een appartementengebouw. 
Het eerste ontwerp is na protesten van 
omwonenden teruggetrokken.
Een nieuw plan gaat uit van de sloop van 
het kerkgebouw en een meer op de omge-
ving aansluitende bebouwing. Het gebouw 
heeft de naam “Loos” gekregen.Tijdelijk 
wordt het gebouw gebruikt voor noodop-
vang van enkele gezinnen. Ontwikkelaar 
Lingoto hoopt in de zomer goedkeuring 
voor de omgevingsvergunning te krijgen 
en daarna een bijeenkomst voor omwo-
nenden te houden. Wellicht kan nog dit 
jaar worden begonnen met sloop en bouw.

Gebouw Loos

Rond het voormalige Wingsterrein is het 
al enkele maanden stil. Op de plek van het 
sportveld is een groenvoorziening gedacht, 
die al de naam “Mozartplantsoen” heeft 
gekregen. De gemeente heeft financie-

ring toegezegd, maar de uitvoering blijft 
hangen op wat er met het clubhuis moet 
gebeuren. Een potentiële ontwikkelaar 
is afgehaakt en het is onduidelijk of de 
gemeente het gebouw nu in eigen beheer 
wil houden, of het toch wil verkopen.

Bij de Bethelkerk werd het begin van de 
sloop van kosterswoning en de laagbouw 
langs de Traviatastraat verwacht in maart 
2020, maar door wisseling van eigenaar 
is er vertraging opgetreden. Ook is er 
een nieuwe volgorde van de verbouwing 
bedacht. Eerst wordt het schip van de kerk 
aangepakt en blijft de laagbouw in gebruik 
bij Amadeus, de organisatie die vooral 
buurtactiviteiten stimuleert. Pas daarna 
volgt sloop van de laagbouw en  kan 
Amadeus verhuizen naar het linker deel.

In de omgeving van het De Savornin 
Lohmanplein is de renovatie en uitbrei-
ding van het winkelcentrum inmiddels 
begonnen. Het patershuis aan de Treu-
blaan wordt verbouwd voor groepswonen. 
Voor het voormalige kantoorgebouw van 
Hercelus/ING is alleen bekend dat daar 
een woonflat zal komen. 

Aan de Campanulastraat is enkele jaren 
geleden het inwendige gesloopt van de 
voormalige aanleunwoningen van woon-
zorgcentrum Dekkersduin. Onder andere 
bezwaren van omwonenden tegen de 
renovatieplannen hebben de ontwikkeling 

lang vertraagd. Met het nodige voorbe-
houd verwacht men voor de zomer met de 
verdere werkzaamheden te beginnen.

Op veel plaatsen in Loosduinen zijn de 
wegmarkeringen zo versleten, dat je het 
woord “wegmarkeringen” ook anders kunt 
interpreteren. Op veel plaatsen zijn de 
markeringen grotendeels weg. De wegbe-
heerder van ons stadsdeel klaagt over een 
veel te klein budget om de achterstanden 
in het onderhoud weg te werken. Wel 
worden dit jaar de markeringen die onvei-
ligheid in het verkeer opleveren, zoals 
sommige zebrapaden, opgeknapt.

Versleten zebrapad

De hoogte van het subsidiebedrag dat u kunt krijgen, hangt af van 
de omvang van de activiteit.

• Voor een activiteit op straatniveau kunt u max. € 750 aanvragen. 
• Voor een activiteit op buurtniveau kunt u max. € 1.500 aanvragen. 
• Voor een activiteit op wijkniveau kunt u max. € 5.000 aanvragen.
• Nieuw is, dat tot en met een bedrag van € 750 de gemeente ook 

een bedrag kan uitbetalen aan natuurlijke personen. Bemidde-
ling via wijkvereniging/wijkberaad of andere rechtspersonen is 
hiervoor dus niet meer nodig.

• Als het gaat om een bedrag boven de € 750 moet u dit wel doen 
via een rechtspersoon zoals een vereniging, stichting of besloten 
of naamloze vennootschap. U moet hen eerst om toestemming 
vragen. Het stadsdeelkantoor kan u helpen met het vinden van 
een geschikte rechtspersoon om mee samen te werken. Neem 
daarvoor contact op met het stadsdeelkantoor waar u de activiteit 
wilt organiseren. 

Voor het aanvragen van een subsidie staan op de website van de 
Gemeente meerdere voorwaarden en een digitaal aanvraagformulier. 
U krijgt binnen 4 werkdagen nadat u uw aanvraag heeft ingediend 
een ontvangstbevestiging. Binnen 6 weken nadat de gemeente uw 
complete aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een beschikking waarin 
staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Als uw aanvraag 
is goedgekeurd, krijgt u binnen 1 week de subsidie op uw rekening.

Activiteitensubsidie aanvragen
U kunt bij de Gemeente subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten. Het moet hierbij gaan om buurt- of wijkactiviteiten die 

bijdragen aan de leefbaarheid, samenhang en samenwerking in de buurt. Bijvoorbeeld een straatfeest, buurtbarbecue of andere 

bewonersactiviteiten. 
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Per stadsdeel gingen wijkberaden, scholen, 
sportverenigingen en ondernemers aan de 
slag: aan de hand van 6 doelen krijgt de 
toekomstige Haagse mobiliteit vorm. 
Op 13 november 2019 was Loosduinen 
aan de beurt. Na de kennismaking van de 
deelnemers, die elk hun favoriete plek in 
Den Haag aangaven, werd een korte ani-
matiefilm getoond die de gemeente over 
de mobliteitstransitie 2040 had gemaakt. 
De 6 mobiliteitsdoelen komen daarin aan 
bod en waren deze avond de leidraad voor 
de discussie. De 6 doelen waren: veilig-
heid, betaalbaar, verbonden, efficiënt, 
op maat, schoon.

De discussie
De 6 doelen waren elk op een paneel gezet. 
Elk doel met zijn echte aandachtspunten, 
die in de vorm van twee keuzerichtingen 
waren geformuleerd. Elke deelnemer kreeg 
stippenstickers. Per doel en per aandachts-
punt plakten de deelnemers stickers bij de 
stelling van hun keuze. Ze gaven voer voor 
de discussie hoe zie je dit thema over 5 jaar 
(of verder in de toekomst), waarbij de focus 
dus ligt op verandering.

Samenvatting (citaten uit het verslag)
Het Mobiliteitsatelier in stadsdeel Loos-
duinen laat een aantal kernpunten zien, 
waarvan er een paar uitgelicht worden. 
Het OV in het stadsdeel is een heet hang-
ijzer. De verbindingen met de regio, vooral 
Rotterdam, zijn pijnpunten. Maar ook de 
OV-dichtheid in de wijken zelf kan beter. 
De Haagse metro zou de verbondenheid 
van Loosduinen een flinke ‘boost’ geven. 
Betaalbaarheid is een sleutelfactor; gratis 
OV klinkt deze avond dan ook meer dan 
eens. 
De eigen auto blijft een geliefkoosd 
vervoersmiddel. Door het gemak, maar 
ook omdat het OV momenteel een schamel 
alternatief biedt. 
De deelnemers zien tal van verbeterpunten 
voor het OV in Loosduinen waarbij ‘dichtbij’ 
het motto is. Voor een fijnmazig OV kan de 
gemeente zowel de kleine buurtbus als de 
snelbus inzetten. In de toekomstige mobi-

liteit schuwen de vertegenwoordigers van 
Loosduinen de innovaties geenszins. Het is 
voor te stellen: elektrische deelauto’s die 
waterstof tanken en op afroep beschikbaar 
zijn. Misschien zelfs zelfrijdend … 
Maar eerst de huidige prioriteiten op een 
rijtje zetten. Verleid mensen naar het 
OV, vatte een deelnemer samen. En doe 
dit door gerichte verbeteringen aan te 
brengen: snel, dichtbij en betaalbaar OV 
voor stadsdeel Loosduinen. Maak aldus per 
(nieuwbouw)wijk een doordacht master-
plan voor mobiliteit.
Men geeft de gemeente mee dat het 
uiteindelijk draait om de gebruiker, de 
menselijke factor. 

Van de website van de Gemeente Den Haag:

Stadsgesprekken en aanpak mobiliteit
Sinds vorig jaar zomer zijn er ruim 1000 gesprekken gevoerd met bewoners, experts en 
ondernemers in alle buurten van Den Haag. Tijdens het Mobiliteitsfestival op 11 februari 
2020 werden de eerste uitkomsten van deze gesprekken gepresenteerd. De gesprekken 
vormen de basis voor het actieprogramma Mobiliteitstransitie, dat in het najaar verschijnt. 
Deelnemers vinden verkeersveiligheid het belangrijkst. De voetganger en fietser moeten 
meer ruimte krijgen. Daarnaast wordt goed en betaalbaar openbaar vervoer in alle wijken 
genoemd. Minder bekend is het gebruik van deelauto’s, maar daar is zeker interesse voor. 
Duidelijk is dat er niet 1 groot plan voor de hele stad moet komen. Iedere wijk heeft zijn 
eigen problemen en opvattingen en dus zijn er ook verschillende oplossingen nodig. 
De toekomst van de mobiliteit in Den Haag zal daarom bestaan uit bestaand beleid en 
maatwerk op buurtniveau. 

MobiliteitsAtelier
stadsdeel Loosduinen

De mobiliteit in onze stad komt in het komende decennia onder druk te staan 

door de groei van de Haagse bevolking. Om te voorkomen dat de inwoners in de 

toekomst zich steeds slechter binnen de stad kunnen verplaatsen zet de gemeente 

proactief in op beleid dat gericht is op 2040. Ideeën en meningen van de bewoners 

over de toekomstige mobiliteit zijn daarbij nodig.

Diens behoeften en gedrag zijn altijd het 
vertrekpunt. De ouderen zijn een groep die 
extra aandacht verdienen in de mobili-
teitstransitie van Loosduinen.

Tot slot een opmerking over de inhoud van 
de discussie. De auto versus het openbaar 
vervoer overstemde de discussie terwijl 
deze zomer de gemeente het grote rapport 
“Ruim baan voor de fiets” presenteerde 
waarin de fiets (en de voetgangers) de 
komende jaren een leidende rol krijgen in 
de Haagse mobiliteit en de auto in prioriteit 
zakte.

Johan Bommelé
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Zo’n 70 wijkbewoners verzamelden zich op 16 januari voor de traditionele nieuwjaarsreceptie op Walboduin. 
De aanwezigen luisterden aandachtig naar de speech van voorzitter Hank Hoogwout (zie hiernaast, maakten nieuwe 
contacten of spraken met bekenden en lieten zich de drankjes en hapjes goed smaken.

Nieuwjaarsreceptie 16 januari 2020
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Onze medewerkers en ons wijkgebouw
De afgelopen jaren hebben we veel last 
gehad van de diverse verbouwingen van 
onze medehuurders. Het afgelopen jaar is 
alles wat dat betreft rustig verlopen.
MAAR…het is stilte voor de storm. Onze 
huisbaas, Urban Interest, heeft aangekon-
digd Jumbo te gaan uitbreiden waardoor 
onze ingang verplaatst gaat worden naar 
de zijkant van het gebouw. De bomen 
voor de ingang zullen ook moeten wijken. 
Wanneer dit alles gaat gebeuren is nog 
onduidelijk. 
In het voorjaar heeft Vera, onze secretari-
aatsmedewerker, Den Haag verruild voor 
het Oosten van het land, waardoor er een 
vacature kwam voor de donderdagochtend 
op het kantoor. Gelukkig stapte in decem-
ber ineens Arne Voolstra het kantoor bin-
nen met de mededeling dat hij interesse 
had in de vacature. Nu is Arne zich volop 
aan het oriënteren en probeert bepaalde 
zaken te digitaliseren. Even wennen voor 
Cornelia en mijzelf!!

Het wijkberaad
Het wijkberaad wordt al jaren ondersteund 
door de commissie Ruimtelijke Ordening, 
Welzijn en Milieu. Een woord van dank 
is op z’n plaats voor de altijd positieve 
manier waarop de leden van de commissie 
problemen aankaarten en waar mogelijk 
met oplossingen komen, al dan niet met 
hulp van het stadsdeelkantoor. 
Een greep uit de onderwerpen waarmee 
ROWM zich bezig heeft gehouden:
De renovatie van het tracé Houtrust-Kijk-
duin. In het begin van dit omvangrijke 
werk waren er veel sceptici die meenden 
dat het alleen maar filevorming met zich 
mee zou brengen. Het tegendeel is waar. 
Ook deze wijkbewoners erkennen nu dat 
het geheel er zeer fraai uitziet en voor 
veiliger oversteken zorgt voor fietsers en 
wandelaars.
Het landschappelijk raamwerk, oftewel de 
renovatie, van de puinduinen nadert dit 
kwartaal de voltooiing. Het oude groen 
heeft voor een deel plaatsgemaakt voor 
nieuw duinlandschap.  Het is de afgelopen 
maanden even afzien geweest met de 
regelmatig afgesloten paden, maar de 
wandelaars kunnen binnenkort hun hart 
ophalen in dit gebied met mooie paden en 
fraai beplante duinen en heuvels.

Het Piet Vink Plantsoen was een enorm 
zorgenkindje, maar daar lijkt verandering 
in te komen. Dit stukje groen, de entrée 
naar Kijkduin Bad, heeft de afgelopen 
maanden een ingrijpende verandering 
ondergaan. De aanjager van dit project 
is Saskia van Nieuwkerk die middels een 
bevriende architect een mooi plan heeft 
gemaakt en gepresenteerd bij de afdeling 
groenbeheer van het stadsdeelkantoor 
Loosduinen. In December is men begonnen 
met de uitvoering hiervan. 
De realisatie van de stadstuin bij de 
gebouwen Componist en Operette schiet 
nog niet erg op. De plannen zijn er wel, 
maar de uitvoering laat vooralsnog op 
zich wachten. We houden de vinger aan 
de pols en weten allemaal: Geduld is een 
schone zaak!
Een nieuwe projectgroep Driehoek is 
in oprichting. De bedoeling is dat deze 
groep zich bezig gaat houden met de 
voorgenomen bouwprojecten, zodat we de 
wijkbewoners goed op de hoogte kunnen 
houden van de bouwactiviteiten.

Ogen & Oren
Ook de Projectgroep Ogen en Oren met 
ongeveer 15 vrijwilligers helpt mee onze 
wijken leefbaar en veiliger te maken. 
Tijdens het driemaandelijks overleg 
worden leden van het handhavingsteam 
uitgenodigd. Ook de politie zit regelmatig 
bij dit overleg aan. Naast Dave Smit zou 
het fijn zijn als ook de groenbeheerder 
van het stadsdeelkantoor de overleggen 
bijwoont, omdat er vaak veel vragen over 
het groen onbeantwoord blijven. We zijn 
de Ogen en Oren dankbaar dat ze zich voor 
de woonomgeving willen inzetten.

Hulp voor VVE’s
Een paar jaar geleden heeft het wijkberaad 
een overleg opgezet met besturen en 
technische diensten van de ons omrin-
gende Verenigingen van Eigenaren waar 
veel belangstelling voor bestaat. Het 
wijkberaad zorgt voor presentatoren op 
het gebied van besturen, duurzaamheid, 
groepsapps e.d.

De WijkInfo
Via de WijkInfo wordt u regelmatig op 
de hoogte gehouden onder meer over 
de stand van zaken van de verschillende 

bouwprojecten in de wijken. Het realise-
ren van deze informatiebron is mede te 
danken aan onze trouwe adverteerders.
De subsidie die de gemeente verstrekt 
voor het in stand houden van een 
wijkberaad is verre van voldoende om de 
wijkbewoners regelmatig te informeren 
door middel van de WijkInfo die huis aan 
huis wordt verspreid. 
Het wijkberaad ziet de toekomst dan ook 
wat dat betreft somber in. Er komen in 
de loop van dit jaar vele huisadressen 
bij in met name Kijkduin-Binnen en 
Kijkduin-Bad, zodat de oplage van 9500 
WijkInfo’s verhoogd zal moeten worden 
naar 10.000. Dit kost veel geld. In het 
verleden werd de subsidie gerelateerd aan 
het aantal inwoners van de wijken. Dit 
principe heeft men nu losgelaten, zodat 
wij met zoveel nieuwe inwoners geen 
aangepaste subsidie meer ontvangen. 
Deze problematiek zal worden aangekaart 
bij de verantwoordelijk wethouder. We 
gaan ervan uit dat hij zal inzien dat juist in 
onze wijken waar zoveel nieuwe bewoners 
komen, goede informatievoorziening van 
essentieel belang is.

Verenigingsnieuws
De activiteitencommissie heeft voor dit 
jaar aangekondigd dat er elke 4e maan-
dag van de maand een lezing zal worden 
gehouden voor leden en niet-leden. Te 
beginnen in februari. Op de website zal 
worden bijgehouden wanneer welke 
lezing zal plaatvinden.

Met het oog op de vele nieuwe inwoners 
is een welkomstfolder ontworpen die de 
nieuwkomers op de hoogte brengt van 
hetgeen vereniging en beraad te bieden 
heeft. Het bestuur hoopt dat mede hier-
door het ledental de komende jaren een 
stijgende lijn zal laten zien. 

Tot slot wil ik even stilstaan bij het feit 
dat de vereniging op 10 mei a.s. haar 
75ste verjaardag viert. De vereniging is 
begonnen als Oranjevereniging op 10 mei 
1945 direct na de bevrijding . Later is deze 
omgedoopt tot wijkvereniging Bohemen. 
Nu gaan we al heel lang door het leven als 
wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin, 
kortweg BWK. 
Graag wil ik het glas heffen op dit nieuwe 
jaar. Een jaar dat weer veel mogelijkheden 
zal bieden voor een ieder van u, in goede 
gezondheid , en op de springlevende 
75-jarige wijkvereniging.

PROOST!

Van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van 

wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin in 

het vertrouwde Walboduin. 
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Op soortgelijke wijze verging het de 17e 
eeuwse villa op Buitenplaats Ockenburgh. 
Decennia lang was zij in verval. In de 17e 
eeuw kwamen prominenten als Constantijn 
Huygens en Jacob Cats er op bezoek bij de 
stichter van het landgoed, de dichter-arts 
Jacob Westerbaen. Maar sinds hij stierf met 
schulden, is het huis van de ene naar de 
andere eigenaar overgegaan, om na de 
Tweede Wereldoorlog 50 jaar als jeugdher-
berg te dienen. 

Na sluiting in 1996 raakte de villa in verval. 
De gemeente zat ermee in haar maag en 
in 2012 werden de plannen bijna werkelijk-
heid om er een hotelcomplex van te maken 
met een hoteltoren erachter ter grootte van 
een flatgebouw. De geschrokken omwonen-
den, gesteund door de commissie Loosdui-
nen en enkele politiek betrokkenen uit de 
buurt kwamen ertegen in opstand. Aan een 
Loosduinse keukentafel werd vervolgens 
in september 2012 een ontwikkelplan 
geschreven voor Buitenplaats Ockenburgh 
op basis van participatie. 
Het duurde tot juni 2015 voordat de 
gemeente Den Haag het plan van de buurt 
serieus ging nemen. Het voorstel pastte 

prima in bij de slogan van de coalitie van 
2014-2018: ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’. 
De laatste poging om toch een sterke 
financiële marktpartij te vinden was met 
de uitgeschreven tender in 2014 mislukt. 
U heeft allen in de afgelopen jaren kunnen 
zien wat een voeten het in de aarde heeft 
gehad om dit project met een vrijwilligers-
organisatie te trekken. Niet verwonderlijk 
natuurlijk, als we nog terugdenken aan de 
20 jaar dat deze plek niet interessant bleek 
voor ontwikkelaars.
U ziet nu het resultaat van veel onderhan-
delen en het bundelen van krachten van 
jong en oud, Haags en Westlands talent 
en de steun van bedrijven met kennis en 
materialen. We kunnen na bijna 8 jaar 
zeggen dat dit een uniek burgerinitiatief is. 
Op het moment wordt de villa gerenoveerd 
met de geworven geef-gelden en vormt 
het middelpunt van vele maatschappelijke, 
culturele, culinaire, educatieve en tuinacti-
viteiten. 

Nieuw restaurant in de zomer 
van 2020
Een van de eerste activiteiten in september 
2015 was het snoeien van de verwilderde 

haag om de villa en het openen van pop-up 
cafe Brasserie OCK in de ongerestaureerde 
villa, om de vergeten plek weer onder de 
aandacht te krijgen. 
Zes maanden later werd een kas gedoneerd 
door  Westland Marketing en verplaatste 
OCK zich, omdat de villa uitwendig 
gerestaureerd werd. De gemeente nam 
de uitwendige restauratie à 1,2 miljoen 
euro op zich en deed dit met behulp van 
de Erfgoedtafel landgoederenzone van de 
Provincie Zuid-Holland. 

Buitenplaats Ockenburgh, 
een roos van Jericho
De roos van Jericho kan jarenlang zonder water. Zo overleeft hij de hitte van de 

woestijn. Maar áls dan eindelijk de regen erop neerdaalt, komt hij spectaculair 

tot bloei. 

Door Piet Bogaard en Petra Brekelmans

In 2018 nam Stichting tot Behoud van de 
Historische Buitenplaats Ockenburgh het 
eigendom over en daarbij de verantwoor-
ding voor de inwendige restauratie van 
1,8 miljoen euro, welke de stichting zelf 
moest financieren. Dankzij de steun van 
cultuurfondsen, sponsors en donateurs is 
dit al grotendeels gelukt. Wervingsacties 
zullen de komende tijd nodig zijn om het 
volledige bedrag te verzamelen. 

Vrijwilligers
150 Vrijwilligers zetten hun kennis, kunde 
en ervaring in om van ‘hun’ Ockenburgh 
weer een bruikbare en fijne plek te maken. 
Op basis van historische gegevens werd 
een moestuin ontworpen door een van 
de vrijwilligers en met vereende krachten 
aangelegd. Hier groeien groenten, fruit 
en bijzondere planten. Door de inzet van 
vrijwilligers voor het onderhoud, onder-
steuning van Koppert Cress, de sponsor 
van materialen en de vele sponsors van 
de fruitbomen, kan de moestuin in de 
lucht gehouden worden. In de kas, in de 
tuinen en in de tijdelijk bruikbaar gemaakte 
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ruimten in de vleugel van de villa vinden 
jaarlijks minstens 50 culturele evenementen 
plaats. Van optredens, films en lezingen 
tot mini-festivals, yoga en workshops: 
www.buitenplaatsockenburgh.nl/activitei-
ten-agenda

Op dit moment wordt de villa door de 
aannemer - ondersteund door vrijwilligers -
inwendig gerestaureerd en verbouwd. 
Tegelijkertijd is een selectieproces gaande 
voor een horecaondernemer die het 
restaurant zal gaan exploiteren. Dat moet 
een maatschappelijk gerichte ondernemer 
zijn, want behalve een restaurant met een 
goede prijs-kwaliteitverhouding wordt het 
voor een deel ook een leerwerkbedrijf, 
waar mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt nieuwe vaardigheden leren, 
voor nieuwe kansen op een baan. 
Op 2 juni 2020 sluit Brasserie OCK in de 
kas en opent het restaurant in de villa haar 
deuren. De kas zal multi bruikbaar worden 
ingezet en zal een educatief karakter 
krijgen.

Samen één, in plaats van alleen
Wat de bezoeker van Buitenplaats Ocken-
burgh direct opvalt is de ontspannen sfeer. 
Hier is te voelen dat een groep toege-

wijde vrijwilligers er iets moois van heeft 
gemaakt en waar de professionals van 
Brasserie OCK de laagdrempelige sfeer in 
het café goed weten vast te houden. Hier 
werken vele vrijwillige mensen, leerlin-
gen en studenten van allerlei kaliber. Een 
aantal omdat ze tijd en energie hebben 
en sommigen omdat ze (soms) alleen zijn. 
Door samen aan iets waardevols te werken 
óf als bezoeker anderen te ontmoeten is 
Buitenplaats Ockenburgh weer een har-
monieuze plek geworden waar Loosduinen 
behoefte aan had. Op de meeste dagen 
heerst er in de kas en op het terras een 
aangename drukte.  Gasten genieten van 
een drankje en een hapje, een gesprek, 
spelende kinderen, van het vele groen en 
op zondagmiddagen ook van muziek. Bij 
minder goed weer zijn de ruiten van de kas 
beslagen van de gezelligheid binnen. In de 
kas wordt ook getrouwd en gerouwd, wat 
ook na de opening van het restaurant in de 
villa mogelijk blijft. De verschillende zalen 
in de vleugel van de villa zijn vorig jaar 
gebruiksklaar gemaakt en kunnen worden 

gehuurd voor vergaderingen, trainingen en 
presentaties. Buitenplaats Ockenburgh is 
tot bloei gekomen dankzij enkele burgers 
die aanvankelijk roependen in de woestijn 
leken, maar uiteindelijk water mochten 
brengen naar de roos van Jericho. 

Dank voor uw geduld en steun
Dank aan iedereen die dit burgerinitiatief 
stap voor stap heeft helpen mogelijk maken 
en heeft ondersteund. Dank aan iedereen 
die negatieve verhalen die de ronde deden 
heeft weten te ontkrachten en bleef gelo-
ven in de kracht van samen aanpakken om 
deze mooie plek te mogen redden met de 
buurt. We zijn al een heel eind opgescho-
ten, maar dit project heeft nog veel meer 
mogelijkheden en dromen. We hopen ook 
in de komende tijd op uw bezoek, steun en 
begrip te kunnen rekenen.
Voor een geheugensteuntje over wat er in 
de afgelopen jaren allemaal is gebeurd of 
voor nieuwe activiteiten die plaats gaan 
vinden op Buitenplaats Ockenburgh gaat u 
naar www.buitenplaatsockenburgh.nl 

Heeft u plannen voor een sponsor-actie, wilt u onze culturele anbi steunen of 

vrijwilliger worden? Neem dan contact op met info@buitenplaatsockenburgh.nl
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Als André tien jaar geleden afscheid neemt 
van zijn werkzame leven is er geen zwart 
gat dat op hem wacht. Hij heeft dan 
eindelijk meer tijd voor een interesse die 
hij al van jongs af aan heeft: de natuur. Hij 
komt in contact met het IVN (Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid) en start 
met een cursus tot natuurgids. Die cursus 
is intensief en vergt 2 jaar. Als afsluitende 
opdracht moet hij een rondleiding in de dui-
nen verzorgen voor TV West. Dat is de start 
van een lange rij educatieve wandelingen 
in de duinen. In de jaren die volgen treedt 
hij ook toe tot het bestuur van de AVN, de 
Algemene Vereniging voor Natuurbescher-
ming voor ’s-Gravenhage en Omstreken. 
Daar wordt hij portefeuille houder voor het 
gebied “Westduinpark, Meer en Bos e.o.”. 
Een groot gebied, alleen het Westduinpark 
heeft al een omvang van 230 ha. Binnen 
dit gebied ontwikkelt hij twee specialisa-
ties: vogels en bunkers. In elke wandeling 
komen deze onderwerpen wel ergens aan 
bod. 

Standaard en On Demand
Met alle kennis die hij heeft, verzorgt André 
elke twee maanden een gratis rondleiding 
naar de Natte Pan, vlakbij Loosduinen. De 
start van de wandeling ligt op de kruising 
Laan van Poot - De Savornin Lohmanlaan. 
De groepsgrootte varieert sterk: van 2 tot 
40 deelnemers. Ook de leeftijden lopen 
sterk uiteen: van schoolkinderen tot vitale 
ouderen die nog goed ter been zijn. Ook 
verzorgt hij wandelingen op verzoek. Voor 
bedrijven, familiedagen, sportverenigingen, 

IVN laat je overal de 
natuur beleven!
Gratis rondleidingen 
Kijk op IVN.nl Afdeling Den Haag voor 
de verschillende activiteiten en data  
Rondleidingen op maat
- Kosten zijn 30 euro per gids
- Vier weken van tevoren bespreken
- Contactgegevens op IVN.nl Afdeling 
  Den Haag

Passie voor de natuur
André Smit start zijn loopbaan als scheikundig technoloog. Hij maakt carrière in het grootste bedrijf van Nederland en bekleed daar 

veel verschillende functies. Na zijn pensionering komt er tijd vrij voor zijn grootste hobby: de natuur. Jong geleerd, oud genieten.

vriendengroepen en verjaardagen. En juist 
ook: voor kinderen. Dat is een speciale 
doelgroep die voor het IVN zeer belangrijk 
is. “Wie jong interesse ontwikkelt voor de 
natuur heeft er het hele leven plezier van 
en daar vaart de natuur ook wel bij. Met 
kinderen de beschermde natuur in is geen 
probleem, zolang je maar duidelijk bent 
over wat wel en niet kan en mag. Verder 
geldt voor alle groepen maar één criterium 
voor deelname: je moet het leuk vinden.

André’s activiteiten in de praktijk
“Afgelopen zomer heb ik op verzoek van 
de ouders van leerlingen van de Bohe-
menschool een rondleiding verzorgd voor 
28 kinderen in de lagere schoolleeftijd. 
Daar wordt de wandeling dan duidelijk 
op aangepast. We hebben bijvoorbeeld 
de rugstreeppad gezien. Een zwaar 
beschermde paddensoort, die toevallig in 
onze duinen hier veel voorkomt. Ook zijn 
we de schaapsherderin gaan opzoeken. De 
kinderen mochten de schapen en de hond 
aaien en zo komen ze spelenderwijs in 
contact met de natuur”. Maar ook voor zijn 
eigen golfclub verzorgde André kortgeleden 
een wandeling: birdwatching op Ockenburg. 
Onder het motto “Smit ziet ze vliegen”. Een 
ander voorbeeld is de recente wandeling 
met een internationale groep experts, 
georganiseerd op verzoek van Justice 
and Peace, waarbij zelfs een potentiële 
Nobelprijswinnaar aanwezig is. “Dan is het 
handig dat ik tijdens mijn werk veel landen 
heb bezocht en het Engels goed beheers. 
Het werd een interessante dag, die we 

gezellig hebben afgesloten met een hapje 
en een drankje. Deze voorbeelden laten zien 
dat er voor veel groepen van alles mogelijk 
is. Natuurgidsen van het IVN willen graag 
klantgericht werken, zich aanpassen aan de 
verschillende groepen en de wensen van de 
klant goed in het oog houden.”

Natuureducatie: ook privé
Ook privé is André actief als natuurlief-
hebber. Hij is de opa van twee kleinzoons 
die hij graag meeneemt op een leerzaam 
ommetje. De oudste kleinzoon was 2 jaar 
toen het woord “bunker” geen geheimen 
meer voor hem kende. De jongste kleinzoon 
is 1 en roept “gogel” zodra hij een geve-
derde vriend in het oog krijgt. Het boekje 
met afbeeldingen van vogels en bijbehoren 
vogelgeluiden is een hit: het is het eerste 
waar de jongens op afgaan als ze bij André 
op bezoek komen. De appel valt ook dit 
keer niet ver van de boom. Zelfs André’s 
echtgenote, die in principe niets heeft met 
“de natuur” heeft hij weten te interesseren 
voor een bijzonder onderwerp: het bestu-
deren van mossen. Je bent een gedreven 
natuurgids of niet!

Lia Smit
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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: 

verkeers overlast, niet functionerende straat-

verlichting e.d., maar ook sociale proble-

matiek, bijvoorbeeld iemand die dreigt te 

vereenzamen, kan worden gesignaleerd. 

Wijkbewoners kunnen het ‘Oog en Oor’ bel-

len of mailen om afwijkingen door te geven.

Bij de ‘Ogen en Oren’ gaat het om het 

signaleren en een weg zoeken voor een op-

lossing 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 asfal-

teren van straten, trottoirs die scheef liggen, 

worden door het Wijk beraad onder de 

aandacht gebracht van het stads deel kantoor 

Loosduinen.

De deelnemers van Ogen en Oren 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).

Het overleg werd bijgewoond door bijna 
alle leden van de projectgroep. 
Dit keer hebben we speciale gasten 
mogen begroeten, zoals de stadsdeel-
directeur Mustapha el Boumeshouli ter 
kennismaking en de operationeel expert 
Politie Team Loosduinen, de heer Jerry 
Hendrikx. 

Na uitleg van de beide heren over hun 
werkzaamheden, zijn de actiepunten die 
naar voren zijn gekomen bij het vorige 
overleg, behandeld door Dave Smit. 

Ogen en Oren 

Wijk Deelnemer Email Telefoon

A Hank Hoogwout hankhoogwout@kpnplanet.nl 070-3256673/06-53729564

B André Smit alc.smit@gmail.com 070-3684501/06-23441037

C  Jos Cuppens j_cuppens@hotmail.com 06-20263415

D Chris Timmermans c.f.timmermans@rowend.nl 06-53292079

E Hank Hoogwout hankhoogwout@kpnplanet.nl 070-3256673

F Michael Brijl
Nastja Duijsters

michaelbrijl@gmail.com
nastjaduijsters@cs.com

06-42570233
0703235513

G Simone Steenbergen simoneleene@hotmail.com 070-3688149

H Frits IJzendoorn fritsijzendoorn@casema.nl 070-3684061/06-14272398

I Conny Margadant tocomargadant@gmail.com 070-3236944

J Sylvia Tempelman sylviatempelman@kpnmail.nl 070-4490047

K Pim in ‘t Veld intstass@gmail.com 070-3236944

L Wilma den Heijer wilma@heijer.eu 06-42757642

M  Saskia van Niekerk saskiavanniekerk20@gmail.com 06-14409240

N Nettie Baak nettiebaak@gmail.com 06-37648263

O Nettie Baak nettiebaak@gmail.com 06-37648263

P Saskia van Niekerk saskiavanniekerk20@gmail.com 06-14409240

R José Oosterheert joseoosterheert@casema.nl 06-42418507

Aan de orde kwamen onder meer:

- De belijning wegdek en zebrapaden, 
uitvoering in 2e kwartaal. 

- De overtollige banken van Kijkduin zullen 
worden geplaatst langs de Haagse Beek 
nadat deze geverfd zijn. 

- Het beter verlichten van de nieuw aan-
gelegde rotondes langs de M. Vrijenhoe-
klaan heeft de aandacht. 

- Voor de steeds weer geplaatste spook-
containers is het beter om bij constate-
ring hiervan 14070 te bellen. 

 De ervaring leert dat de containers dan 
snel verwijderd worden. 

- Verder is aandacht gevraagd voor de 
slordige en onleesbare straatnaamborden 
in o.a. de wijk Bohemen.

De aanwezigen waren enthousiast over de 
aanwezigheid van de genodigden. Voor 
de volgende vergadering, 8 juni a.s. zal 
gekeken worden wie uitgenodigd kunnen 
worden.

Overleg met deelnemers aan Ogen & Oren, maart j.l.
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Verenigingsnieuws

Colofon 
Dit gedeelte van de Wijkinfo is bestemd voor de 
leden van de Wijkvereniging Bohemen-
Waldeck-Kijkduin en verschijnt net als de Wijkinfo 
vier keer per jaar.

Kopij voor het volgende nummer kan tot 
14 juni 2020 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, 
2551 KE Den Haag.

De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden berichten te weigeren, in te korten 
of tekstueel te wijzigen.
Illustrator: Jaap Lemstra

W I J K V E R E N I G I N G

— sinds 10 mei 1945 —

Welkom 
nieuwe leden!
mw. A.C.Jaarsveld
mw. L. Miltenburg
dhr. A Boddéus
mw. F. Smink
mw. F. de Jong
mw. I.A.M. van Leeuwen..
fam. H. en M. Boezelijn

Tot en met 13 september 2020
Als landelijk jaarthema is er gekozen 
voor: “75 jaar bevrijding”. In en om 
Loosduinen is er veel gebeurd in de jaren 
1940 – 1945. Vrijheid kan slechts worden 
ervaren en gevierd als men weet wat 
de ontberingen van de oorlogsjaren zijn. 
Beide aspecten worden belicht! 

Uitnodiging 
Algemene 

Ledenvergadering 2020
donderdag 14 mei 2020

aanvang 15.00 uur 

in verenigingsgebouw Walboduin, 
Alphons Diepenbrockhof 2 (achterkant Jumbo)

Zaal open vanaf 14.45 uur

A G E N D A
 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV  2019

 4. Ingekomen stukken

 5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2019

 6. Financiën - financieel verslag 2019*

 7. Bevindingen kascommissie

 8. Décharge bestuur en penningmeester

 9. Benoeming kascommissie

10. Bestuursverkiezing **

11. Begroting 2020 en vaststelling contributie 2021

12. Rondvraag

13. Sluiting (16.00 uur)

 * Het jaarverslag  kunt u na 1 april 2020  vinden op onze website 
 www.walboduin.nl. Het financieel verslag kan na die datum worden afgehaald 

in het verenigingsgebouw, of per email opgevraagd via info@walboduin.nl 
** Toelichting bestuursverkiezing
 Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 5 april 2019  als volgt uit:
 J.H.M.Hoogwout (voorzitter), J.H.A.van den Muijsenberg (vice-voorzitter),  
 J. Hofker (secretaris),  J.H. Kroon (penningmeester)
 
 Volgens het rooster treedt  de secretaris, de heer Hofker, af. Deze heeft te ken-

nen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Ingevolge artikel 9 van de statuten 
geschiedt de benoeming van bestuursleden door de algemene vergadering uit 
één of meer voordrachten. Tot het maken van voordrachten zijn zowel het bestuur 
als tien leden van de vereniging bevoegd. Een voordracht van kandidaten dient 
tenminste drie maal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering in het bezit 
te zijn van het bestuur. De voordracht moet zijn getekend door tenminste tien leden 
en door de voorgestelde kandidaat. 

Na de vergadering  wordt  de zaal opengesteld voor leden en genodigden 
om het glas te heffen op de 75ste verjaardag van de wijkvereniging. 
Onder het genot van een hapje en een drankje zal worden stil gestaan bij 
dit heugelijke feit.

Op het moment dat de WijkInfo werd samengesteld, barstte het Coronavirus in volle 
hevigheid los. Het is nu nog volslagen onduidelijk of de Ledenvergadering van 14 mei a.s. 
doorgang kan vinden. Vooralsnog gaat het bestuur hier wel van uit. We vragen u begin mei 
onze website www.walboduin.nl  te raadplegen of contact op te nemen met het secretariaat 
op dinsdag- of donderdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur.

http://www.walboduin.nl/
mailto:info@walboduin.nl
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De Wijkvereniging is verantwoordelijk voor het Wijkberaad Daarom 
is het bestuur van de vereniging  tevens het bestuur van het Wijk-
beraad Bohemen-Waldeck-Kijkduin. 

Stadsdeelwethouder Rachid Guernaoui is aan 
het eind van het verslagjaar in die functie 
opgevolgd door Hilbert Bredemeijer, die 
tevens de portefeuilles Onderwijs, Sport en 
Buitenruimte onder zijn beheer heeft en ook 
4e locoburgemeester is. 

De leiding van het stadsdeelkantoor is 
eveneens gewijzigd. Stadsdeeldirecteur 
Harm Benthem heeft een waardige opvolger 
gekregen in de persoon van Mustapha el 
Boumeshouli. Een interview met hem treft u 
aan in deze Wijkinfo.

De daling van het aantal leden van de Wijkvereniging in de afgelo-
pen jaren, heeft zich in 2019 niet voortgezet. In het gemiddeld wat 
oudere ledenbestand was overlijden een belangrijke oorzaak van 
de afname van het aantal leden. Echter, de aanmelding van nieuwe 
leden compenseerde dit verlies. Eind 2019 waren er, net als eind 
2018, ongeveer 600 leden. Wij zijn blij met de donaties die wij van 
veel bewoners kregen. Hartelijk dank! 

De goede samenwerking met de Stichting Bewonersbelangen 
Kijkduin zorgt mede voor een deskundige en grondige begeleiding 
van de omvangrijke bouwplannen voor Kijkduin-Bad.

Wijkvereniging en Wijkberaad kunnen niet goed functioneren zon-
der de inzet van vrijwilligers. Secretariaat, commissie ROWM, Ogen 
en Oren, redactie en activiteitencommissie spannen zich in om een 
acceptabel leefklimaat in het werkgebied te creëren en te behou-
den. Zo af en toe moet de waardering voor hun inzet ook blijken 
in iets concreets. Op 13 december is daartoe een vrijwilligersborrel 
gehouden in  Walboduin.

Concept Jaarverslag 2019 
Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin 

Het bestuur van de wijkvereniging bestond in 2019 uit:  (v.l.n.r.) Herman van den Muijsenberg (vice-voorzitter), Jan Hofker (secretaris), John 
Kroon (penningmeester) en Hank Hoogwout (voorzitter)

Hilbert Bredemeijer

Mustapha 
el Boumeshouli

Het secretariaat was op de ochtenden van dinsdag en donderdag 
geopend, waarbij resp. Cornelia van der Wacht en Vera Darbyshire 
de werkzaamheden verrichtten. Door de verhuizing van Vera naar 
het oosten van het land ontstond een vacature, die gelukkig in 
december werd opgevuld door Arne Voolstra. De verslaggeving van 
de vergaderingen werd verzorgd door Marjolijn van den Hoek. 
Op 5 januari 2019 werd, zoals gebruikelijk aan het begin van het 
kalenderjaar, de nieuwjaarsreceptie gehouden. Er waren ongeveer 
50 leden van de wijkvereniging  en andere genodigden aanwezig. 

Op 9 mei heeft de reguliere algemene ledenvergadering plaatsge-
vonden. Voor het verslag zie onze website www.walboduin.nl. 

Voor  de wijkbewoners werden drukbezochte voorlichtingsavonden 
gehouden over diverse bouwprojecten in ons gebied. Ook de activi-
teitencommissie organiseerde enkele bijeenkomsten.

Voordracht

De Wijkinfo, met daar in opgenomen het verenigingsnieuws, is 
in 2019 vier maal verschenen. Een andere bron van informatie-
verspreiding is website www.walboduin.nl. Op verzoek van de 
Stichting Bewonersbelangen Kijkduin, is hier ook hun berichtgeving 
in opgenomen.

Het bestuur heeft in 2017 een intentieverklaring afgegeven om te 
zijner tijd te verhuizen naar de voormalige Bethelkerk. De verbou-
wing van de kerk heeft vertraging opgelopen en ook de volgorde 
waarin dit gebeurt is gewijzigd. Daardoor kunnen de leden van 
onze vereniging nog niet geraadpleegd worden over een eventuele 
verhuizing.

Jan Hofker

Verenigingsnieuws



WIJKinfo april 2019 | 19 

Het zal u niet ontgaan zijn: 75 jaar geleden is Nederland 
bevrijd van de bezetting. Sommige delen van Nederland 
iets eerder, een groot deel van Nederland op 5 mei 
1945. Ook Den Haag heeft veel geleden en met de 
bevrijding veel gefeest. Toen de eerste euforie voorbij 
was, volgde een gevoel van “handen uit de mouwen 
steken” en “samen kunnen we aan de slag”. 
Zo ontstond een saamhorigheidsgevoel dat zich heeft 
geuit in het oprichting van Oranjeverenigingen. In het hele land, 
zo ook in Den Haag/Loosduinen. De Oranjevereniging in ons 
stadsdeel is opgericht in juni 1945. Na een aantal jaren werd 
de vereniging omgedoopt tot wijkvereniging Bohemen. Toen de 
wederopbouw echt op gang kwam en de stadsdelen Kijkduin en 
later ook Waldeck aan het werkgebied van de bestaande vereni-
ging werden toegevoegd, werd de vereniging statutair omgedoopt 
tot wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin, kortweg BWK 
genoemd.

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin

75 jaar!
W I J K V E R E N I G I N G

— sinds 10 mei 1945 —

Op 14 mei a.s. houdt de vereniging haar 76ste jaarver-
gadering, dat is dus inclusief de oprichtingsvergadering. 
Dit wil het bestuur niet geheel onopgemerkt voorbij 
laten gaan. Er is besloten om na afloop van de Alge-
mene Leden Vergadering een heel klein beetje feest te 
vieren. Omdat we geen beroep kunnen doen op een 
leger vrijwilligers houden we het beperkt, maar toch 
willen we graag aan alle leden en een aantal genodig-

den een gezellige borrel aanbieden met uiteraard de geweldige 
hapjes van de firma Borsboom en een glaasje bubbels. 

De Algemene Ledenvergadering start op 14 mei a.s. om 15.00 
uur, alleen voor leden, en zal duren tot ca. 16.30 uur.

Daarna zal de zaal worden opengesteld voor een 
ieder die met het bestuur het glas wil heffen op deze 
unieke verjaardag.

Stratenplan van “Bohemen rechts” in 1935. De Dalton HBS is reeds 
gebouwd en in gebruik.

Luchtfoto De Savornin Lohmanplein en omgeving (april 1944) met 
boven de tankgracht. - Vervaardiger: R.A.F.

Oorlogsschade Aronskelkweg (juli 1946).
Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting

Luchtfoto van Bohemen en Meer en Bos (oktober 1949). Diagonaal van 
links onder naar rechtsboven de Laan van Meerdervoort. Haaks daarop 
van links naar rechts: Palestrinaweg/Muurbloemweg, Richard Wagner-
laan/Lobelialaan/Hoefbladlaan.Een deel van de huizen aan de oneven 
kant van de Aronskelkweg zijn nog niet herbouwd. - Vervaardiger: K.L.M.

Verenigingsnieuws
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Van gezelligheid naar belangenbehartiging
De Wijkvereniging is gestart als Oranjevereniging en opgericht 
vrijwel direct na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. Corrie 
vertelt over die tijd: ’De wijkvereniging heeft dan vooral een sociale 
functie. Wijkbewoners ontmoeten elkaar op de bridgemiddagen 
en men wordt lid om de gezelligheid. Omstreeks de jaren ’70 is 
geprobeerd om ook andere activiteiten aan te bieden, zoals muziek 
maken met elkaar, maar die mislukken eigenlijk allemaal.’ Die puur 
sociale functie verandert in de jaren tachtig van de vorige eeuw. 
De gemeente Den Haag wil dat er per wijk een wijkberaad wordt 
opgericht. Zo kunnen Haagse burgers meedenken met en meepra-
ten over plannen die voor de verschillende wijken worden ontwik-
keld. Daarmee wordt de betrokkenheid van burgers, belangrijk in 
een goed functionerende stad, bij gemeenteplannen gewaarborgd. 

Verleden en toekomst Wijkvereniging BWK
De wijkvereniging viert op 10 mei 2020 haar 75e verjaardag. Tijd om eens op bezoek te gaan bij twee kopstukken van 

de vereniging uit het verleden: Corrie Hoekstra, oud-bestuurslid, en Hans Blankhart, oud- voorzitter. Welke belangrijke 

gebeurtenissen kunnen zij zich nog herinneren, welke issues speelden in hun bestuursperiode een rol en hoe kijken zij naar 

de wijkvereniging van nu?

van appartementencomplex de Componist. Als Corrie de bouw-
plannen ziet slaat de schrik haar om het hart. “Men wilde de voor 
de bouw noodzakelijke ruimte creëren door minimaal 350 bomen 
van het oer-duinbos dat daar stond te rooien. Dat vonden heel veel 
bewoners verschrikkelijk. Als wijkvereniging hebben we samen 
met de school ‘de Wonnebald” en de AVN net zolang gevochten 
totdat een andere bouwmethode werd gekozen. Door 170 bomen 
te kappen bleef een belangrijke groenstrook intact. Daar heeft zelfs 
Wim de Bie zich nog voor ingezet. Verkleed als een kaninefaat, 
die al eeuwen woonde in het betreffende oerbos, ging hij met de 
kinderen van de Vrije School mee naar het stadhuis. Daar is gepleit 
voor een andere aanpak en dat lukte.’

Jeugdtuintjes en integratie
Corrie is eigenlijk in het bestuur van de wijkvereniging ‘gerold’. Ze 
woont, pasgetrouwd, in een mooie koopwoning op de Mozartlaan. 
Dan ontdekt ze dat er plannen zijn om recht tegenover haar een flat 
te bouwen van vier verdiepingen hoog. O.a. bedoeld om bewoners 
uit de Schilderswijk te huisvesten, waar nieuwbouw gerealiseerd 
zal worden. Ze bekijkt op het stadhuis het bestemmingsplan Nieuw 
Waldeck en de bouwplannen. ‘Ik dacht: dat gaat niet gebeuren vlak 
voor mijn neus. Een handtekeningenactie was het gevolg, ik liep 
mijn schoenen kapot. We hebben in plaats daarvan gepleit om die 
strook waar de flat zou komen te bestemmen voor jeugdtuintjes. 
Loosduinen was in die tijd namelijk nog echt een glastuingebied 
met een echte “peenbuikerssfeer”. Die jeugdtuintjes moesten hel-
pen om de integratie tussen die ‘glastuinkinderen’ en de ‘binnen-
stadskinderen’ uit de Schilderswijk te bevorderen.’ Naar aanleiding 
van deze actie is Corrie gevraagd zitting te nemen in het bestuur 
van de wijkvereniging. Iets wat ze met veel motivatie en plezier 
heeft gedaan. Later heeft dit zelfs geleid tot lidmaatschap van een 
politiek partij en een gemeenteraadslidmaatschap. 

De toekomst van de wijkvereniging
Er worden steeds minder wijkbewoners lid van de wijkvereniging. 
Dat is overigens een algemene trend in verenigingsland. Is onze 
75-jarige wijkvereniging soms een somber lot beschoren? Hans 
reageert direct. Hij ziet de toekomst van de wijkvereniging zonnig 
in. ‘Het is altijd van belang bewoners te betrekken bij hun directe 
leefomgeving. En ze te betrekken bij elkaar. Je deelt immers een 
gezamenlijk grondgebied: je eigen wijk. Daar leef en woon je elke 
dag, je kinderen gaan ernaar school, je sport en wandelt er. Dat is 
zo belangrijk dat er altijd mensen zullen zijn die zich willen inzetten 
voor het collectieve belang van de wijk. En dan is de wijkvereniging 
de logische plaats om dat te doen.” Is het leuk werk om te doen, 
bestuurswerk voor een wijkvereniging? Het kost veel tijd en je bent 
er vaak voor in touw. Beide oud-bestuurders antwoorden dat zij met 
veel genoegen terugkijken op hun tijd die ze voor de wijkvereniging 
hebben ingezet ‘Bezig zijn voor de gemeenschap geeft een grote 
voldoening. Daarnaast brengt het een groot netwerk, kansen op 
persoonlijke ontwikkeling en is het ook nog gezellig’. Wijkvereni-
ging: van harte gefeliciteerd!”

Lia Smit

Verenigingsnieuws

Lia Smit (l) in gesprek met Corrie Hoekstra en Hans Blankhart

De wijkvereniging pakt de taak als wijkberaad op, eigenlijk omdat 
er toch al een goed lopende verenigingsstructuur bestaat. En er 
komt ook subsidie voor beschikbaar, zodat een professionalise-
ringsslag aan de orde is. Hans: ‘Die betrokkenheid creëren van 
wijkbewoners bij hun eigen wijk is wel heel mooi, maar vraagt van 
de wijkvereniging van toen een heel andere inzet. Je moet namelijk 
kunnen meegaan met de gedachtegangen van ambtenaren die 
vaak veel verstand hebben van de verschillende beleidsterreinen. 
Je moet snel kunnen schakelen in gesprekken en voor ogen houden 
dat je er zit namens alle bewoners van de wijk. Dat brengt met zich 
mee, dat je op zoek moet gaan naar deskundige en gemotiveerde 
wijkbewoners die zich willen inzetten voor het bestuur. En die de 
zaken die spelen met kennis van zaken aanpakken.’ 

Wat speelt er?
Corrie vertelt dat een van de belangrijke zaken die in haar 
bestuursperiode speelt, de verlenging is van het traject van tram 
3. Aanvankelijk alleen rijdend tot het De Savornin Lohmanplein, 
wordt het tracé doorgetrokken tot Loosduinen. Daardoor komt ook 
de buurt Oud Waldeck aanschuiven aan de bestuurstafel van de 
wijkvereniging. Een tweede issue dat wat later speelt, is de bouw 
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door Jaap Lemstra

Beeld in de Buurt: ‘De Vakantieganger’

Dit monumentale kunstwerk staat sinds 
1986 in Kijkduin recht tegenover het 
Atlantic Hotel. Momenteel is het hier even 
niet te zien vanwege de werkzaamheden 
in Kijkduin. Een stenen beeld, bekleed met 
felgekleurde tegels, in nuances van de 
primaire kleuren rood , geel en blauw plus 
zwart en wit. Dit beeld is gemaakt door 
de kunstenaar Jan Snoeck.  Het doet een 
beetje denken aan het werk van Mondri-
aan, maar het is veel speelser.

Verenigingsnieuws

Jan Snoeck volgde een opleiding aan de 
Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag, en werkte een tijd in 
het atelier van Ossipe Zadkine in Parijs. 
Hij werkte met de materialen steen, 
hout en brons, later werkte hij veel met 
keramiek. In Museum Beelden aan Zee 
was er in 2007 een overzichtstentoonstel-
ling van zijn werk. Hij werd toen benoemd 
tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. 

Bij de Houtrustweg vindt u een heel bij-
zonder kleurig kunstwerk van Jan Snoeck, 
een gebogen pijp, een soort waterleiding, 
die sinds 1972 het water in kleurige 
segmenten omringt.
Een vloerkleed met signatuur in zwart/wit 
is een uniek ontwerp dat uw woonkamer 
een kunstzinnig accent zou kunnen geven:
Snoeck maakte veel zeefdrukken en 
ontwierp ook gebruiksvoorwerpen, zoals 
een origineel peper en zout-stel.
Door heel Nederland kunt u werk van 
Snoeck tegenkomen. Bijvoorbeeld bij het 
ziekenhuis MCH Westeinde in Den Haag. 

De veelkleurige beeldengroep ‘Zieken te bed’ bij het Westeinde Ziekenhuis

Zijn werk is heel karakteristiek, vooral  
door de felle, vrolijke kleuren. 

Van de Activiteiten Commissie
Door de gevolgen van de verspreiding van het Corona-virus heeft ook de Activiteiten-
commissie zich aan moeten passen en volgt de richtlijnen van het RIVM.
De geplande lezingen in april, mei en juni komen te vervallen. Wij zijn bezig het 
programma voor het najaar op te stellen. In de volgende WijkInfo zal een volledig 
programma opgenomen worden. 
Voor actualiteiten kunt u onze website raadplegen:  info@walboduin.nl

                    Blijf Gezond!!
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De straat waarin wij wonen: 

de De Savornin Lohmanlaan  
Tekst en tekening: Jaap Lemstra  

Deze keer is de keus gevallen op de 
Savornin Lohmanlaan. Het is een laan die 
loopt van de Laan van Meerdervoort  tot 
aan de Laan van Poot. Deze laan is ver-
noemd naar Jonkheer Mr. Alexander Frede-
rik de Savornin Lohman (1837- 1924), een 
zeer bekend politicus uit de 19e en 20e  
eeuw. Hij was voorman van de CHU, een 
van de pijlers  van het huidige CDA. 

Het klinkt heel mooi, zo’n adellijke titel, 
maar zijn  leven kende ook minder mooie 
momenten:  hij was elf jaar toen hij aan 
het graf stond van zijn vader. Hij bleef 
achter met zijn moeder samen met negen 
broertjes en zusjes. Negen jaar later 
overleed zijn moeder.

Een oudere broer van hem was Jonkheer 
Mr. Maurits Adriaan de Savornin Lohman. 
Hij was korte tijd Gouverneur van Suri-

name. Zjn dochter 
was Jonkvrouw 
Catharina Anna Maria 
de Savornin Lohman 
die journaliste en 
schrijfster was. 
Ook in het huidige 
politieke bestel zijn 
leden van de familie 
De Savornin Lohman 
actief. 

Een andere telg uit het geslacht De 
Savornin Lohman is jonkheer mr. J.P. 
(Pieter) de Savornin Lohman, geboren in 
1948 te Den Haag. Hij vervulde diverse 
functies bij de rijksoverheid en was onder 
andere   Nederlands Permanent Verte-
genwoordiger bij de Organisatie voor het 

Verbod op Chemische 
Wapens ( de OPCW) 
te Den Haag. 
Jonkheer mr. J.P. de 
Savornin Lohman is 
sinds 2015 voorzitter 
van de Hoge Raad 
van Adel.

Alexander de Savornin Lohman

Maurits de Savornin Lohman

Anna de Savornin Lohman

Pieter de Savornin Lohman
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