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Vernieuwing Winkelcentrum De Savornin Lohman:
‘Het wordt mooi, maar voorlopig nog 

wel wat overlast’

Casper & Suzanne van Health Spa 
Fitness: ‘Onze leden komen hier 

niet alleen om te sporten’

Stekelig met een hoge 
aaibaarheidsfactor: 

Op bezoek bij de Egelopvang
Richard Roemers stippelde 
een 5-km rondje uit door 

onze wijk
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 Van 
het bestuur

Zoals de voorpagina al laat zien heeft 

de herfst zijn intrede gedaan. Na 

maandenlang hoge temperaturen en 

zorgelijke droogte duiken we nu de wis-

selvallige laatste maanden van het jaar 

in. Maanden waarin we meestal een 

bewonersoverleg in ons wijkgebouw 

houden maar dit moet helaas worden  

doorgeschoven naar ergens volgend 

jaar. Iedereen weet waarom. 

Om u toch een beetje bij te praten 

over de diverse bouwprojecten hebben 

we onder meer Urban Interest bereid 

gevonden de stand van zaken betref-

fende de verbouwing van het winkel-

centrum de Savornin Lohmanplein toe 

te lichten. 

Daarnaast  kunt u ook lezen hoe we fit 

en wel door deze periode met beper-

kingen heen kunnen komen. Behalve 

hardlopend  (ik loop de route dagelijks 

met mijn hond) kunt u ook fietsend van 

onze wijken genieten met de parken-

route.  

Een aaibaar artikel over egels maakt 

van de WijkInfo ook deze keer een zeer 

lezenswaardig blad.

Wat u ook beslist niet mag missen is de 

essentie van de twee artiekeltjes naast 

deze kolom. Het is zeer urgent dat we 

in contact komen met mensen die het 

bestuur willen komen versterken, maar 

daarnaast wil ik ook de wijkbewoners 

die nog geen lid zijn van onze vereni-

ging aansporen een lidmaatschap in 

overweging te nemen. Zonder u kunnen 

we, met een maandelijkse daling van 

het aantal leden, de wijkvereniging/

wijkberaad moeilijk draaiend houden. 

Dus, meld u aan als lid. Het bestuur zal 

u uiterst dankbaar zijn.

Hank Hoogwout

WEDEROM EEN DRINGENDE OPROEP...

In WijkInfo nr. 2 van dit jaar is een dringende oproep 

geplaatst voor onder andere het vervullen van een vacature 

in ons bestuur. De secretaris zal binnenkort zijn functie 

neerleggen en vooralsnog is er geen zicht op opvolging. 

Het bestuur zoekt een vrijwilliger die het secretariële werk 

op zich wil nemen, waarbij de ondersteuning van een goed 

functionerend kantoorteam veel werk uit handen neemt.

Denkt u dat u 1x per maand op woensdagavond beschikbaar 

kunt zijn om te vergaderen in bestuursverband om mee te 

denken en besluiten te nemen die zowel de vereniging als 

het wijkberaad aangaan? Daarnaast moet de inkomende en 

uitgaande post behandeld worden.

Wilt u zich dan aanmelden via de mail  info@walboduin.nl of 

via mijn persoonlijke mail hankhoogwout@kpnplanet.nl.

Hank Hoogwout

De wijkvereniging/wijkberaad 
Bohemen-Waldeck-Kijkduin (BWK) zet zich 
onder meer in voor het leefbaar houden van uw woonomgeving. 
Dat wordt gedaan met een zeer beperkt aantal mensen die uw stem laten horen in 
diverse overlegorganen van de gemeente. Ergernissen of klachten  worden via korte lijnen 
aangepakt zodat onze wijkbewoners een plezierig woongenot ervaren in onze wijken. 
Daartoe wordt het bestuur ondersteund door 2 kantoormedewerkers die klaar zitten om uw 
vragen te beantwoorden.

Om dit financieel te kunnen blijven faciliteren hebben wij dringend  behoefte 
aan nieuwe leden! 

Als u zich nu aanmeldt, gaat uw lidmaatschap direct in en de daarbij behorende contributie 
van € 17,50 per jaar pas op 1 januari 2021. Via de website www.walboduin.nl kunt u zich 
met een paar klikken aanmelden. 
Helaas kunnen we weinig activiteiten ontplooien vanwege de coronaprotocollen, wel geeft u 
met uw lidmaatschap ons de verzekering dat we door kunnen gaan met de activiteiten van 
de vereniging en het wijkberaad. Dus, WORD LID!!

                                           Het bestuur

Steun uw 

wijkvereniging

WORD LID!
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In de imposante kantoorvilla van Urban 
Interest aan de Tobias Asserlaan in Den 
Haag spreek ik met de  woordvoerder van 
dit vastgoedbedrijf. ‘Nu doe ik vaak mijn 
boodschappen in dit winkelcentrum, en 
ook in het Waldeck winkelcentrum aan 
de Alphons Diepenbrockhof , maar ik 
had nog niet eerder van Urban Interest 
gehoord, terwijl deze beide winkelcentra 
en zelfs het kantoor waar de redactie van 
de Wijkinfo bijeenkomt  jullie eigendom 
zijn. Kun je ons wat meer over het bedrijf 
vertellen?

‘Urban Interest is als Nederlandse belegger 
actief op het gebied van commercieel en 
residentieel vastgoed. Wij exploiteren, 
ontwikkelen en transformeren vastgoed 
zoals woningen, winkels, kantoren of een 
mix hiervan. Zo hebben wij in Den Haag 
het winkelcentrum de Savornin Lohman-

Vernieuwing Savornin Lohman winkelcentrum: 
“Straks modern en toekomstbestendig 
maar tot die tijd wat overlast”

Het zal u vast niet ontgaan zijn, maar op het De Savornin Lohmanplein wordt 

momenteel druk verbouwd. Het werd ook wel tijd voor een upgrade van het 

winkelcentrum en het omliggende gebied, daar zijn de meesten het wel over 

eens. Hoe gaat het – als alles klaar is – er uit zien? Met welke overlast gaan de 

bezoekers en omwonenden nog te maken krijgen? In tijden zonder corona zouden 

de wijkbewoners tijdens bijeenkomsten van het Wijkberaad worden bijgepraat over 

dergelijke zaken en vragen kunnen stellen aan de projectontwikkelaar. Maar zulke 

bijeenkomsten zijn nu moeilijk te organiseren. Daarom in dit nummer van Wijkinfo 

een interview met Urban Interest.

plein en daarbij Bellavista, maar ook elders 
in de stad zijn wij actief. We transformeren 
momenteel bijvoorbeeld het voormalig 
CPB kantoor bij het van Stolkpark naar 
een hoogwaardig appartementencomplex 
‘Parklane Residences’. En zo zijn er ook 
plannen voor het toevoegen van nieuwe 
woningen bij winkelcentrum de Stede in 
Den Haag Zuidwest’. 

‘Urban Interest opereert landelijk, en 
is actief in gebiedsontwikkelingen in 
Almelo, Emmen of op iets kleinere schaal 
bij diverse wijkcentra in heel Nederland. 
Woningbouw en transformatieprojecten 
zijn voor Urban Interest aan de orde van 
de dag, zo gaan we bijvoorbeeld ook 
vastgoed transformeren in Breda. En we 
zijn bezig met plannen voor een groot-
schalige transformatie in Leiden aan de 
Plesmanlaan’. 

Ik krijg een aantal schetsen, foto’s en 
impressies te zien van het eindresultaat 
van de hele renovatie van het Savornin 
Lohman Winkelcentrum:  
‘Het eerste deel van de uitbreiding van 
het winkelcentrum aan de Groen van 
Prinstererlaan is al zichtbaar met de 
uitbreiding van de Albert Heijn XL en de 
Health Spa. De AH is inmiddels heropend. 
Na de zomer zal de verbouwing aan die 
zijde klaar zijn. In de volgende fase zal de 
herinrichting van het parkeerdek worden 
opgepakt en wordt de borstwering rondom 
het parkeerdek vernieuwd. Daarmee wordt 
het complex als geheel en qua kleurstel-
ling meer in harmonie gebracht met de 
Bellavista woontoren. Met de vernieuwing 
van het parkeerdek en de renovatie van 
het winkelcentrum verdwijnt de oude lift 
en het trappenhuis. Deze zullen worden 
vervangen door rolpaden- ook wel tapis 
roulants genoemd. 

Aan de andere zijde bij het Colijnplein gaat 
erg veel veranderen. Het winkelcentrum 
wordt hier sterk uitgebreid met aan de 
rechterzijde een nieuwe locatie voor de 
Aldi. De toegang tot het winkelcentrum 
wordt beter en mooier en de parkeerplaat-
sen op het plein zullen verdwijnen, wel 
komt er hier een nieuwe fietsenstalling. 
Deze ingrijpende fase van de verbou-
wing wordt in september opgestart. 
De gemeente heeft daarnaast plannen 
voor vernieuwing en verbetering van de 
infrastructuur rondom het gehele winkel-
centrum’. 

Is er straks voor alle bewoners en 
bezoekers een parkeerplaats te vinden? 
‘Met de uitbreiding van het parkeerdek 
met een extra laag aan deze zijde wordt 
uiteindelijk het verlies van de plekken 
op het Colijnplein grotendeels gecom-
penseerd. Er zijn boven in totaal 400 
parkeerplaatsen gepland. Toegang tot 
het parkeerdek wordt geregeld door een 
parkeermanagementsysteem, waarbij 
rekening wordt gehouden met parke-
ren voor bewoners en voor bezoekers. 
Overigens kan elke bezoeker de eerste 
twee uur gratis parkeren op de resterende 
plaatsen. Tijdens de bouwwerkzaamheden 
die in september beginnen kan het nodig 
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zijn om elders een plekje te zoeken. Het 
parkeerdek wordt gefaseerd aangepakt en 
pas aan het eind van de renovatie - medio 
2022 - zal het volledig zijn ingericht’. 

Nu is Bellavista al vier jaar geleden 
opgeleverd. De bewoners zullen verder 
geen overlast hebben? 
‘Bellavista was de eerste fase van deze 
ontwikkeling en is nu gereed. De bewo-
ners zullen uiteraard wel merken dat er 
in de directe omgeving wordt gebouwd. 
De eerste fase van de renovatie van het 
winkelcentrum was voor de bewoners van 
Bellavista minder ingrijpend, want dit lag 
wat verder van het woongebouw. Van de 
volgende fase van de renovatie zullen zij 
meer gaan merken. Ook zijn we nu aan 
het verbouwen op de tweede verdieping 
van de woontoren. De tweede verdieping 
was bestemd om als commerciële ruimten 
of kantoor te worden ingevuld maar dit 
blijkt een lastige opgave. Bij leegstand 
is niemand gebaat, vandaar dat wij de 
mogelijkheden hebben onderzocht ook 
deze verdieping een woonbestemming te 
geven. En dat is gelukt. Op dit moment 
worden er twaalf appartementen gereali-
seerd voor de verhuur. Dit geeft wel wat 
overlast helaas’. 

Hoe communiceren jullie met bewoners? 
‘Wij vinden het zeker belangrijk met de 
bewoners en de winkeliers te commu-
niceren. De moeilijkheid zit hem in het 
detailniveau van deze informatie. In grote 
lijnen is er natuurlijk een planning maar op 
dagelijks niveau of zelfs wekelijks lopen 
zaken toch vaak anders. Het bouwproces is 

continu in beweging en de planning is niet 
altijd in beton gegoten. Daarom loopt er 
wel eens wat mis, soms is de boodschap 
die we versturen al niet meer actueel op 
het moment dat zij de bewoners of winke-
liers bereikt. Soms worden er werkzaam-
heden uitgevoerd waarvan we achteraf 
gezien wel een melding hadden moeten 
maken. In beginsel communiceren we via 
de huurdersverenigingen van de beide 
wooncomplexen en de winkeliersvereni-
ging. Aangezien niet alle bewoners zijn 
aangesloten bij de vereniging communice-
ren we ook wel eens per brief. Ook hebben 
we met regelmaat de plannen toegelicht 
op bewonersavonden of bij de jaarverga-
dering van het Wijkberaad. 

Als dan straks het winkelcentrum 
gereed is, hoe gaat onze winkelbeleving 
eruitzien? En hoe komen de mensen 
straks met hun volle winkelwagens 
boven op het parkeerdek? De oude lift 
die er nu nog staat, zal de drukte niet 
aankunnen… 
Met twee rolpaden  naast de Albert Heijn 
en bij de nieuwe entree bij de Aldi kunnen 
de bezoekers  - net als op Schiphol – met 
de winkelwagen naar boven.  Voorlopig 
moeten de mensen nog even met de 
lift vanaf het moment dat de AH XL is 
geopend, maar dit najaar moeten beide 
tapis roulants gereed zijn. Om deze te 
plaatsen is best een mega-ingrijpende en 
spannende klus, maar dit zorgt straks voor 
een geheel andere winkelbeleving. En 
bovendien hoeven er dan geen mensen 
meer worden bevrijd uit die ellendige 
soms vastzittende lift…

Daarnaast wordt het interieur opgefrist 
met nieuwe tegels, lichte kleuren, nieuwe 
bankjes en prullenbakken. Bij de ingang 
Colijnplein verdwijnt de draaideur om 
plaats te maken voor een moderne schuif-
pui. De entree vanaf Laan van Meerder-
voort blijft min of meer hetzelfde. 

Zal het winkelaanbod veranderen? 
‘Inmiddels is de AH XL geopend, het is 
dan de grootste in Den Haag. Ook de Aldi 
wordt uitgebreid en verplaatst. En de 
Health Spa krijgt een forse uitbreiding. 
Alle huidige winkels blijven en naast 
het huidige aanbod is er ook plaats voor 
nieuwe winkels. Zo komt er een Holland 
and Barrett, een Zeeman, een Kippie en 
een bakkerij/lunchroom Tijsterman naast 
de nieuwe ingang Colijnplein. Nu was dit 
winkelcentrum al één van de best lopende 
en druk bezochte in Den Haag, met een 
aanbod dat goed past bij deze wijk, moge-
lijk zullen de bezoekersaantallen straks 
gaan toenemen’.

Welke overlast staat ons de komende 
tijd nog te wachten voordat dit alles 
gereed is?
‘Als straks het Colijnplein op de schop gaat 
zorgt dit natuurlijk voor overlast. Geluids-
overlast, een tijdelijk verlies van parkeer-
plaatsen en af en toe zullen we een straat 
moeten afsluiten voor groot transport in 
verband met de veiligheid. Fasering van 
de werkzaamheden is een belangrijk 
vraagstuk, het winkelcentrum is immers 
tijdens de werkzaamheden te allen tijden 
gewoon geopend. En de wooncomplexen 
zijn gewoon bewoond. Dat betekent dat 
we zorgvuldige maatregelen moeten 
nemen ten aanzien van de veiligheid van 
bewoners, winkeliers en bezoekers. Je 
kunt niet alles in één keer verbouwen. Het 
is een ingrijpend proces. Alle begrip voor 
mensen die vinden dat het allemaal lang 
duurt. Bouwen is niet altijd leuk. 
‘We proberen de overlast te beperken 
maar ik hoop ook dat de mensen begrijpen 
waarom we dit allemaal doen. We maken 
nu dit gebied met het winkelcentrum 
toekomstbestendig. Overigens hopen we 
ook het kantoorpand aan de overkant 
van het Colijnplein te transformeren naar 
appartementen. We maken daarvoor nu 
al plannen en verwachten dat we dit jaar 
die plannen kunnen presenteren voor de 
inspraak ronde. En dat wordt dan wellicht 
het zusje van de Bellavista’.

Richard Roemers
Impressie van het nieuwe Colijnplein.



Top 3 in de dienstverlening?
Voor Marco is het bijna lastig om de vraag 
te beantwoorden. De dienstverlening is 
zo breed dat een keuze maken denkwerk 
vraagt. Hij vertelt dat met stip op 1 het 
vaccinatieprogramma staat. Dit pro-
gramma voorziet in alle noodzakelijke 
inentingen voor kinderen van 0 t/m 18 
jaar. Doel hiervan is het voorkomen van 
besmettelijke virussen zoals difterie, de 
mazelen, rodehond, meningokokkenziekte.  
Deze laatste inenting wordt gegeven ter 
voorkoming van hersenvliesontsteking 
of bloedvergiftiging. Velen kennen het 
programma uit hun jeugd, maar de laatste 
tijd komen er steeds meer expats in onze 
wijken wonen. En die zijn verbaasd over 
deze preventieve aanpak. Ze willen graag 
weten wat het nut en het doel is van dit 
programma. Marco: ‘We geven daarom 
steeds meer informatie in het Engels. 
Gelukkig zijn we met de vaccinaties 
procenten omhooggeschoten. Of het te 
maken heeft met het coronavirus, dat 
weten we niet’. 

Als tweede deel van het aanbod noemt Lily 
het Opvoedsteunpunt. Dit is een belang-
rijke pijler, want de pedagogisch adviseur 
die in het steunpunt actief is richt zich op 
ouders die allerlei opvoedvragen hebben. 
Zoals: Doe ik het wel goed als ouder of, is er 

misschien iets met mijn kind aan de hand? 
De opvoedvragen lopen van zindelijkheids-
training tot de overgang van de basisschool 
naar de middelbare school. Maar ook 
vragen over scheiding en de bekende knel-
punten die ouders ervaren bij de opvoeding 
van hun puberende kinderen komen aan 
de orde. Het steunpunt is laagdrempelig, 
iedere ouder kan en mag er kosteloos 
gebruik van maken. Dit geldt trouwens voor 
bijna alle dienstverlening op de CJG locatie. 
Bij het steunpunt wordt niets geregistreerd, 
dus is er ook geen dossier.  Meestal zijn 
ouders met maximaal 5 gesprekken weer 
op de goede weg geholpen. 
Maar er kunnen ook serieuzere zaken aan 
de hand zijn. En dan komt de laatste van 
de top 3 aan bod: de gezinscoaches. Lily:’ 
Loop je tegen meerdere problemen aan 
dan kan je met één van onze gezinscoa-
ches praten. Bijvoorbeeld om structuur 
in huis aan te brengen bij autisme, leren 
omgaan met licht verstandelijk beperkte 
kinderen, of het begeleiden van ouders 
die ruzie maken waar kinderen last van 
hebben. Ook maken veel gezinnen die 
veel problemen tegelijk hebben, gebruik 
van een gezinscoach. De acties van de 
gezinscoaches zijn altijd gericht op het 
samen met het gezin een plan maken ter 
ondersteuning om verergering van situaties 
te voorkomen. 

Samenwerking: bewoners staan 
centraal
Marco vertelt dat het CJG sinds 2018 is 
opgegaan in een nieuwe organisatie: Jeugd 
en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO) 
geheten. Daarbij is het takenpakket aan-
zienlijk uitgebreid en loopt de dienstverle-
ning qua leeftijd van -9 maanden tot 100+. 
Ook voor meldingen voor de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO) kan je 
er nu terecht. Marco: ‘We bedienen een 
bredere doelgroep en werken daardoor met 
meer organisaties samen. Nauwe contacten 
hebben we met andere professionals zoals 
peuterspeelzalen, scholen, kinderopvang, 
welzijnsorganisaties, woningbouwvereni-
gingen, huisartsen en fysiotherapeuten, en 
zelfs scoutinggroepen. Structurele overleg-
gen hebben we met scholen en politie. Het 
doel van deze samenwerking is om te voor-
komen dat bewoners van het kastje naar 
de muur worden gestuurd. En om samen, 
met de bewoner, tijdig ondersteuning in te 
zetten om erger te voorkomen.’ 

Groot belang van buren
Marco en Lily hebben ook nog een 
hartenkreet: ‘Investeer in het contact met 
je buren’. Natuurlijk willen zij vanuit de 
Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning 
organisatie wijkbewoners graag helpen. 
Met aandacht om het samen te doen, met 
eigen inzet van bewoners. En daarmee 
onder meer ook hun zelfredzaamheid te 
vergroten. Zowel Marco als Lily zien er 
het belang van maar ook de voldoening 
in het elkaar helpen. ‘Maak een praatje 
met elkaar, steek een handje toe, breng 
plezier in je eigen en elkaars leven. Samen 
kun je zo bouwen aan een fijne en veilige 
woonomgeving.’

Lia Smit

Gezond opgroeien: 
een basis voor het leven
In de Campanulastraat 21 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Loosduinen 

gevestigd. Het CJG heeft tot doel om het gezond opgroeien van de jeugdige 

bewoners in onze wijken te bevorderen. Hoe doen ze dat en waarvoor kunnen 

ouders er terecht? En…welke kosten zijn eraan verbonden? Wijkinfo vraagt het aan 

Marco Dijkstra, stadsdeelmanager bij het CJG en Lily van Vollevelde, medewerker 

Wijkcontacten en Netwerken.

Opgelet: De CJG locatie aan de Campanulastraat gaat volgend jaar verhuizen naar de Kleine Keizer 3 in Loosduinen. Wijkinfo houdt u hiervan op de hoogte!

Meer weten?

www.cjgdenhaag.nl, onder andere voor 
informatiefilmpjes en (online)cursussen, 
telefonisch 070-752 8000.

Voor het Opvoedsteunpunt kunt u 
direct contact zoeken met Anne van der 
Grinten, anne.vandergrinten@denhaag.nl 
of telefonisch 06-333 19 306.

Voor vragen die de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning (WMO)betreffen: 
www.denhaag.nl of telefonisch 14070.
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Minister de Jonge was bij jou op bezoek 
in juli. Wat kwam hij doen?  
‘Eigenlijk kwam hij om mij als ondernemer 
een hart onder de riem te steken. We 
hadden net een moeilijke periode achter 
de rug, we waren drie maanden dicht 
geweest tijdens de lockdown en alle abon-
nementen waren bevroren tot 1 juli. Ik had 
dus geen inkomsten en nul cashflow, maar 
ik was wel met een kostbare renovatie 
gestart. De vorige wethouder van Jeugd, 
Welzijn & Sport Karsten Klein was hier al 
eens geweest en enkele raadsleden zijn 
hier lid. Onze Health Spa is niet onbekend 
in het Haagse, zodoende viel de keuze 
voor zijn bezoek op onze fitness. Hij wilde 
graag weten hoe ik deze crisis overleef 
en wat we hier doen en bleek bijzonder 
geïnteresseerd in ons concept om mensen 
in beweging te krijgen. We zijn immers 
niet zomaar een fitness maar ook een 
preventiecentrum, we bieden bedrijfsvitali-
teitsprogramma’s aan en krijgen via artsen 
en fysiotherapeuten patiënten doorverwe-
zen voor revalidatieprogramma’s.’

Waar haal je de moed vandaan om tij-
dens de lockdown zo’n kapitale verbou-
wing te starten? 
‘Eigenlijk heb ik van de nood een deugd 
gemaakt. De verbouwing stond al gepland 
en past ook in de uitbreiding van het 
winkelcentrum door projectontwikkelaar 
Urban Interest. Door de lockdown kon ik de 
sloopwerkzaamheden naar voren schuiven 
en veel eerder dan gepland beginnen. 
Bovendien kon ik het veel grootser 
aanpakken. We streven er naar om eind 
oktober klaar te zijn. 

Wat treffen de leden hier dan aan, als de 
verbouwing klaar is?
‘We hebben er straks 130 m2 bij en ik kan 
flink gaan schuiven met de inrichting. Er 
komt meer afstand tussen de toestellen en 
ook is er meer ruimte voor groepstrainin-
gen. De entree ziet er straks heel anders 
uit. Vanaf de Groen van Prinsterenlaan 
kom je binnen in de lobby, een grote 
hoge hal met direct bij binnenkomst een 
ruimtelijk overzicht over de club. Maar 

‘Health Spa - beste fitnessclub van Den Haag’  – stond te lezen op een bord op 

straat bij winkelcentrum Savornin Lohman. Het zal de leden van deze fitnessclub 

in onze wijk niet verbazen, en zelfs Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge 

kwam er afgelopen zomer een kijkje nemen. Terwijl deze sportschool vanwege de 

lockdown zijn moeilijkste periode doormaakte startte de eigenaar met een kostbare 

verbouwing en uitbreiding. Voordat ik aan mijn fitnessrondje begin zoek ik Casper 

Visser op en vind hem te midden van stapels bouwmaterialen en bouwtekeningen. 

Tijdens een rondleiding krijg ik alvast een indruk hoe het er straks na de renovatie 

uit gaat zien. 

het meest opvallend is toch wel de grote 
sociale ruimte, en dat past bij de sfeer van 
onze club. Onze leden komen hier niet 
alleen om te sporten maar zeker ook voor 
de gezelligheid en de bijzondere sfeer’. 
Casper toont mij impressies hoe die sociale 
ruimte er straks uit ziet. Het lijken foto’s 
rechtstreeks uit een populair woon- en 
interieurblad:  stijlvol ingericht met veel 
natuurlijke en duurzame materialen. Het 
interieur hebben Casper en zijn vrouw 
Suzanne grotendeels zelf ontworpen, 
samen met de architect. ‘Er komen in deze 
nieuwe ruimte veel grote tafels, geen 
barkrukken, we zijn geen kroeg tenslotte. 
Maar het zal voelen als een grote huiska-
mer. 

Wat maakt deze sportschool nou zo 
bijzonder? Waar komt die gemoedelijke 
sfeer toch vandaan?
We hebben een heel divers leden bestand. 
Veel van onze leden wonen hier in de 
Vogelwijk, in Waldeck of in Kijkduin.  De 
meesten binnen 10 minuten fietsafstand, 
maar we hebben ook leden van de andere 
kant van de stad. Jong en oud komt hier, 
veel senioren die jarenlang lid zijn, en 
via scholen en sportverenigingen trekken 
we jeugd aan. Minder validen zijn bij ons 
welkom en krijgen goede begeleiding. 
Voor hen heb ik straks bij de entree een lift 
en ook andere aanpassingen. Maar ook de 
sauna met zwembad trekt trouwe leden. 
En dat gaat allemaal heel goed samen hier. 
Er wordt veel in groepsverband getraind en 
dat draagt ook bij aan een gemoedelijke 
sfeer. Iedereen vindt wel iets voor zichzelf 

Health Spa Fitness: ‘Onze leden komen 
hier niet alleen om te sporten’

Impressie van het nieuwe interieur met de ‘huiskamer’ Casper & Suzanne naast minister Hugo de Jonge
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in ons trainingsaanbod, met daarnaast 
veel gezelligheid in onze “huiskamer”. 
Het kopje koffie met hierbij de persoon-
lijke aandacht van ons team speelt in die 
gezelligheid een belangrijke rol’.

Gaat er iets veranderen aan het aanbod 
van toestellen en trainingen? 
‘Er komen niet per se nieuwe toestellen 
of nieuwe sporten bij, het aanbod is al 
behoorlijk divers. Wel gaan we meer 
nieuwe technologie inzetten, net zoals we 
dat vorig jaar al bij de spinning hebben 
geïntroduceerd.  De sensoren en software 
op de toestellen zijn verbonden met je 
app en op je smartphone zie je wat je 
doet en hoe je presteert ten opzichte van 
je eigen waarden en doelen. Bij aanvang 
van je trainingsprogramma wordt je 
getest en met jouw eigen instellingen 
ga je aan de slag en in je eigen account 
zie je dan je vooruitgang. Het is echt een 
wetenschappelijke benadering, de trainers 
kunnen hier op sturen en de mensen 
aanmoedigen om een tandje bij te zetten. 
En bovendien zie je in de groepstraining 
op een groot scherm ook hoe de anderen 
het doen. Dat zorgt voor meer competi-
tie, meer community-gevoel en hogere 
prestaties.  Dit concept gaan we steeds 
meer toepassen. Ook introduceren we 
gezichtsherkenning om de leden met een 
uitgebreid sauna- en zwembad-abonne-
ment toegang te geven tot alle zones. 
En we gaan meer naar buiten, tenslotte 
bleken deze zomer - toen de lockdown 
net voorbij was - de bootcamps in het 
plantsoen erg geliefd. Ik denk er over om 
hier volgend jaar mee door te gaan’.

Hoe zorg je er voor dat de leden hier 
straks veilig kunnen sporten? 
Allereerst zorg ik er voor dat iedereen 
voldoende afstand kan houden.  Wij 
houden ons strikt aan de richtlijnen van 
de  RIVM. Het reserveringssysteem voor 
groepslessen en de Spa blijft daarom van 
kracht. Op die manier voorkomen we dat 
het te druk wordt. We doen het voor de 
veiligheid van onze leden en het is echt 
eenvoudig om in de app een reservering 
te maken. Voor een fitness-sessie gaan 
we vanaf heden testen om dit zonder 
reservering te doen en zo de drempel 
te verlagen. De oudere leden hebben 
een tijdje afgewacht maar komen nu 
langzaam terug. We hopen iedereen weer 
terug te zien!’

Richard Roemers

Begin jaren negentig 
kwam er een verzoek 
van de Gemeente 
bij de Fietsersbond 
afdeling Den Haag 
binnen of wij een 
recreatieve fietsroute 
zouden kunnen 
uitzetten in het vele 

groen van de stad. Het toenmalige 
bestuur van de bond kende mijn verha-
len over de mogelijkheden om mooie 
fietstochten door de Haagse parken en 
buitenplaatsen te maken. In de jaren 
zeventig hadden mijn vrouw en ik, 
ter voorbereiding van de Vierdaagse 
van Apeldoorn, veel gewandeld in 
het Haagse groen. Het viel mij toen 
op dat in die parken ook gefietst kon 
worden. Toen wij begin jaren tachtig 
in Bohemen kwamen wonen wist ik al 
snel hoe mooi je van deze kant van de 
stad naar de andere kant kon fietsen 
door voornamelijk groen en ik maar te 
maken kreeg met één verkeerslicht.

Met een aantal vrijwilligers van de 
fietsersbond werkten we het idee van 
een route door de parken en de buiten-
plaatsen van Den Haag uit. Alvorens de 
Gemeenteraad hun toestemming gaf 
werden de leden uitgenodigd met ons 
de route voor te fietsen. Men was erg 
enthousiast en zo kwam het dat in mei 
1994 de Parkenroute door toenmalig 
wethouder Meijer werd geopend. De 
Parkenroute bestond toen uit twee 
delen. Het derde deel, dat door de 
recreatiegebieden Madestein, de Uithof 
en het Zuiderpark gaat, kon in 2008 
aan de route worden toegevoegd.
De Parkenroute is beschreven in een 
gids van 24 bladzijden, waarin de rou-
tebeschrijving en een beschrijving van 
de parken is opgenomen. Op verzoek 
van de Gemeente is er in 2012 ook een 
Engelse uitgave gedrukt. Het boekje 
is tevens te downloaden op de site: 
parkenroutedenhaag.nl

Na 2012 is de route een paar keer 
op kleine punten verbeterd en is het 
boekje aangepast. Het boekje wordt 

De Parkenroute
Ongetwijfeld zullen veel wijkbewoners weleens in onze wijken 

het bord van de Parkenroute gezien hebben, of wellicht zelfs 

een deel van die route gefietst hebben. Maar wat is de historie 

van die fietsroute?

deze weken in een kleine 
oplage herdrukt. De 
meest gehoorde reactie 
die ik zelf altijd van 
fietsers kreeg was: “zo 
kende ik Den Haag niet” 
en "daar was ik nog 
nooit geweest, wat een 
mooie routes.”
De route leidt u langs de vele parken 
en groengebieden die Den Haag rijk is. 
Tijdens de route wordt u een kijkje gebo-
den in de historische waarde van al deze 
parken en buitenplaatsen.
Iedere route heeft een lengte van 
ongeveer 20 km en is een gesloten circuit. 
Zo kunt u op elk punt binnen een route 
beginnen. In de routebeschrijvingen zijn 
herkenningspunten opgenomen.
Route 1 en 2 komen samen op de kruising 
Willem de Zwijgerlaan/Kranenburgweg.
Routes 2 en 3 komen samen bij de ingang 
van landgoed Ockenburgh aan de Monster-
seweg. Op deze punten kunt u dus kiezen 
tussen de huidige en de aansluitende 
route.

Landgoed Meer en Bosch is in de route 
opgenomen om de schoonheid ervan te 
laten zien. Wandelend is dit landgoed het 
best te bewonderen, daarom wandelen 
we hier met de fiets aan de hand. Het is 
maar 400 meter en op de vele bankjes, of 
op het terras van de Taverne kun je rusten 
(fietsen is bovendien in dit landgoed 
verboden).
Ik wens u veel plezier met het fietsen van 
de Parkenroute.

Johan Bommelé
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Egelopvang in de praktijk
De egels die bij de opvang worden gebracht 
zijn er meestal niet goed aan toe. Ze zijn 
aangereden, gebeten door een hond, heb-
ben een ziekte of zijn hun moeder kwijt. 
Ank vertelt: ‘Als eerste worden de dieren 
gecheckt op ongedierte. Hebben ze teken 
of vlooien of zijn er tekenen van een ziekte, 
zoals hoesten en vieze ogen. Is dit niet het 
geval, dan worden zij direct teruggeplaatst 
op de plek waar zij zijn gevonden. Is er 
wel iets aan de hand, wat in ruim 90% van 
de gevallen zo is, dan nemen we gerichte 
actie op hetgeen de egel mankeert. We 
verzorgen wonden en abcessen of zetten 
medicatie in. Dan wordt de egel opgeno-
men in de dagelijkse routine. Elke egel 
wordt dagelijks gewogen. Aan de hand van 
het gewicht krijgt hij voedsel, dat bestaat 
uit kattenvoer en gedroogde insecten. Dit 
laatste is van groot belang voor de opbouw 
van de stekels. Ook wordt het hok dagelijks 
schoongemaakt en gedesinfecteerd. Dat is 
nodig, want egels ontlasten zich in ruime 
mate en maken er vaak een janboel van. 
Daarna wordt er in elk schoon hok een 
krantenpuntmuts gelegd waarin we ook 
nog wat krantensnippers doen. Zo kan hij 
of zij een lekker een eigen holletje maken. 
Als de egel weer gezond is wordt hij weer 
uitgezet in de natuur. Dat is uiteindelijk het 
hoofddoel waar wij voor werken’.

Stekelig met een hoge aaibaarheidsfactor
Aan het einde van de Savornin Lohmanlaan loop je de duinen in en volg je het 

eerste pad links. Na een minuut zie je aan je linkerhand een klein, wit gebouw: je 

bent aangekomen bij de “Egelopvang Den Haag”.  Wijkinfo praat met voorzitter Ank 

Naeije, van de stichting die deze opvang beheert, over het werk dat hier voor de 

stekelige beestjes wordt verricht.

Beschermd, maar bedreigd
Egels zijn beschermde dieren en dat is maar 
goed ook. Hun aantal loopt gestaag terug 
doordat hun leefgebied wordt ingeperkt. 
Verstening van de omgeving, aanleg van 
kilometers asfalt en daarop rijdende auto’s, 
loslopende honden en slakkegif zijn de 
belangrijkste ‘vijanden’. Deze bedreigingen 
zijn in de jaren ‘80 van de vorige eeuw 
aanleiding geweest voor Noor Gietema om 
in haar eigen keuken een egelopvang te 
starten. Al snel wordt haar keuken echter 
te klein en schiet vogelopvang de Wulp te 

hulp met een egelruimte. Ook daar wordt 
de ruimte echter te krap. Maar in 1988 
komt er hulp van de gemeente en kan de 
huidige locatie worden betrokken. In dat 
jaar wordt ook de huidige stichting Egelop-
vang opgericht. 
Per jaar worden er in de Egelopvang 
gemiddeld 250 egels opgevangen. Hiervoor 
heeft de stichting ook de benodigde ver-
gunning. Egels zijn immers ‘wilde” dieren 
die beschermd zijn. Je mag ze dus niet als 
huisdier houden. Ank: ‘Egels zijn insecte-
neters, maar lusten ook graag slakken. We 
krijgen wel eens verzoeken om een egel 
te leveren aan particulieren die veel last 
hebben van slakken in de tuin. Daar kunnen 
we dus niet op ingaan. Soms hebben we 
voor een egel tijdelijk een beschermde leef-
omgeving nodig. Dat zijn er 30 tot 40 per 
jaar. Dan plaatsen we deze in een gesloten 
tuin en houden de dieren in de gaten. Ze 
worden dan ook nog bijgevoerd. Meestal 
gaat het hierbij trouwens om jonkies, die 
moeten leren hoe ze in de natuur hun 
kostje bij elkaar moeten scharrelen. Als die 
hun winterslaap hebben beëindigd worden 
ze ook uitgezet.

Vrijwilligers en samenwerking
Om al het werk voor de gestekelde 
viervoeters te verrichten zijn er jaarlijks 35 
vrijwilligers actief. Zij verrichten werk in de 
opvang, maar staan ook met stands op bij-
eenkomsten om donateurs te werven. Die 
zijn hard nodig want de egelopvang krijgt 
geen subsidies en is volledig afhankelijk 
van giften en legaten. Ank: ’We draaien 
elk jaar quitte. De grootste kostenposten 

Egelweetjes
• Een volwassen egel weegt tussen de 800 en 1200 gram
• Een egel kan tussen 5 en 10 jaar oud worden
• Bij gevaar rolt hij zich op tot een bolletje, kop en poten zijn dan niet te zien
• In de winter houdt de egel een winterslaap, zijn lichaamstemperatuur daalt dan tot 4˚C
• De zwangerschap van een egel duurt 35 dagen
• Jongen worden doof en blind geboren, na een paar weken gaan ogen en oren open
• Na 4 weken leert de moeder de jongen hoe zij aan eten moeten komen en hoe een 

egel zich moet gedragen
• Na 6 weken vertrekt de moeder en gaat in winterslaap. De jongen blijven dan in het 

nest achter.

Meer weetjes? ‘Egels onze vriendelijke tuinbezoekers’, uitgegeven door Tirion Natuur, 
ISBN 9789052108506



Stichting Egelopvang Den Haag
Dagelijks open 10.00 – 12.00 voor het 
brengen van egels
Bezoeken van de opvang is mogelijk op 
1e zaterdag van de maand van 14.00 
tot 16.00. Let op: Nu gesloten wegens 
coronamaatregelen.
Contact? Telefoonnr.: 070 3254045 en 
www.egelopvangdenhaag.nl
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zijn voedsel en medicijnen. Gelukkig is er 
een dierenarts die ons ter wille is met het 
verrichten van het dierkundig onderzoek. 
Ook zijn er nog een paar andere dieren-
artsen die ons in geval van nood helpen 
tegen een gering bedrag. De dierenam-
bulance, die gratis gaat kijken bij een 
egel als er een melding komt, helpt ons 
enorm. Andersom krijgen wij vaak egels 
aangeboden van dierenartsen omdat we 
veel specifieke kennis hebben over egels 
en hun verzorging.’

Voorlichting op scholen
Ank geeft zelf ook veel voorlichting op 
scholen over egels. ‘Dan kom je zo’n klas 
binnen met kinderen die een houding 
hebben van ‘Egels, wat moet je daar nou 
over vertellen?’ Maar als je dan een jonge 
egel laat zien, en vooral luistert en ingaat 
op hun vragen dan heb je ze zo geboeid. 
Die interesse in de natuur zit er dus wel 
in bij de jeugd. We krijgen overigens veel 
aanvragen van scholen, soms kunnen we 
niet aan de vraag voldoen.’ 

Maak egels blij
Op de vraag wat bewoners van onze 
wijken kunnen doen voor egels weet 
Ank direct het antwoord. ‘Zorg altijd dat 
een egel je tuin uit kan. Vooral als die 
uit steen bestaat. Laat een opening in 
de stenen begrenzing van 15 bij 15 cm, 
dat is voldoende. Daarbij is het fijn als 
je zo veel mogelijk bosjes en groen als 
beplanting hebt. Laat ook in de winter 
het blad liggen, daarin kunnen egels zich 
nestelen. Dan heb je de kans dat je als 
beloning een nestje jonge egels krijgt. 
Hondeneigenaars zouden kunnen helpen 
om goed op hun hond te letten. Als ze een 
egel met bek of poten hebben beschadigd 
breng hem dan bij ons langs. Ondanks de 
stekels kunnen er wondjes zijn in de huid 
en die kunnen abcessen tot gevolg hebben 
waar de egel aan kan overlijden.’ Dat lijkt 
Wijkinfo niet te veel moeite om egels en 
hun toegewijde vrijwilligers te helpen om 
de egelstand op peil te houden.

Lia Smit

Kijkduin-Bad
De vervanging van het oude winkel- en 
horecacentrum door “Nieuw-Kijkduin” 
verloopt vlot. In oktober gaat de sloop van 
de oude gebouwen verder. De woningen 
van de eerste twee nieuwe gebouwen 
(Poniente en Vendaval, van fase 1a) zijn 
inmiddels opgeleverd. Ook het derde 
gebouw van fase 1 nadert zijn voltooiing. 
Op internet (https://nieuwkijkduin.nl/het-
plan/) zijn diverse onderdelen van Nieuw 
Kijkduin te bekijken.
Minder snel gaat het met de aanleg van 
de EeF, de entree van de garages onder de 
nieuwe gebouwen en het hotel  en van de 
fietsenstalling. De onderhandelingen tussen 
de Gemeente en BOHA, de ontwikkelaar 
van het hotel, hebben (nog) niet geleid 
tot een overeenkomst over de benodigde 
grond. Ook de vergunningen voor de bouw 
zijn door de stikstofproblematiek niet op 
orde, al is er wel een nieuwe aanvraag 
gedaan. Inmiddels is wel een tijdelijke 
toegang tot de garage onder fase 1 
aangelegd en de fietsen kunnen voor zover 
er op drukke dagen plaats is, provisorisch 
worden gestald op de middenberm van de 
Kijkduinsestraat.

De fietsenstalling op de middenberm tijdens 
een zonnige dag

Voor scooters en motoren is nog geen offi-
ciële stalling beschikbaar. Op drukke dagen 
proberen verkeersgeleiders een al te grote 
chaos te voorkomen. Voor de exploitanten 
van huurscooters heeft de Gemeente 
bepaalde plekken aangewezen. Maar ook 
daar is ruimtegebrek een probleem. Bij de 
ingang van KijkduinPark is dat goed zicht-
baar. Door de scooters op de smalle stoep 
worden voetgangers gedwongen om op het 
deels onoverzichtelijke fietspad te lopen, 
wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Van een vroegere wijkbewoner kregen wij 
een tip over twee jeugdige artiesten, die 
het decor van de duinen en het strand van 
Kijkduin gebruikten voor het vertolken van 

een lied. U kunt dat bekijken en beluisteren 
via You Tube (https://www.youtube.com/
watch?v=H0wZHxEdM4s).

Maite en Lito Levenbach in de duinen

Wingsterrein
Het is inmiddels al enkele jaren geleden 
dat de Gemeente besloten heeft om van 
het voormalige sportterrein van handbal-
vereniging Wings een buurtpark te maken. 

Aanvankelijk werd de aanleg gekoppeld aan 
de verkoop van het clubgebouw. Die koppe-
ling is nu losgelaten. Voor het buurtpark is 
geld gereserveerd, dat nog dit kalenderjaar 
moet worden besteed. Daarom is er haast 
gemaakt met de procedure. Tegelijkertijd 
met de terinzage legging van de plannen 
is een aanlegvergunning aangevraagd. Aan 
aannemers worden al opdrachten verstrekt, 
onder voorbehoud van de behandeling van 
de ingediende zienswijzen. Medio septem-
ber is begonnen met het verwijderen van 
de hekken, de beregeningsinstallatie en 
de drainage en met de egalisatie van het 
terrein.

Stroomvoorziening Kijkduin
Om alle activiteiten in Kijkduin van vol-
doende elektriciteit te kunnen voorzien, 
wordt een nieuwe middenspanningskabel 
aangelegd tussen het schakelstation aan 
de Appelstraat en Kijkduin. Daarvoor is o.a. 
langs de Laan van Meerdervoort onder het 
De Savornin  Lohmanplein door middel van 
een boring een mantelbuis aangelegd.

Werk in de Wijk
Tekst en foto’s: Jan Hofker

https://nieuwkijkduin.nl/het-plan/
https://nieuwkijkduin.nl/het-plan/
https://www.youtube.com/watch?v=H0wZHxEdM4s
https://www.youtube.com/watch?v=H0wZHxEdM4s
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Als je nieuw bent in de hardloop wereld, 
investeer dan wel even in goede loop-
schoenen. Laat in de hardloopwinkel je 
voeten opmeten en kies een paar dat bij 
jouw voeten past. Veel meer dan honderd 
euro hoeft het niet te kosten. En kleed je 
niet te warm natuurlijk. Vaak is een jackje 
niet nodig, zelfs niet in de winter. Van 
rennen warm je lekker op. Als laatste advies 
voor de start: ren niet met volle maag! 
Wacht altijd minimaal 1,5 uur na je laatste 
maaltijd. Hooguit een banaantje vlak van 
te voren en een slokje water. Anders krijg 
je last van geklots in je buik of een steek in 
de zij. En voor wie opziet tegen de fysieke 
inspanning: de voldoening als je het dan 
toch maar hebt gedaan is altijd meer dan 
de moeite waard!

Trek je renschoenen maar aan: 
een 5 km rondje door onze wijk
Dat rennen gezond is en dat je er vitaal en blij van wordt, dat hoef ik natuurlijk 

niemand te vertellen. En iedereen kan het doen als je gezondheid het toelaat. Je 

moet gewoon een keer beginnen, het in je eigen tempo doen en dan volhouden. Zo 

simpel. Om jullie aan te moedigen heeft Wijkinfo een kant en klaar rondje in kaart 

gebracht dat precies door onze wijk loopt en je langs enkele mooie stukjes leidt: een 

stukje Laan van Meerdervoort, een stukje Puinduinen, een stukje Kijkduinstrand en 

een stukje Meer & Bos.

instructiefilmpjes zoals ‘Hardlopen’, ‘Goede 
warming up’, Rekken en strekken’.  En dan 
gaan we van start. We rennen het laatste 
stukje van de één na langste laan van ons 
land en steken de Kijkduinsestraat over bij 
de stoplichten. Meteen rechtsaf en  direct 
na het bushokje van bushalte Teunisbloem-
plein rennen we linksaf de Puinduinen in. 

De Puinduinen
Wat een heerlijk nieuw voet- en fietspad 
is hier aangelegd, het meandert als een 
beekje. Links een wal van de Puinduinen 
waar je parallel overheen kunt rennen als 
je van klimmen houdt, en rechts de nieuwe 
villa’s aan de Duinslag die allemaal hun 
eigen karakter hebben. Aan het eind van dit 
pad gaan we rechtsaf op Schapenatjesduin 
en direct na het clubhuis van honkbal-
vereniging Storks linksaf de trap op, de 
Puinduinen weer in. Even zwoegen op deze 
helling, de versleten trap wordt binnenkort 
hersteld. Maar wat een rust opeens. Hier 
verlaten we de stad en duiken in het groen. 
Soms kom je hier een buizerd of een havik 
tegen. En allerlei zangvogeltjes verbergen 
zich in het dichte gebladerte.

Hemelse gewelf
Het pad klimt langzaam omhoog en we 
komen uit bij een heel bijzondere plek in 
de duinen: het Hemelse Gewelf. Je kunt 
linksom rennen langs dit cirkelvormige 
landschapskunstwerk van de Amerikaanse 
kunstenaar James Turrell. Als je rechtsom 
loopt zie de ingang en kun je even naar 
binnen lopen om het hemelse gewelf te 
ervaren: ga dan op je rug op de betonnen 
constructie liggen, met je voeten naar het 
centrum en ervaar het Hollandse licht en de 
hemelkoepel die zich boven jou en rondom 
je uitstrekt. Voor sommigen bijna een 
spirituele ervaring. Ook in Museum Voorlin-
den in Wassenaar vind je een van Turrel’s 
werken – Skyspace - waarin je de lucht ziet 
zoals je die nog nooit hebt ervaren.
Als we doorrennen komen we iets verderop 
nog zo’n betonnen object van Turrell tegen, 

vanaf hier een indrukwekkend  panorama 
over duinen en zee. We vervolgen het pad 
en blijven parallel rennen aan de Machiel 
Vrijenhoeklaan beneden ons. Helemaal aan 
het eind, tegenover Vakantiepark Kijkduin 
lopen we (niet rennen!) de steile trap af 
naar beneden.

Zuiderstrand
Langs de hoofdingang van de Roompot gaan 
we de duinen in richting zee. Soms als je ’s 
ochtends vroeg of in de schemering gaat 
rennen kom je hier een vos tegen. Een hele 
tamme die echt nieuwsgierig is naar men-
sen. Bij strandtent Birds steken we het strand 
over. Dat valt niet mee op je renschoenen, 
dus als je lopend dit stukje aflegt, alle begrip 
daarvoor. Maar de fanatiekelingen kunnen 
gewoon lekker doorkachelen. In mul en 
zacht zand krijgen je beenspieren en kuiten 
het zwaar maar werk je wel aan je conditie. 
Rechtsaf langs de vloedlijn rennen we ruim 
een kilometer richting Kijkduin en als we 
geluk hebben is het eb met genoeg stevig 
zand om over te rennen. Hoe hoger het getij, 
hoe schuiner ook het oppervlak, en daarmee 
kun je je knieën en heupen zwaar belasten. 
Rustig aan dus. Voor wie zijn tocht goed wil 
plannen en liever bij laag water wil rennen 
kun je van te voren even kijken op https://
scheveningen.com/nl/getijden-eb-vloed.php. 
Eén of twee uur rond eb is het beste. 

Startpunt: Tramhalte  Heliotrooplaan
We beginnen ons rondje op de hoek van 
landgoed Meer & Bos en het kruispunt Laan 
van Meerdervoort en Heliotrooplaan. Van te 
voren hebben we dan al even onze spieren 
losgemaakt en wat rek en strek oefeningen 
gedaan. Op Youtube vind je praktische 

Vervolg op pagina 15
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Nieuw Kijkduin
Bij Kijkduin aangekomen nemen we de 
derde en laatste trap omhoog. Direct boven 
links van de trap even drinken uit het 
waterpunt op de Boulevard. Ik ben er Dunea 
altijd dankbaar voor, vooral als het een 
warme dag is. We laten de rust van Puindui-
nen en Zuiderstrand nu even achter ons en 
zijn weer in de bebouwde omgeving. Het is 
mooi geworden, de nieuwe flats in Nieuw 
Kijkduin, de kersverse bewoners die hier 
afgelopen maanden zijn ingetrokken heb-
ben het best goed getroffen denk ik als ik 
hier langs ren. En als ze sportief zijn zullen 
ze wellicht deze route eens gaan rennen 
om de buurt te verkennen en fit te blijven. 
Welkom in onze wijk!

Piet Vink Plantsoen
We rennen nu aan de linkerzijde over de 
Kijkduinsestraat naar beneden, en steken 
de Machiel Vrijenhoeklaan over bij het stop-
licht.  Als je het kleine kronkelpaadje pakt 
– vlak achter het bushokje – doorkruis je 

het Piet Vink plantsoen. Elke keer als ik hier 
doorheen ren vraag ik me af of dit stukje 
grond nu echt de naam ‘plantsoen’ mag 
dragen. Er is veel over gesproken, veel over 
gedebatteerd in de Gemeenteraad en heel 
veel geld in gestoken om er iets moois van 
te maken. Maar het is nog steeds overwoe-
kerd door onkruid en de terp is nauwelijks 
terug te vinden. Het enige dat er netjes 
bijstaat is de plaquette voor wethouder Piet 
Vink, de vlaggenmasten die de bezoekers 
van Kijkduin moeten verwelkomen en het 
houten insectenhotel. 

Landgoed Meer en Bos
Linksaf over de Heliotrooplaan rennen we 
nu richting de Inspecteur De Vriesschool 
– wat een prachtige locatie voor een 
basisschool voor speciaal onderwijs! Direct 
na het schoolplein – een voetpad naar links 
en we zijn in Meer en Bos, een heerlijk 
landgoed dat uit de 17e eeuw dateert. We 
volgen het paadje en komen uit op de 
kaarsrechte boslaan, en slaan rechtsaf. En 

wie hier ooit denkt te kunnen gaan fietsen, 
doe het niet! Je haalt je de woede van tal-
loze hondenbezitters op de hals, zij heersen 
hier! Links het visrijke Segmeertje. En als je 
verder rent zie je aan je rechterhand een 
van de leukste  speeltuinen van onze stad. 
Vervolgens de boerderij van de vroegere 
Jonkheer Johan Arent van Cats waar nu 
Taverne Meer en Bosch is gevestigd. Een 
verborgen parel voor wie van de klassieke 
keuken houdt. Ik neem me elke keer voor 
er binnenkort te gaan eten en me eens te 
laten verwennen. 

En als we dan aan het eind van de boslaan 
zijn gekomen hebben we precies 5 kilo-
meter gerend. Dat viel best mee toch? 
Voor wie de komende maanden door blijft 
trainen en extra kilometers wil lopen, in het 
januarinummer van de Wijkinfo zorg ik voor 
het 10 km rondje door onze wijk. 

Richard Roemers

In de jaren 50 is bij de aanleg van de 
Machiel Vrijenhoeklaan een wettelijk 
verplicht deel van de aanneemsom 
besteed aan een kunstwerk. Dat bestond 
uit twee zacht glooiende heuveltjes met 
terrasjes, waarvan de hellingen waren 
bekleed met klinkers. De terrasjes en de 
rest van het gebied werden deels beplant 
met hoge grassoorten zoals helmgras, om 
een soort duinlandschap te creëren. In de 
volksmond werd het “de terp”genoemd. 
Toen wethouder Piet Vink zijn politieke 
loopbaan in1986 beëindigde, werd hij 
benoemd tot ereburger. Uit dank voor zijn  
grote verdiensten voor Den Haag, werd 
het plantsoen, waar hij vanuit zijn woning 
aan de Heliotrooplaan op uitkeek, naar 
hem vernoemd. 

Door slecht onderhoud verloederde het 
plantsoen. Herhaaldelijk heeft het wijk-
beraad bij de gemeente aangedrongen 

op verbetering. Na een wijkwandeling met 
stadsdeelwethouder Karsten Klein kwam 
er eindelijk een wel erg grondige aanpak, 
waarbij de stenen terrassen werden verwij-
derd, het reliëf werd hersteld met aarde en 
boomstammetjes markeerden de plant-
vakken. In 2013 onthulde de wethouder in 
aanwezigheid van mevr. Vink een plaquette 
om daarmee het vernieuwde plantsoen in 
te wijden. Overigens, ten onrechte werd op 
de plaquette vermeld dat het hier om een 
natuurmonument gaat.
Maar helaas, de geschiedenis van slecht 
onderhoud herhaalde zich. Enkele wijkbe-
woners hadden aangeboden klein onder-
houd te verrichten, zoals het verzorgen van 
de plantvakken en het verwijderen van 
zwerfvuil, maar hielden daar al gauw mee 
op toen bleek dat van de toegezegde coör-
dinatie met het gemeentelijke onderhoud 
geen sprake  was. 

Opnieuw een wijkwandeling, ditmaal in 
2019 met stadsdeelwethouder Rachid 
Guernaoui. En ook die was van mening dat 
er het nodige moest gebeuren.
Door het groenbeheer werd een plan 
gepresenteerd. Ook Saskia van Niekerk, lid 
van de projectgroep Ogen en Oren van het 
wijkberaad en zeer begaan met het wel 
en wee van het Piet Vinkplantsoen, had 
door een bevriende tuinarchitect een plan 
laten maken. Over beide tekeningen werd 
met bewoners van het aangrenzende deel 
van de Heliotrooplaan gesproken. De keuze 
viel op het ontwerp van Saskia. Eind 2019 

werd de voedselrijke bovenlaag afgegra-
ven en vervangen door zand, het reliëf 
tussen de paden hersteld en in aanleg 
een duinvegetatie aangebracht. Waar het 
plantsoen aan de Haagse Beek grenst, is 
een natuurvriendelijke oever gevormd.
Vol verwachting werd begin 2020 uitgeke-
ken naar het resultaat. Al gauw bleek dat 
de zandlaag wel erg dun was. Er kwamen 
narcissen op uit de ondergrond en mollen 
brachten extra reliëf en kleurcontrasten 
aan met molshopen van  donkere aarde. 
Wat later begonnen rietplanten een van 
de velden met helmgras te overwoeke-
ren. Kortom, er is nog veel te doen om 
er een echt duinlandschap van te maken. 
Maar alles heeft tijd en verzorging nodig. 
Ook de groenbeheerder van Loosduinen 
constateerde dat de ingezaaide duinflora 
niet is opgekomen. Dat kan natuurlijk 
door de uitzonderlijke droogte komen. 
Maar hij is vol vertrouwen in het uitein-
delijk resultaat en zegt dat het allemaal 
goed komt.

Piet Vinkplantsoen

In een uithoek van het plantsoen is nog een 
klein stukje van het oorspronkelijke kunst-
werk te zien

Het plantsoen, september 2019
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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).

De bijeenkomst van 8 juni jl. hebben we 
helaas moeten annuleren in verband 
met de corona-maatregelen. De daarop 
volgende bijeenkomst is op 14 september 
gehouden, in een vergaderzaal die geheel 
coronaproof is opgesteld. Er zijn geen 
speciale gasten uitgenodigd omdat de zaal 
slechts plaats biedt aan 20 personen. Wel 
is Dave Smit van het stadsdeelkantoor-
aanwezig geweest die veel vragen van de 
aanwezigen kon beantwoorden. Aan de 
orde is onder meer gekomen het enorme 
parkeerprobleem van de scooters van 

Ogen en Oren 

onder andere GO en  Felyx, het groenon-
derhoud, de veiligheid van de rotondes in 
de Machiel Vrijenhoeklaan, de ondergesto-
ven paden in het Westduinpark, door de 

weersomstandigheden is het onkruid zo 
hard gegroeid dat er verschillende trottoirs 
moeilijk te bewandelen zijn, enz.  Dave 
heeft toegezegd de aangedragen punten 
snel te behandelen en waar mogelijk te 
verhelpen.  

De volgende bijeenkomst staat gepland 
op 14 december a.s. Mocht u vragen of 
opmerkingen hebben over uw leefomge-
ving, dan kunt u die bespreken met uw 
wijkvertegenwoordiger die het zonodig in 
de vergadering naar voren kan brengen.

Overleg deelnemers Ogen & Oren, september j.l.

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 06-14969820

J Sylvia Tempelman sylviatempelman@ziggo.nl 06-11221837

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 nettie.baak@gmail.com 06-37648263

O Nettie Baak nettie.baak@gmail.com 06-37648263

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

R José Oosterheert joseoosterheert@casema.nl 06-42418507
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Algemene Ledenvergadering 2020
De ALV die gepland stond in mei kon vanwege de lockdown niet doorgaan. Helaas zitten we nog altijd in een coronacrisis, waar-
door het bestuur genoodzaakt is de ALV 2020 in beperkte vorm te houden. Deze is nu gepland op woensdag 11 november a.s. 
om 14.00 uur in het verenigingsgebouw Walboduin. Om de coronarichtlijnen te respecteren kunnen er slechts 20 personen in de 
zaal aanwezig zijn op 1,5 meter afstand.

De agenda van de ALV vindt u hieronder. Het concept jaarverslag 2019 kunt u teruglezen in Wijkinfo 2 (blz. 18). Alle relevante 
stukken over 2019 en het financiële jaarverslag kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat: info@walboduin.nl. 
Het kantoor is geopend dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Indien u de vergadering wilt bijwonen, moet u zich aanmelden via het secretariaat. Er kunnen slechts 14 leden de vergadering 
bijwonen. Samen met het bestuur (4), de notulist (1) en de kascommissie (1) is het totaal aantal toegestane aanwezigen bereikt.
Kunt u niet aanwezig zijn, stuur dan uw vragen of opmerkingen per mail naar ons kantoor. Het bestuur zal zijn best doen e.e.a. 
snel te beantwoorden.

Wij allen hopen volgend jaar een “normale” ALV te kunnen uitschrijven. In de tussentijd wordt de website www.walboduin.nl 
optimaal geactualiseerd, zodat u goed op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Het bestuur

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 22 december 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, 2551KE Den Haag. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden berichten te weigeren, in te korten of tekstueel te wijzigen.

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

— sinds 10 mei 1945 —

Rectificatie
In WijkInfo nr. 3 op bladzijde nummer 17 is een artikeltje gewijd aan 
Beeld in de Buurt: “De Jazzmusicus”. Abusievelijk  is hier de bron 
niet vermeld. De maker van de foto’s is Theo W.M.van Berkel. Het 
betreft hier de foto’s van Krachtmeting, Jazzmusicus en  Moeder en 
Kind. De website van de heer van Berkel is: 
vanberkelbeelden.wordpress.com.  

De beide andere foto’s zijn ontleend aan de website van de Stichting Jits Bakker Collectie. 

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 2019 kunt u  vinden op onze website 
 www.walboduin.nl. Het financieel verslag kan 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 kennen 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. 

Welkom nieuwe leden!dhr. M. Bakker
mw. J.Werner
dhr De Geest en M. Spijker	
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