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 Van 
het bestuur

Wat een jaar ligt er achter ons! 
Januari 2020 vol goede moed 
begonnen. Februari donkere 
wolken uit China boven ons leven, 
onze gewoonten, onze bewe-
gingsvrijheid, kortom alles werd 
anders. Het woord aanpassen is 
heel veel gevallen. Geen alge-
mene ledenvergadering voor onze 
leden, altijd een gezellige bijeen-
komst waar ook serieuze zaken 
aan de orde komen, bestuurs-

vergaderingen uitgesteld, ROWM-vergaderingen die niet 
dringend waren, verschoven naar een latere datum, onze 
riante zaalruimte staat er zielig alleen bij mooi te zijn 
zonder vergaderingen van VvE’s of kunstgeschiedenis cur-
sussen. Maar wel heel mooi weer tijdens de eerste aanval 
van Covid-19. De buitenmensen komen nog meer buiten, 
de binnenmensen gaan naar buiten, aangemoedigd door 
het hardloopparcours van ons redactielid.

Terwijl ik dit stukje maak (eind december) is er, ondanks 
lockdown, toch enig perspectief voor de komende 
maanden. Het bestuur van de wijkvereniging/wijkberaad 
blijft zich inspannen om zoveel mogelijk de vinger aan de 
pols te houden met betrekking tot bouwactiviteiten, het 
realiseren van een nieuwe kennismakingsfolder voor onze 
nieuwe wijkbewoners, het samenstellen van de WijkInfo 
2021 en zorgen dat de WijkInfo op tijd in uw brievenbus 
belandt, aangezien de voormalige verspreiddienst er mee 
is opgehouden.

Ondanks alles is er een aantal positieve zaken te melden. 
Het laatste halfjaar 2020 heeft een groot aantal bewoners 
zich aangemeld lid te willen worden van onze wijkver-
eniging/wijkberaad. Dat de WijkInfo in coronatijd meer 
gelezen wordt bewijst ook de reacties op onze oproepen 
voor bestuursleden en redactieleden. De bewoners hebben 
kennelijk meer behoefte aan een veilige leefomgeving, 
waar wij als bestuur via onze contacten veel aan proberen 
te doen, weliswaar niet altijd zichtbaar.

Voor het jaar 2021 gaat een deels nieuw bestuur vol 
goede voornemens, plannen en ideeën waarschijnlijk 
het eerste halfjaar coronaproof van start. De zaalverhuur, 
naast de contributie van de leden, een bron van inkom-
sten, hopen we weer te kunnen starten. De tarieven zijn 
zeer concurrerend en ik roep dan ook elke VvE of (kunst)
cursusleider op eens een kijkje te komen nemen wat wij 
te bieden hebben in ons verenigingsgebouw Walboduin.

De nieuwjaarsbijeenkomst is helaas ook niet doorgegaan. 
Toch wens ik u alsnog een heel gezond 2021, waarin we 
hopelijk weer het nieuwe normale leven langzaam kunnen 
oppakken en diverse activiteiten kunnen realiseren, zij het 
pas in de tweede helft van 2021.

Hank Hoogwout
voorzitter

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 wijkbewo-
ners 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! 

De contributie is slechts € 17,50 per jaar 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!

Introductie nieuwe bestuursleden
Na het vertrek uit het bestuur van Jan Hofker als secretaris zijn we 
op volle kracht op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden.

De contacten 
met Bert van 
der Valk waren 
al snel gelegd. 
Bert is al een 
aantal jaren lid 
van de werk-
groep ROWM 

(ruimtelijke Ordening, Welzijn en 
Milieu), en heeft bovendien heel 
weinig vrije tijd, maar bestuurslid 
zonder portefeuille zag hij wel 
zitten. Daar waren de overgebleven 
bestuursleden heel blij mee!  

Op de valreep 
van de ALV 
meldde zich 
Henk Maasland. 
Na een snelle 
afspraak en een 
nog snellere  
kennismaking 

bleek dat Henk een financiële ach-
tergrond heeft, en uit dien hoofde 
binnen het bestuur de helpende 
hand kan bieden aan de huidige 
penningmeester John Kroon.

Voor een uitgebreidere kennisma-
king met deze nieuwe bestuursle-
den verwijs ik u graag naar onze 
website www.walboduin.nl, klik op 
‘actueel’ en daarna op ALV 11-11-
2020. De blauw onderstreepte 
namen geven toegang tot een kort 
CV van Bert en Henk.

In ‘WijkInfo’ 3 is er vervolgens 
een oproep geplaatst voor nieuwe 
vrijwilligers en met name bestuurs-
leden. We zijn nog dringend op 
zoek naar een opvolger voor de 
secretaris functie van Jan Hofker. 
Wie meldt zich aan?

Nieuwe gezichten, nieuwe ideeën, 
nieuwe standpunten en een verse 
inbreng in het bestuur zal onge-
twijfeld een impuls geven om fris 
en monter door te gaan met het 
besturen van de wijkvereniging en 
het wijkberaad. Ik wens dit tweetal  
dan ook veel succes en vooral veel 
plezier in de nieuwe functies.

Hank Hoogwout, voorzitter

http://www.walboduin.nl
http://www.walboduin.nl
http://www.Walboduin.nl
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Werk in de Wijk
Tekst en foto’s: Jan Hofker

Kijkduin-Bad
De uitvoering van de herontwikkeling van 
Kijkduin Bad door eigenaar/ontwikkelaar 
FRED Developers ligt voor wat betreft de 
eerste drie gebouwen op schema. Fase 
1 van het winkel- en horecagebied met 
appartementen omvat de eerste twee 
gebouwen aan de noordzijde (tegenover 
het hotel) en omvat 31 koopappartementen 
aan de zeezijde (gebouw Poniënte) en 
38 huurappartementen aan de landzijde 
(gebouw Vendaval) en 5900 m² aan com-
merciële ruimte en 130 parkeerplaatsen in 
een parkeergarage. In gebouw Vendaval 
heeft Bakkerij Van Kempen inmiddels haar 
nieuwe locatie betrokken. Chase zit daar 
nog tijdelijk, maar zal in het voorjaar van 
2021 verhuizen naar Poniënte. Aansluitend 
aan fase 1 is fase 1,5 (gebouw Gregale) 
gerealiseerd met 43 huurappartementen. 
De gebouwen zijn genoemd naar zoge-
naamde lokale winden in Zuid-Europa, 
uit resp. westelijke, noordoostelijke en 
zuidelijke richting,  De oplevering zal nog 
dit jaar plaatsvinden. In de commerciële 
ruimte zal plaats worden geboden aan o.a. 
de versmarkt Daily Taste en supermarkt 
Coöp. Daarnaast zijn door FRED contracten 
afgesloten met de Hema en andere onder-
nemers als RAW Coffee and Tea en Calinda 
’s dames- en herenkleding. 
De start van fase 2 heeft enige vertraging 
opgelopen. Het verkrijgen van de vergun-
ningen heeft iets meer tijd gevraagd dan 
gedacht. Maar sinds half november is de 
aannemer daadwerkelijk begonnen met 
het aanbrengen van een damwand langs 
de boulevard. Zodra die gereed is, kan na 
de asbestsanering de sloop van het oude 
winkelcentrum worden uitgevoerd. 
Op de foto zijn de drie gebouwen van fasen 
1 en 1,5 te zien boven de daken van het 
oude winkel- en horecacentrum. De instal-
latie rechts is bezig met het maken van een 
damwand voor de bouwput van fase 2. 
De aanleg van de EeF (Entree en Fietsen-
berging), de toegang naar de ondergrondse 
parkeergarages van FRED en BOHA en 
de fietsenberging, is door de gemeente 

uitgesteld i.v.m. een geschil met BOHA over 
grond. Voor het eerste deel van de garage 
onder fase 1 en 1,5 is een tijdelijke toegang 
gerealiseerd. 
Volgens de laatste berichten van BOHA zal de 
renovatie en uitbreiding van het hotel naar 
verwachting in het vierde kwartaal van 2021 
plaatsvinden. Meer bijzonderheden over 
Kijkduin-Bad kunt u vinden op onze website 
www.walboduin.nl/sbk/sbk-krant.

Kijkduin-Binnen
Sinds 2004 is de werkgroep Masterplan 
Kijkduin actief geweest. Op 13 januari 2011 
is de werkgroep opgeheven. Het werk werd 
voortgezet in drie werkgroepen:  Infra, 
Kijkduin Binnen en Kijkduin Bad. Na een paar 
jaar is de werkgroep Infra samengevoegd 
met de werkgroep Kijkduin Binnen, met 
het Wijkberaad als initiatiefnemer.  Met een 
onderbreking  van ruim een jaar in verband 
met de economische crisis rond  2008 en 
het stilliggen van de vele bouwprojecten, is 
de werkgroep in wisselende samenstelling 
doorgegaan met het kritisch volgen van de 
uitwerking in het plangebied. Toen de bouw 
op de drie ontwikkellocaties ging starten, 
is de nadruk van de werkgroep komen te 
liggen op het landschappelijk raamwerk. 
Inmiddels zijn de meeste projecten in het 
gebied klaar of in vergevorderde staat. 
Daarom werd besloten om op 8 oktober voor 
de laatste keer bijeen te komen in de vorm 
van een wandeling door het zuidelijke deel 
van het gebied, om de voortgang van de 
diverse projecten te bekijken.
Er was veel aandacht voor  de nieuwe 
beplanting, de paden (met het verzoek de 
steile trappen te voorzien van leuningen) 
en de verkeerssituatie rond de International 
School. 

Leden van de werkgroep dalen af van een 
puinduin, met zicht op de zelfbouwkavels van 
Schapenatjesduin-Oost en Kijkduin-Bad op de 
achtergrond.

Een groot deel van Kijkduin-Binnen wordt 
na voltooiing van de woningbouw ontsloten 
door het Schapenatjesduin. Dat is een vrij 

smalle 30 km/u weg met een vrijliggend 
voetpad, die vanaf de M. Vrijenhoeklaan 
door het gebied loopt. Op zo’n weg dienen 
snelheidsbeperkende voorzieningen te zijn 
aangebracht. Dat werden hoge betonran-
den, die diverse valpartijen van fietsers 
veroorzaakten. Mede op ons verzoek om 
andere oplossingen zijn deze verwijderd 
en (tijdelijk?) vervangen door  geel/zwarte 
kunststof stroken. 

De gevaarlijke betonranden. Zelfs automobilis-
ten rijden er via de berm omheen.

Wij maken ons zorgen over de verkeers-
veiligheid wanneer straks  aanwonenden, 
bezoekers van de sporthal en van de 
International School per auto of fiets van 
deze smalle weg gebruik gaan maken.

Ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan 
van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe 
verscheen 28 oktober 2020 het jubileumboek 

Van de kaart geveegd
Wat in Den Haag verdween voor de aanleg 

van de Atlantikwall 1942-1944

In 1942-1944 legde de Duitse bezetter als 
onderdeel van de Atlantikwall dwars door de stad 
een verdedigingslinie aan. Alles wat daarbij in de 
weg stond werd in een mum van tijd gesloopt 
en gerooid. Een niets ontziende kaalslag die zijn 
weerga niet kent.
Over de sloop en herbouw na de oorlog is al 
veel geschreven, maar veel minder over wat 
er ooit stond. In ‘Van de kaart geveegd’ wordt 
het tracé van de Atlantikwall van begin tot eind 
en wijk voor wijk gevolgd om te laten zien wat 
er op bevel van de bezetter moest verdwijnen. 
Het boek is daarmee bijzonder, want niet eerder 
werd het voor de aanleg gesneuvelde Den Haag 
zo bij elkaar gebracht.
‘Van de kaart geveegd’ is genaaid gebonden, 
telt 176 pagina’s met ruim 160 afbeeldingen en 
is uitgegeven door Die Haghe i.s.m. De Nieuwe 
Haagsche. ISBN 978-94-6010-100-7. Prijs € 19,95.
Voor nadere informatie:
Henk Grootveld (voorzitter Die Haghe), tel. 06 51 
29 74 25, e-mail: hendrikgrootveld@telfort.nl

Van de kaart  
geveegd
Wat in Den Haag verdween  
voor de aanleg van de Atlantikwall  
1942-1944



Zahra, haar echtgenoot, zonen Amr (19) en 
Karim (10) en dochter Malak (18) wonen 
sinds november 2007 in de Hoefbladlaan. 
De reden hiervoor is dat haar echtgenoot, 
die voor de Shell werkt, in Nederland een 
contract krijgt aangeboden. Zij besluiten dit 
contract aan te nemen en verlaten Alex-
andrië (Egypte). Aanvankelijk voor 2 jaar, 
met het idee daarna naar hun hometown 
terug te keren. Maar de financiële crisis 
breekt uit in 2008 en er is geen sprake van 
een mogelijkheid dit plan ten uitvoer te 
brengen. Het contract wordt 1x, en daarna 
nog 2x verlengd en inmiddels woont het 
gezin al 14 jaar in Bohemen. 

Waarom deze wijk?
De keuze voor deze wijk is direct duidelijk. 
In de eerste plaats is de Internationale 
School op fietsafstand, en dat is wel zo 
handig met drie kinderen. Ook wordt hen 
verteld dat huizen in deze wijk makkelijk 
te verkopen zijn, een belangrijk gegeven 
als je van plan bent 2 jaar te blijven. En 

Van heinde en verre
Onze wijken worden in toenemende mate bevolkt door Expats. Mensen die uit verschillende windstreken hier 

neerstrijken, wonen, werken en hun kinderen opvoeden. Wijkinfo sprak met twee moeders en vroeg hen hoe 

het leven hier hen bevalt.

last, but not least, liggen strand en zee op 
loopafstand. 

Hoe bevalt het?
Het gezin voelt zich al snel thuis. En dat 
is bijzonder want er zijn grote verschillen 
tussen hun vorige woonplaats en Den 
Haag. Alexandrië is heel erg druk en het 
leven gaat er 24/7 door. Verkeersregels 
zijn er om vergeten te worden en buren, 
familie en vrienden lopen af en aan. Zahra: 
‘Het is hier heel georganiseerd. Er zijn veel 
regels en het is duidelijk de bedoeling dat 
je je daaraan houdt. Hier spreek je met 
elkaar af als je een bezoek wilt brengen, 
en daardoor heb je als gezin veel meer 
privacy. Dat ervaren wij als heel prettig. 
Maar in het begin vroegen wij ons wel af: 
waar zijn alle mensen? 

Contacten
Zahra en haar gezin voelen zich na 14 jaar 
nog steeds thuis in onze wijk. ‘De mensen 
in deze omgeving zijn vriendelijk en aardig 

en helpen je als je hen iets vraagt. Met 
onze benedenburen hebben wij inmiddels 
een band die voelt als familie. Met hen kan 
ik ook Nederlands spreken oefenen, want 
mijn uitspraak is nog niet zo goed. (Wat uw 
reporter niet kan beamen: Zahra spreekt 
vrijwel accentloos Nederlands). Schrijven 
kan ik het foutloos. Dit heb ik geleerd op de 
Volksuniversiteit. De kinderen zijn hier hele-
maal gewend en vooral mijn jongste zoon 
voelt zich echt ‘Nederlander’. Inmiddels 
spreken de kinderen goed Nederlands en 
wij hebben ook, op mijn man na, allemaal 
een Nederlands paspoort. Dat is belangrijk 
want de oudste studeert nu aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam en dochter Malak 
is bezig met een vervolgopleiding.’
Zahra heeft zelf geen baan, ondanks dat 
ze een afgeronde opleiding heeft tot 
accountant. Omdat ze sinds haar afstuderen 
in 1999 met deze opleiding niets heeft 
gedaan, besluit ze vorig jaar een full time 
opleiding “International finance en control” 
te gaan volgen aan de Haagsche Hoge-
school. Ze slaagt hier met heel goede cijfers 
voor maar kan de combinatie opleiding en 
zorg voor het gezin niet langer volhouden. 
Verzwarende factor is dat haar echtgenoot 
voor zijn baan vaak op reis is en dan staat 
ze alleen voor haar gezin. Maar als de oud-
ste kinderen aan het studeren gaan en uit 
huis wonen is zij vast van plan haar studie 
weer op te pakken. 

Een goede stap?
Zahra: ‘De verhuizing naar Den Haag is 
een goede beslissing geweest. Het heeft 
ons als gezin veel ervaringen gebracht en 
heeft ons een bredere kijk op de wereld 
gegeven. Onze kinderen hebben echt een 
internationale houding gekregen, ook door 
hun opleiding aan de Internationale School. 
Zij accepteren iedereen, waar deze persoon 
ook vandaan komt en hebben respect 
voor iemands mening en achtergrond. Dat 
vinden mijn man en ik een heel belangrijk 
gegeven. Ooit willen wij nog wel terug-
gaan naar Alexandrië. Dat is en blijft een 
prachtige stad aan de blauwe Mediterranee. 
Onze ouders worden ouder en wij zouden 
hen daarom willen bijstaan. Maar tot die 
tijd zullen wij met veel plezier hier blijven 
wonen.’ 

6 |  januari 2021 | WIJKinfo

  Van Alexandrië naar Den Haag



WIJKinfo | januari 2021 | 7 

Kellie woont met Damian, de tweeling 
Luke & Ben (11) en dochter Sophia van 8 
jaar al weer drie jaar in een van onze wij-
ken. Daarvoor hebben zij 5,5 jaar in Dubai 
gewoond. De reden voor hun verhuizing is 
de baan van Damian, die werkt voor een 
internationaal bedrijf. 

Waarom juist hier? 
Kellie: “Reden om voor deze wijk te kiezen 
is met stip op 1: de Internationale School. 
De kinderen zijn er in 5 minuten op de 
fiets en Damian heeft slechts 18 minuten 
nodig om, ook per fiets, bij zijn werk te 
komen.’ Daarnaast speelt de nabijheid 
van de tram drie en het winkelcentrum 
Savornin Lohmanlaan een belangrijke rol.

Fijne woonplek
Het gezin van Kellie vindt het fijn om in 
deze wijk te wonen. ‘We kunnen veel doen 
op de fiets, dat waren we ook al gewend 
vanuit Dubai. Er zijn leuke gemeenschap-
pelijke activiteiten op het Phloxplein en de 
buurtgenoten zijn vriendelijk en heten je 
welkom. Als er iets is vraag je buren om 
hulp en dat 
komt altijd 
goed. ‘
‘De verschillen 
met Dubai 
zijn groot. De 
papierwinkel 
voor je verblijf 
hier, die je als 
expat moet 
regelen, is 
overzichtelijk 
en wordt 
efficiënt afge-
werkt. In Dubai moesten we na 6 weken 
even naar Oman, omdat onze visa nog niet 
in orde waren. Geen pretje met twee kleu-
ters en een baby. Dat gaat hier gelukkig 
dus heel anders. We moeten binnenkort 
ook weer nieuwe visa aanvragen in 
verband met de Brexit. We hopen dat dat 
net zo soepel verloopt. Een ander verschil: 
het verkeer hier is veel rustiger en mensen 
houden zich aan verkeersregels. In Dubai 
rijdt iedereen 120 en is de weg meer een 
racebaan. Daarop heb ik mijn rijstijl wel 
moeten aanpassen.’

Een baan helpt
Kellie is erg blij dat ze een leuke baan 
heeft op de Internationale School. Ze is 
teaching-assistant voor de leeftijdsgroep 

5-6 jaar. Hierdoor heeft ze in Nederland 
snel contacten gekregen en vrienden kun-
nen maken. Dat helpt voor het beheersen 
van de Nederlandse taal. Voor haar en de 
kinderen is dit een groot obstakel geweest. 
Nu spreken de kinderen goed Nederlands 
o.a. door de aanpak op school. Daar is 
Engels de voertaal, maar daarnaast wordt 
er ook veel aandacht besteed aan het 
Nederlands. Voor Kellie zelf is het spreken 
nog inspannend, maar het gaat steeds 
beter. Ook door de hulp van de lerares 
Nederlands op school.

Achteraf een goede keuze
Kellie en haar gezin voelen zich op hun 
plek in onze wijk. De kinderen hebben 
vrienden en het gezin gaat ook regelma-
tig bij nieuwe contacten op bezoek. De 
kinderen vinden Nederland een heerlijk 
land want er zijn oliebollen, stroopwafels 
en poffertjes. Ook het vuurwerk met oud 
en nieuw vinden ze bijzonder. Daar kunnen 
ze nog wel even van blijven genieten want 
plannen om terug te keren naar hun oor-
spronkelijke land van herkomst, Engeland, 

zijn er niet op 
dit moment. 
De baan van 
Damian houdt 
hen voorlopig 
nog hier. Wat 
een belang-
rijke factor is 
om verbonden 
te blijven met 
oma’s en opa’s 
en verdere 
familie en 
vrienden is 

de technologie. Kellie: ‘Via internet en 
smartphones is er bijna dagelijks contact. 
Daarnaast komen onze ouders vaak op 
bezoek, alhoewel corona daar een spaak 
in het wiel steekt. Een ander voordeel van 
onze verhuizing is dat onze kinderen heel 
internationaal gericht zijn geraakt. Ze vie-
ren alle festivals van de verschillende cul-
turen op school mee en hebben vrienden 
uit de hele wereld. Dat is een belangrijke 
basis die we hen kunnen geven voor hun 
verdere leven.’

Beide gezinnen zijn dus goed geland in 
onze wijken. Ook voor hen is het, net als 
voor ons, een heerlijke plek om te wonen.

Lia Smit

 Van Dubai naar Den Haag Even voorstellen...
De redactie van de WijkInfo bestond tot 
voor kort uit goedwillende vrijwilligers 
die af en toe een stukje schreven of 
een interview afnamen. Hierin kwam 
verandering, mede naar aanleiding van 
een oproep in een ‘WijkInfo’. 

Via Jan Hofker 
(redactielid) werd 
Lia Smit geintro-
duceerd. Helaas 
hebben we nog 
niet goed kennis 
kunnen maken met 

Lia omdat zij i.v.m. corona, sociale contac-
ten wil beperken. Echter, de interviews die 
zij afneemt zijn zonder uitzondering het 
lezen waard. Ook komt zij met steeds weer 
nieuwe ideeën voor onderwerpen. 

Op de oproep kwam ook Richard Roemers 
kennismaken. Hij zit nog volop in het 
werkzame leven, maar door corona werkt 
hij veel thuis en 
heeft daardoor wat 
meer vrije tijd. Daar 
komt bij dat Richard 
het heel leuk vindt 
interviews af te 
nemen en onder-
werpen vanuit 
verschillende invalshoeken te bekijken, 
hetgeen hij uitermate vakkundig doet. Ook 
zet hij ons in beweging met zijn wandel- 
of hardlooproutes. Weer eens iets nieuws.

Kortom er waait een frisse wind door de 
‘WijkInfo’, hetgeen ook te merken is aan 
de vele positieve reacties die het secre-
tariaat ontvangt. Alle credits voor Lia en 
Richard. Wie weet nemen ze elkaar een 
keer een interview af. Zou leuk zijn.

De laatste jaren is er geen gebruik meer 
gemaakt van de piano die in ons verenigings-
gebouw Walboduin staat opgeslagen. Graag 
komen we in contact met een pianoliefhebber 
die dit instrument gratis wil ophalen. Het piano-
merk is Rippen en Brinkmann.
U kunt het instrument bekijken op dinsdag- en 
donderdagochtend tussen 9 en 12 uur.

Reacties graag per mail: info@walboduin.nl

GRAT IS  AF  TE  HALEN
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Hoe krijgen de bewoners van onze wijk 
het komende jaar te maken met de 
energietransitie?
“Veel mensen zien de energietransitie als 
iets dat ons gaat overkomen, als iets dat 
nog moet starten en iets dat ingewikkeld 
is en kostbaar. Toch blijkt uit onderzoek 
onder de bewoners van onze stad  dat 
heel veel mensen nu al meer doen aan 
de energietransitie dan ze zelf beseffen. 
De meeste mensen hebben dubbelglas, 
vervangen gloeilampen door led, plakken 
radiatorfolie en tochtstrippen en verwarmen 
en verlichten in hun huis alleen de ruimtes 
die ze echt gebruiken. Het lijken allemaal 
kleine maatregelen, maar het helpt alle-
maal – ook in je portemonnee - en zo doen 
we allemaal al volop mee.” 
Liesbeth wijst nog eens op de tips op de 
website www.duurzamestad.denhaag.nl 
van de gemeente en op de pagina ‘Hou 
van je Huis’ op www.denhaag.nl . “Hier 
kan iedereen terecht voor ideeën om je 
woning energiezuiniger te maken, gewoon 
digitaal of met video-bellen. Daarnaast kun 
je je op verschillende locaties in de stad 
laten voorlichten over energiebesparende 
maatregelen zoals inductie-koken, energie-

‘We doen meer aan duurzaamheid en 
energietransitie dan we zelf beseffen’
Wethouder Liesbeth van Tongeren heeft duurzaamheid, milieu en energietransitie in haar portefeuille. Wijkinfo spreekt met haar 

over deze onderwerpen en is benieuwd welke projecten er voor Waldeck, Bohemen en Kijkduin op stapel staan. En hoe wij in 

onze wijk hier aan kunnen meedoen en hoe de gemeente de bewoners kan ondersteunen.

pompen, zonneboilers en zonnepanelen. Of 
je nou een huur- of koopwoning hebt, dat 
maakt niet uit. Vanwege corona kun je niet 
meer zoals voorheen gewoon binnenlopen, 
maar je moet even een afspraak maken. 
Voor deze wijk is Goudsbloemlaan 82 de 
dichtstbijzijnde Hou van je Huis winkel”.

Zijn de meeste mensen niet gewoon 
al bekend met al deze besparende 
maatregelen?
“Het kan echt de moeite waard zijn je hier 
wat meer in te verdiepen. Zo beseffen 
veel mensen niet dat hun CV-ketel niet 
optimaal wordt gebruikt. Ze worden vaak 
niet afgesteld op het hoge rendement 
en circuleren veel te veel te heet water 
met te hoge snelheid door je woning. 
Installateurs en onderhoudsmonteurs zijn 
vaak onvoldoende getraind om de hoge 
rendementsketels goed te tunen. Die 
onachtzaamheid stamt nog uit de tijd dat 
er genoeg en goedkoop gas was. Toen ik 
in de Tweede Kamer zat heb ik me er voor 
ingespannen dat we dit nationaal aanpak-
ken en dat CV-installateurs dit standaard in 
hun opleiding meekrijgen.”

Zijn er bepaalde straten in onze wijk 
aangewezen voor extra maatregelen van 
de gemeente?
“Nee, er worden geen straten aangewezen 
door de gemeente. Wel doen we in alle 
wijken op aanvraag een energiescan, dat 
is gratis, en iedereen kan zich hiervoor 
aanmelden. Bij zo’n scan inventariseren we 
in een woning, of voor een VVE, of zelfs 
voor een hele straat wat er aanvullend kan  
worden gedaan om energie te besparen, 
zowel kleine als grote maatregelen. Het 
begint altijd met isoleren, isoleren en 
isoleren - en gedrag natuurlijk. We kunnen 
vervolgens zorgen voor hulp bij installeren 
van nieuwe apparatuur en er is subsidie van 
de gemeente mogelijk op dak- en vloeriso-
latie. Die subsidie is niet dekkend maar zal 
bewoners zeker stimuleren”. 
“De Energie uit de Wijk Challenge” kan 
ook interessant zijn voor jullie wijk. Elk 
jaar hebben we bij de gemeente een half 
miljoen euro beschikbaar voor initiatieven 
van bewonersgroepen om de overstap naar 
schone energie te kunnen maken. Uit de 
inzendingen worden de meest kansrijke 
initiatieven uitgenodigd en een aantal 
wordt door een jury verkozen als winnaar. 

Foto: M
artijn Beekm

an

http://www.duurzamestad.denhaag.nl
http://www.denhaag.nl
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De winnaars krijgen vervolgens geld en 
ondersteuning bij de uitvoering van hun 
plannen. Zo behoorde bij de eerste editie 
vorig jaar een initiatief in Nieuw Waldeck – 
de Léharstraat  - tot de 11 Haagse Energie 
Toppers. Daar gaan huiseigenaren samen 
met huurders aan de slag met het verduur-
zamen van hun woningen.” 

Worden behalve deze mooie bewoners
initiatieven uiteindelijk ook hele straten 
gedwongen van het gas af te gaan?
“Nee hoor, we gaan niemand dwingen. Wel 
zullen we het stimuleren en we kunnen bij-
voorbeeld subsidie verstrekken aan mensen 
die van koken op gas naar inductie-koken 
willen overschakelen. Dat kan verstandig 
zijn, het leidt tot betere lucht in huis en 
kan bovendien brandgevaar voorkomen bij 
dementerende ouderen die per ongeluk het 
gas aan laten staan. We doen dit zowel voor 
koop - als huurwoningen. Maar nieuw-
bouwkavels worden standaard - volgens 
rijkswetgeving - niet meer op het aardgas-
net aangesloten. Dat gold al voor de nieuwe 
zelfbouwvilla’s aan het Schapenatjesduin 
in jullie wijk, daar worden alle denkbare 
duurzame energiemaatregelen toegepast”. 

Wat doet de gemeente om elektrisch 
rijden in onze wijk te stimuleren?
“Ons uitgangspunt is: er komt een laadpaal 
in je straat als dat nodig is. Bewoners 
kunnen daarvoor een verzoek indienen, ten-
minste als ze niet een eigen oprit hebben. 
Van elke paal die is geïnstalleerd kunnen we 
aflezen hoe vaak deze wordt gebruikt en zo 
kunnen we de capaciteit goed beheren. De 
gemeente houdt hierbij de regie en laat het 
dus niet over aan marktpartijen. We zien de 
vraag nu snel toenemen, de tweedehands 
markt voor elektrische auto’s groeit en 
steeds meer mensen begrijpen dat elek-
trisch rijden goedkoper is in onderhoud en 
gebruik. Tot dusver kunnen we het tempo 
van de groei van het elektrische wagen-
park in de stad goed bijhouden. Daarnaast 
hebben we voor bezoekers van buiten de 
stad ook vier binnenstedelijke snel-laadstati-
ons van Fastned, waarvan er eentje in jullie 
wijk, bij de Chinese Muur”. 
“Met meer elektrische auto’s wordt onze 
stad leefbaarder, het draagt bij aan minder 
geluidsoverlast, aan schonere lucht en aan 
minder gezondheidsklachten. Als bovendien 
de trend richting deel-auto’s zich voortzet 
en meer mensen beseffen dat je eigenlijk 
onevenredig veel kapitaal stopt in het bezit 
van een eigen auto die de meeste tijd stil 
staat – zal het aantal auto’s in onze binnen-
stad verder afnemen”. 

Ook goed voor de leefbaarheid dat we nu 
bijna overal ondergrondse afvalcontainers 
hebben, maar het betekent wel dat de 
ouderen in onze wijk nu vaak een stukje 
moeten lopen. En we moeten bovendien 
linksaf voor restafval en rechtsaf voor 
al het overige. Waarom niet alles op 1 
locatie?
“Er zijn duidelijke normen voor de loop-
afstand en bereikbaarheid en alleen in 
bijzondere omstandigheden kan er van 
af worden geweken, als bijvoorbeeld een 
straat of plein echt niet bereikbaar is voor 
de ophaal-trucks. In ieder geval leiden de 
ondergrondse containers tot minder zwerf-
afval en minder ongedierte. En ervaring 
leert dat als je alles op één locatie zet, de 
mensen minder goed scheiden en toch het 
restafval bij het papier kunnen gooien. Dan 
kan er een hele partij verloren gaan. Dat is 
zonde”. 

Op voor het tweede bedrijf
Linda Verbeek is al 32 jaar werkzaam in de bloemensector en 
sinds 11 jaar eigenaar van Meer ‘n Bos Bloemen en daardoor een 
bekende verschijning voor veel wijkbewoners. Ze is al heel lang 
van plan om als ondernemer nog een keer een switch te maken. 

En in januari 2021 gaat het ervan komen: Linda start als onafhankelijk uitvaart-
begeleider. In hetzelfde pand, maar met een heel ander bedrijf. 

Waarom deze stap?
Linda loopt al een aantal jaren met het plan in haar hoofd om een bedrijf te starten in de 
uitvaartbranche. De aanleiding hiervoor is dat zij bij veel uitvaarten van bekenden dacht: 
dat kan ik beter. In september2019 start ze daarom met de opleiding tot uitvaartbege-
leider bij Meander in Zwolle. Een pittige klus, naast het runnen van haar eigen bloe-
menzaak. Als ze in de zomer de opleiding afsluit kan ze het geleerde helaas direct in de 
praktijk brengen: haar vader overlijdt in augustus. Hij heeft haar altijd gestimuleerd haar 
dromen te volgen en ineens beseft ze: het is nu of nooit. Je bent bijna 50 en je hebt niet 
eeuwig de tijd om je droom om te zetten in realiteit. Ze besluit door te pakken en maakt 
een planning. In december zal de bloemenzaak nog open zijn, maar deze gaat in januari 
dicht voor een grondige verbouwing van het pand. In februari opent Linda haar uitvaar-
tonderneming in hetzelfde pand waar nu de bloemenzaak is gevestigd. Naast uitvaartbe-
geleiding zal zij ook uitvaartbloemen blijven verzorgen. Zij voegt dus een tweede bedrijf 
toe aan haar ondernemersleven.

Bijzondere aanpak
Linda: ‘Ik ben een persoon die heel goed kan luisteren en mensen aanvoelt. Dat hoor ik 
ook vaak van mensen die mij goed kennen. Dat is een heel belangrijk talent als je wilt 
slagen in dit vak. Dat talent wil ik aanwenden voor mijn klanten en o.a. gaan combineren 
met mijn ervaring in het bloemenvak. In het atelier onder in het pand wil ik familie 
en vrienden in staat stellen onder mijn begeleiding zelf de uitvaartbloemen samen te 
stellen. Daarbij kunnen zij zich heel persoonlijk in zetten voor hun overleden dierbare. 
De laatste jaren merk je dat mensen steeds meer zelf willen doen bij een uitvaart om 
uitdrukking te geven aan hun liefde voor en band met de overledene. Dat uit zich o.a. 
in zelf de kist dragen, zelf de muziek en het programma van de dienst uitwerken en zelf 
foto- en filmpresentaties maken. Daarbij wil ik familie en vrienden bijstaan en er een 
zeer persoonlijke en voor hen memorabele uitvaartdienst van maken. Mijn ervaring is 
dat dat een goede start is voor de rouwverwerking en leren leven met het gemis van 
personen die je zeer na staan. Boven alles staat dat een bijzonder leven een bijzonder 
afscheid verdient’.

Lia Smit

Sommige mensen vragen zich af wat er 
toch met al dat gescheiden afval gebeurt. 
Wordt het echt gerecycled of gaat het toch 
vaak de verbrandingsoven in?
“Tegen de sceptici kan ik zeggen: Ja, het is 
de moeite waard, er wordt wel eens een 
partij afgekeurd maar bijna alles kan worden 
hergebruikt. Ook het restafval wordt nog 
gesorteerd. Niemand wordt er rijk van dus 
er moet echt geld bij, en daarom hebben 
we de afvalstoffenheffing. Belangrijker 
nog is echter dat we met z’n allen kunnen 
zorgen dat de afvalstroom vermindert. 
Koop bijvoorbeeld vaker spullen zonder 
overbodig verpakkingsmateriaal, gebruik 
geen wegwerptasjes, hergebruik dingen 
en koop niet altijd iets nieuws maar ga wat 
vaker naar de kringloopwinkel. Als iedereen 
bijdraagt aan duurzaamheid op een manier 
die bij jou past kunnen we het ook gewoon 
leuk maken”.

Richard Roemers
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Betrokken zijn is de opstap tot 
leefbaarheid
Hilbert Bredemeijer heeft een duidelijke 
visie op de wijken Bohemen, Waldeck en 
Kijkduin. Dat komt ook omdat hij woont in 
de Bloemenbuurt en dus van dichtbij ziet 
wat het karakter is van deze wijken en 
welke ontwikkelingen er gaande zijn. “Deze 
wijken hebben een oud karakter: ruim 
opgezet en veel groen. Het verloop is er 
laag en mensen blijven er lang wonen. Dat 
zorgt ervoor dat de sociale cohesie groot 
is en bewoners zich bij elkaar en de wijk 
betrokken voelen. Die betrokkenheid is een 
noodzakelijke voorwaarde voor de ervaren 
leefbaarheid in een wijk. Er is een duidelijk 
verschil met andere wijken in Den Haag. 
Dat zie je bijvoorbeeld aan hoe er wordt 
omgegaan met de ondergrondse vuilcon-
tainers. In deze wijken zie je dat iedereen 
er netjes gebruik van maakt, er wordt geen 
vuilnis naast de container gedumpt”. 

Vergrijzing en expats
Het stabiele karakter van onze wijken is dus 
een grote plus. Maar kent ook een keer-
zijde. Omdat de bewoners er lang blijven 
wonen is er logischerwijs vergrijzing aan 
de orde. Dit brengt twee forse uitdagingen 
met zich mee. “Omdat de wijken vergrijzen 
moet je zorgen dat het voorzieningenni-

Werk aan de winkel
Wethouder Hilbert Bredemeijer is bijna een jaar stadsdeelwethouder van Loosduinen 

als Wijkinfo hem interviewt voor dit nummer. Kernvraag is wat voor hem de 

uitdagingen zijn die dit stadsdeel hem te bieden heeft. Op welke terreinen is hij 

tevreden en op welke gaat hij aan de slag?

veau daarop wordt aangepast. Zorg voor 
een goede toegankelijkheid en kwaliteit 
van de buitenruimte, zorg voor ontmoe-
tingsplekken en regel een aanbod om 
bewegen te stimuleren. Dat laatste kun je 
dan weer mooi combineren. Heb oog voor 
voldoende huisartsen en apotheken die 
goed toegankelijk zijn. Maar er is ook een 
uitdaging om de verjonging aan te jagen. 
Hoe interesseren we jongeren om de plek 
van ouderen in te nemen? En hoe zorgen 
we dat de expats die zich steeds meer in 
bepaalde wijkdelen vestigen, vanwege de 
nabijheid van de Internationale School, zich 
hier thuis gaan voelen? Ook voor hen zijn 
logische ontmoetingsplekken een must.”

Aandacht voor bewoners met een 
handicap
Hilbert geeft aan dat hij zich speciaal wil 
inzetten voor chronisch zieken en perso-
nen met een handicap. Het percentage 
bewoners dat hiermee te maken heeft in 
onze wijken is het hoogst van den Haag. 
Een mooie bijkomstigheid is dat Hilbert 
ook wethouder buitenruimte is. “Daardoor 
kan ik extra alert zijn op toegankelijk-
heid. Op dit moment zijn we bezig om te 
onderzoeken hoe we bomen meer ruimte 
onder de grond kunnen geven. Met hun 
wortels duwen zij de bestrating omhoog 

met hobbels en bobbels tot gevolg. Dat is 
niet prettig voor mensen die slecht ter been 
zijn en met een rollator de straat op gaan. 
Maar daar blijft het niet bij. Ook tramhaltes 
en bospaden moeten voor deze wijkbewo-
ners uitnodigen om naar buiten te gaan. 
Ook in voorzieningen als bijvoorbeeld de 
bibliotheken, kan de toegankelijkheid beter. 
Daar hebben we echt nog wel een slag te 
maken.” En passant komt het gesprek ook 
op de snelheid waarmee sommige automo-
bilisten door de straten rijden. “Die snelheid 
moet echt omlaag, bijvoorbeeld door het 
versmallen van wegen. Dit is belangrijk 
voor bewoners die mobiliteitsbeperkingen 
hebben, maar ook voor de kinderen. Fiets-
paden moeten zoveel mogelijk vrij liggend 
zijn zodat de verkeersveiligheid van fietsers 
wordt bevorderd.”

Fietsenstalling Kijkduin: geduld!
Ook voor het Nieuwe Kijkduin wordt 
autoluwte nagestreefd. “Het wordt een 
prachtige badplaats met allure. Daar hoort 
bij dat er goede parkeervoorzieningen voor 
auto’s zijn, maar liefst niet zichtbaar. Je 
moet aankomen en direct de zee ruiken en 
zien. Daarom willen we het badplaats- en 
strandbezoek per fiets juist stimuleren. Dat 
past ook goed bij een familiebadplaats. 
Helaas is er door corona een dikke streep 
gehaald dit jaar door de plannen voor een 
forse fietsenstalling. Deze komt er wel, 
maar het is nog even wachten”.

Beste beentje voor
Gevraagd naar zijn hartenkreet hoeft 
wethouder Bredemeijer niet lang na te 
denken. ”We leven op dit moment in een 
vreemde tijd. Corona gooit veel roet in het 
eten. Na een gezondheidscrisis, gevolgd 
door een economische crisis merken we nu 
dat er vooral een sociale crisis aan de orde 
is. Een voorbeeld: begin dit jaar kreeg ik 
een kleine. Hij wordt bijna een jaar en mijn 
ouders hebben hem nog maar driemaal 
gezien. En dan ook nog snel en door een 
raam. Maar er is ook een voordeel aan deze 
tijd. Door corona hebben wij met zijn allen 
weer geleerd naar elkaar om te kijken. Er 
komen prachtige initiatieven van de grond 
zoals eten rondbrengen, boodschappen 
doen voor de buren of je inzetten als buddy. 
Dit heeft zeer positieve sociale effecten en 
bestrijd onder andere de eenzaamheid van 
wijkbewoners. Ik hoop van harte dat we die 
inzet kunnen vasthouden en zelfs uitbrei-
den. Zet je beste beentje voor, doe even 
extra je best. Dan komen we die sociale 
crisis ook te boven.”

Lia Smit

Foto: M
artijn Beekm

an
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Een dichte deur
We spreken Peter Hofstra, teamhoofd van 
de Waterthor, op de dag dat het zwembad 
weer gesloten wordt vanwege corona-
regels. Hij legt uit dat het zwembad niet 
zozeer gesloten wordt vanwege besmet-
tingsgevaar, maar omdat een zwembad 
een “doorstroomlocatie” is. Het trekt veel 
mensen aan en die gaan hiervoor reizen. En 
die reisbewegingen moeten juist stoppen. 
In het zwembad zelf is het besmettings-
gevaar laag te noemen. Het water is altijd 
gechloreerd en chloor “doodt alles”. Het 
zwembad was overigens nog wel open, 
maar voor maximaal 30 personen per tijds-
eenheid. Peter: “We zijn nu weer aan de 
beurt, maar hopelijk kunnen we in januari 
van het nieuwe jaar weer open.”

Legitimatieplicht
Sinds 2017 geldt er een legitimatieplicht 
in het zwembad. Deze plicht geldt voor 
alle zwembaden in Den Haag. De reden 
om deze plicht in te stellen waren groep-
jes jongeren die de zwembaden onveilig 
maakten voor andere zwemmers. Hoe 
werkt het? Peter: ”Je neemt je paspoort, 
rijbewijs of identiteitskaart mee naar het 
zwembad. Daar legitimeer je je eenmalig 
mee, en daarna krijg je een zwembadpas. 

De Waterthor: een parel 
van een zwembad
Zwembad de Waterthor ligt direct achter het winkelcentrum Savornin Lohmanlaan. 

Veel buurtbewoners trekken er een baantje maar het zwembad biedt ook speciale 

doelgroepen een sportdak boven het hoofd. Wijkinfo gaat op onderzoek uit.

Vervolgens kun je met deze pas altijd naar 
binnen.” Werkt het passensysteem? Peter 
geeft aan dat de Waterthor eigenlijk geen 
last had van amok makende jongeren. Niet 
voor en niet na de legitimatieplicht. “We 
zijn een rustig zwembad”. Dus specifiek 
voor de Waterthor heeft de legitimatieplicht 
een verwaarloosbaar effect gehad. “Onze 
vaste zwemmers hadden wel wat moeite 
met die plicht. Ze redeneerden dat ze al 
jarenlang bekend waren bij het zwembad. 
Dus waarom legitimeren? Maar na een 
korte gewenningsperiode vindt iedereen 
het prima en is er wel begrip. En nu met 
corona is het ook heel handig. We weten nu 
precies wie er binnen komt in ons zwem-
bad. Als er een besmetting zou zijn geweest 
hadden we alle bezoekers snel kunnen 
waarschuwen.”

Veel verschillende doelgroepen
Elk zwembad in Den Haag ligt ingebed in 
een wijk. En die ligging bepaalt het publiek 
dat er komt. De Waterthor wordt vooral 
bezocht door ouderen die er hun baantjes 
trekken. Maar daarnaast is het ook een 
instructiebad. Kinderen volgen er zwemles 
en halen er hun zwemdiploma’s en er 
wordt ook veel gebruik gemaakt van het 
bad voor schoolzwemmen.

Er is zwemles voor zwangeren en baby-
zwemmen. Jonge gezinnen komen er 
ook graag want er is ook nog een kleine 
glijbaan. Oudere kinderen komen er minder, 
daarvoor zijn er te weinig spannende 
elementen, zoals een lange waterglijbaan. 
Peter vertelt dat in de Waterthor ook het 
Regionaal opleidingscentrum voor regio-
nale jonge zwemtalenten is gevestigd. In 
samenwerking met het Segbroek College 
worden de schooltijden aangepast aan 
het sportprogramma van de topatleten in 
spe. Zij komen er 4x per week hun training 
volgen. De Waterthor blijkt bovendien een 
officieel wedstrijdbad te zijn met een lengte 
van 25 meter! Zelfs waterpoloërs spelen 
er hun competitiewedstrijden. Een heel 
andere doelgroep die van het bad gebruik 
maakt zijn de zwemmers van Vereniging 
Kameleon. Zij hebben een beperking, maar 
zwemmen is voor hen ook een goed te 
beoefenen sport. Mocht het nodig zijn dan 
is er voor hen een tillift aanwezig. 

Zwemmen is een sport voor het leven
Natuurlijk vraagt Wijkinfo Peter ook om zijn 
hartenkreet. En die is: “Kom in beweging. 
Hoe meer je beweegt des te meer bevorder 
je je gezondheid. Het hoeft niet te gaan om 
zware sportinspanningen. Met regelmatig 
bewegen is al genoeg gezondheidswinst 
te behalen. Het leuke aan zwemmen is 
dat je het je hele leven kunt doen. Voordat 
je geboren wordt, kan je moeder al naar 
zwangerschaps-zwemmen. Als kind leer je 
zwemmen en als volwassene kun je speci-
fieke lessen volgen en je conditie behouden 
en verbeteren. En als oudere persoon kun 
je tot op hoge leeftijd lekker je baantjes 
trekken en je ontspannen in het water. 
Onze hoofddoelstelling is voor alle groepen 
en leeftijden een uitdagend zwemaanbod 
te bieden.” Daar lijkt dit pareltje in onze 
wijk prima in te slagen.

Lia Smit

Aanbod van de Waterthor
• Vrij zwemmen
• Banenzwemmen
• Aquajogging
• Aquarobic
• Fifty fit
• Zwemles voor diploma A,B.C
• Zwangerschapszwemmen
• Teddybeerzwemmen

Voor meer info en een virtuele rondleiding in 
het bad: www.denhaag.nl, doorkikken op sport, 
doorklikken op zwemmen en zwembaden, 
doorklikken op zwembad de Waterthor.

Contact via Sportinfolijn 
Email: sportinfolijn@denhaag.nl
Telefoon: 070-3537272

Foto: Jan H
ofker

mailto:sportinfolijn@denhaag.nl
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Populieren
Het zal u niet ontgaan zijn, dat in ons 
stadsdeel de afgelopen maanden op grote 
schaal populieren gerooid zijn. Het gaat 
hier om bomen die grotendeels na de 
Tweede Wereldoorlog als snelle groeiers 
zijn geplant om Den Haag weer een 
groen uiterlijk te geven. Inmiddels zijn 
die bomen zo’n 60 jaar oud en het zachte 
hout van deze boomsoort wordt slap en 
daardoor gevaarlijk. Daarom zijn inmiddels 
in Den Haag zo’n 2200 populieren gekapt. 
Die worden allemaal vervangen door een 
grote verscheidenheid van andere soorten, 
maar het duurt nog wel even voordat de 
nieuwe aanplant volwassen is. Gelukkig 
staan er langs de Haagse straten nog ruim 
115.000 andere straatbomen. Meer weten? 
Kijk op www.denhaag.nl/bomen. Op deze 
website vindt u ook de Haagse bomenapp, 
waarop van bijna alle straatbomen de 
bijzonderheden staan genoteerd.

Rooiwerkzaamheden aan de Mozartlaan

Populier aan de Aronskelkweg, met 
weggerotte kern

Piet Vinkplantsoen
Eind 2019 heeft het Piet Vinkplantsoen, 
op de hoek van de Kijkduinsestraat en 
de Machiel Vrijenhoeklaan, een hoogst 
noodzakelijke opknapbuurt gekregen. De 
bedoeling was om een duinvegetatie te 
creëren. Helaas, slechts het helmgras in 
het midden van het plantsoen deed het 
goed. Van de ingezaaide duinplanten was 

vrijwel niets opgekomen, in tegenstelling 
tot het onbedoelde riet en ander onkruid. 
Op 18 november j.l. lieten stadsdeeldirec-
teur Mustapha el Boumeshouli en leden 
van het wijkberaad zich ter plekke bijpra-
ten door groenbeheerder Fred Appeldoorn 
(op de foto op de rug gezien). Om kort te 
gaan: de droge zomer belemmerde het 
ontkiemen van de zaden en het groeien 
van de zaailingen, maar ook de aannemer 
heeft fouten gemaakt. In het voorjaar zal 
onder deskundige leiding geprobeerd wor-
den het plantsoen het beoogde aanzien te 
geven.

Overleg Piet Vinkplantsoen

Mozartplantsoen
In het vroege voorjaar van 2016 heeft wet-
houder Revis in het AD de lezers gevraagd 
om suggesties voor plekken om nieuwe 
bomen in Den Haag te planten. Wij hebben 
toen voorgesteld om het terrein van de 
naar het Stokroosveld vertrokken handbal-
vereniging Wings  weer te beplanten in 
de geest van het oorspronkelijke landgoed 
Meer en Bos. Het landgoed was immers 
door de doorsnijding van de Laan van 
Meerdervoort, zandafgraving en diverse 
bouwwerken, aangetast. Al 
gauw bleek dat de gemeente andere plan-
nen had, namelijk het bebouwen van het 
terrein met flats door de verzelfstandigde 
ontwikkelmaatschappij van de Provincie 
Drente. Dat heeft geleid tot veel protesten, 
vooral van omwonenden, en ruim drie jaar 
geleden heeft de gemeenteraad beslo-
ten om op het terrein een parkje aan te 
leggen, dat later de naam Mozartplantsoen 
kreeg. Een werkgroep heeft daarna samen 
met ontwerpers van het gemeentelijke 
ingenieursbureau een verdere invulling 
aan het terrein gegeven. En toen bleef 
het een tijd stil. Op het terrein staat het 
clubgebouw van Wings en ook de jeu de 

boulebaan moest worden veiliggesteld. 
Aanvankelijk wilde de gemeente het 
gebouwtje ‘op de markt zetten’ en werd 
dat gekoppeld aan het realiseren van het 
plantsoen. Gelukkig werd in de loop van 
2020 die koppeling losgelaten en konden 
de gereserveerde budgetten nog binnen 
dat jaar besteed worden aan het plant-
soen. Inmiddels is in een hoog tempo het 
Mozartplantsoen aangelegd. Het bruggetje 
naar de Mozartlaan is aangekocht en wordt 
begin 2021 geplaatst. De komende paar 
maanden blijft het terrein nog afgesloten 
om de begroeiing te beschermen. Naar het 
zich laat aanzien blijft het clubgebouw in 
handen van de gemeente en krijgt het een 
maatschappelijke bestemming.
Tot slot: felicitaties en veel dank voor 
hen die dit resultaat hebben weten te 
bereiken!

Een deel van het Mozartplantsoen in wording.

Schotse Hooglanders weer terug in 
de duinen
In de nieuwsbrieven van Het Haagse Groen 
(https://hethaagsegroen.nl) staan vaak 
berichten die ook voor onze omgeving 
interessant zijn. Zo ook de terugkeer van 
de Schotse Hooglanders in de Westduinen. 
Helaas ontbreekt  hier in de Wijkinfo de 
ruimte om het hele artikel over te nemen. 
Met toestemming van de redactie van 
Het Haagse Groen hebben wij het artikel 
in enigszins aangepaste vorm op onze 
website geplaatst (www.walboduin.nl/
actueel/nieuws).

Groen in de Wijk
Tekst en foto’s: Jan Hofker
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Wat is je favoriete materiaal om mee 
te werken?
Ik werk met verschillende steensoorten, 
maar tegenwoordig is serpentijn en zwarte 
springstone mijn favoriete materiaal. Het is 
wat harder dan albast, maar niet zo hard als 
marmer en wel goed te bewerken. Albast 
vind ik ook mooi, heb ik veel mee gewerkt, 
zowel roze als witte. Maar dan ga ik 
vervolgens weer op zoek naar iets nieuws. 
Ik heb ook nog wel marmer liggen in mijn 
werkplaats maar dat is nog veel harder en 
dan moet ik mijn gereedschap wel op orde 
hebben. Mijn andere liefde is werken met 
metaal. Ook giet ik wel eens stukken die ik 
in steen maak af in brons. 

Waar komt je inspiratie vandaan?
Veel van de vormen die ik gebruik komen 
uit de natuur, ik hou van organische 
vormen. Een erosiepatroon in het zand, de 
onderkant van een paddenstoel, dergelijke 
structuren vind ik boeiend. Maar in mijn 
werk vind je ook geometrische en zich 
herhalende vormen zoals de oloïde, een 
wiskundige vorm die zichzelf uitrolt als het 
ware, heel belangrijk dat hier de maten 
precies kloppen, en interessant om dan 
te bedenken dat ik eigenlijk nooit zo’n 
rekenwonder was. Ook als ik de mensen 
om me heen observeer krijg ik inspiratie. 
Dat zie je in mijn beelden van mensfiguren. 
De manier waarop mensen afstand tot 
elkaar houden, elkaar niet echt willen leren 
kennen, de onzekerheid, of het lijden onder 
een zwaar leven. Ik heb veel gereisd en 
uit al mijn observaties van mensen in die 
landen - maar ook dichter bij huis - zie je 
elementen terug in mijn werk.

Margot de Jongh
Onze wijk heeft weliswaar geen bruisende 

cultuurscene, geen poppodium, geen 

expositieruimte, geen art-gallery, maar 

er wonen wel beeldende kunstenaars, 

muzikanten, schrijvers en andere 

artiesten onder ons. Wijkinfo gaat op 

zoek naar het verborgen talent in onze 

buurt. In deze eerste aflevering een 

impressie van het werk van Margot de 

Jongh, beeldhouwster aan de Groen van 

Prinstererlaan. Ze reageert enthousiast op 

de uitnodiging om ons over haar werk te 

vertellen.

Kunstenaars in de Wijk

Heeft deze periode van corona invloed 
op je werk?
Eigenlijk is deze corona tijd voor mij een 
rustmoment. Ik denk wel dat het leidt tot 
een andere manier van kijken. Het liefst 
reageer je positief op deze onzekere 
tijd, het geeft andere mogelijkheden. Er 
komen nu allerlei ideeën boven borrelen. 
Meestal ‘s avonds laat werk ik die dan 
uit in tekeningen, in mallen of in klei. En 
vervolgens experimenteer ik met wat 
nieuwe technieken en maak dingen voor 
mezelf. 

Waar kunnen we je werk vinden?
Veel van wat ik heb gemaakt is direct 
verkocht, en te vinden op verschillende 
plaatsen in de wereld. Begin volgend 
voorjaar is er een expositie aan de Korte 
Vijverberg waar je mijn werk zult vinden. 
Een grote wens is natuurlijk dat ergens 
op een plein of een straat in Nederland 
mijn werk op een sokkel komt te staan. 
Dat zou mooi zijn! Als deze periode van 
corona voorbij is zal ik actief op zoek 
gaan naar manieren om mijn werk te 
tonen aan de mensen en nog meer 
naamsbekendheid te krijgen. Tot die 
tijd vind je mijn werk op mijn website 
www.Go2Art.nl en op afspraak kan men 
komen kijken in mijn werkplaats en ber-
ging aan de Groen van Prinstererlaan. Als 
ik iets af heb en er lang aan heb gewerkt 
wil ik het uiteindelijk toch wel verkopen. 
Dan ben ik er klaar mee en kan ik weer 
aan de slag met de nieuwe ideeën in 
mijn hoofd. 

Richard Roemers

Foto’s: Margot de Jongh

Lezers kunnen suggesties voor kandidaten voor een interview in een volgend nummer van Wijkinfo 
(kunstenaars, artiesten, muzikanten in onze wijk) sturen naar info@walboduin.nl

http://../../../../../../../C:/Users/RoemersdrsRV(Richard/Documents/prive%20RRO/www.Go2Art.nl
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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).

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 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 Marjolein Maasland marmaasland@gmail.com 06-12194387

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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Walboduin, het verenigingsgebouw van de wijkvereniging/wijkberaad, beschikt 
naast kantoorruimte ook over een zaalruimte  voor vergaderingen, presentaties 
en bijeenkomsten. De ruimte is geschikt voor 7 tot 70 personen. 
Helaas is het afgelopen jaar door de corona het verhuur gestagneerd. Toch kun-
nen wij uw vergadering faciliteren met inachtneming van de nodige protocollen, 
zoals 1,5 meter afstand. Het maximum aantal personen is dan 20. 
De zaalhuur wordt berekend per dagdeel en is inclusief koffie/thee en diverse 
apparatuur, zoals laptop, beamer, scherm en flipover. Op verzoek kan de conciërge 
zorgdragen voor een drankje na afloop van de vergadering.
Zodra de 1,5 meter afstand opgeheven wordt, kunnen wij ook de vergaderingen 
van meer dan 20 personen weer ontvangen. 

Een offerte kan aangevraagd worden per mail: info@walboduin.nl  Via onze website www.walboduin.nl, doorklikken naar 
‘algemeen’ en ‘wijkgebouw’ kunt u een indruk krijgen van de zaalruimte.

Vergaderruimte 

nodig?

mailto:info@walboduin.nl
http://www.walboduin.nl
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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 31 maart 2021 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 —
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Jan Hofker had aangekondigd zich niet 
meer herkiesbaar te stellen en dat hield  
in dat er van Jan als lid van het bestuur 
afscheid genomen moest worden.
De voorzitter Hank Hoogwout richtte het 
woord tot Jan en dankte hem voor al het 
werk dat hij in zijn bestuursfunctie van 
secretaris, maar vooral ook daarnaast 
m.b.t. het beheer van de accommodatie 
heeft gedaan. Zij gaf aan dat het bestuur 
veel waardering had voor zijn tomeloze 
inzet. Op Jan kon je altijd rekenen. Als wij 
dachten dat er iets gedaan zou moeten 
worden, was het de volgende dag al 
gebeurd. Waar vindt je nog zo’n betrok-
ken bestuurslid?

Afscheid van Jan Hofker
De algemene ledenvergadering was om meerdere redenen zeer memorabel. 

In de eerste plaats waren er naast het bestuur voornamelijk vanwege de 

coronavoorschriften slechts een zeer beperkt aantal leden aanwezig. In de tweede 

plaats was zoals gebruikelijk de verkiezing van bestuursleden aan de orde.

BWK is Jan nog niet helemaal kwijt. Op zijn 
verzoek blijft hij betrokken bij de commissie 
ROWM en de redactie van de WijkInfo. Ook 
de zittingstermijn voor de projectgroep 
ROV van de Commissie Loosduinen zal hij 
gewoon afmaken.
Als blijk van waardering overhandigde Hank 
een net uitgekomen fotoboek “Groeten uit 
Den Haag  honderd jaar veranderingen in 
de stad”en een boeket bloemen voor zijn 
vrouw, de kracht op de achtergrond.
Vanzelfsprekend volgt er nog een pas-
sender, uitgebreider afscheid wanneer de 
coronamaatregelen dat weer toestaan. Dat 
zal zo tegen de zomer zijn. We kijken er 
naar uit!

Hank Hoogwout

Welkom nieuwe leden!

Hr/Mw. Evenwel
S. Verbeek
T. Vermolen
J. Stern
H.H.M. en P.P.M. Kranendonk
v.d. Weij en Wiersma
T. en K. van der Most van Spijk
M. Fagel-Hofkamp
E. Blom
K. van Daal
R.M.A. Baak
M.P.A. Meijs
Hr/mw. Stevens
Dhr. Michels en mw. Dierckx
H. Maasland
 G.M.H. Portegies
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Verenigingsnieuws

Wat vind je zo mooi aan jullie uitzicht?
We wonen hier al dertig jaar en het 
verveelt nooit. Iedereen die bij ons 
binnenkomt kan genieten van dit uitzicht. 
Het is elke keer anders, geen zonsopkomst 
of zonsondergang is gelijk, de kleur van 
de zee en de lucht, de wolkenpartijen, het 
blijft altijd weer verrassen. De wisseling 
van de seizoenen kun je van hierboven zo 
aandachtig volgen. Als in de winter alles 
is bedekt met sneeuw, echt een sprookje! 
Een prachtig moment is elk jaar weer het 
vuurwerk. En bij avond, met helder zicht, 
als de schepen op zee verlicht zijn, al die 

Panorama Kijkduin
Op de bovenste verdieping van één van de flats tegenover Meer en Bosch woont 

Marianne Vorstenbosch met haar man Rinus. Van hieruit een panoramisch uitzicht 

over Kijkduin en het omliggende gebied. Wijkinfo mag een kijkje nemen. 

lichtjes. Toen de cruiseschepen hier voor 
de kust voor anker lagen, dat was heel 
spectaculair. Jammer dat ze weg zijn.  
Maar ook het havengebied richting Hoek 
van Holland en de Maasvlakte, het is bij 
helder weer allemaal goed te zien. 

Hoe zijn jullie hier ooit terecht 
gekomen?
Tot dertig jaar geleden woonden we 
nog in Amsterdam. Mijn man kreeg hier 
een baan en toen gingen we op zoek 
naar een huis. We kenden Den Haag 
helemaal niet, maar vanaf het moment 

dat we met onze makelaar bij deze flat 
kwamen wisten we direct dat dit ons 
plekje was. Het was een prachtige zonnige 
dag in oktober, de mensen liepen nog in 
korte broek, het leek of het hier elke dag 
vakantie was. En ik wilde altijd al aan zee 
wonen. 

Hoe is het om in deze flat te wonen? 
Het is een plezierige en rustige wijk. Een 
aantal mensen woont hier al lang en we 
kennen elkaar vrij goed. Het is niet zo dat 
we bij elkaar op schoot zitten en voortdu-
rend bij mekaar op de thee komen, maar 
de sfeer is goed. We wonen lekker ruim 
omdat we twee appartementen konden 
samenvoegen. Dit is ons droomplekje. Een 
huis in Frankrijk of Spanje is voor ons niet 
nodig. Dit is het!

Richard Roemers

Foto’s: Marianne Vorstenbosch
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