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  Van 
het bestuur

Het is alweer ruim een jaar 
geleden dat we te maken kregen 
met een groot aantal beperkin-
gen in ons doen en laten. Het 
was in het begin wennen, daarna 
werd het geaccepteerd, maar 
nu worden alle maatregelen als 
knellend ervaren. Steeds weer 
moeten er geplande bijeenkom-
sten worden afgelast of verscho-
ven, en dan weer verschoven 
tot het niet meer verschoven 

kan worden. Dankzij het digitale tijdperk hebben we 
toch een aantal bijeenkomsten kunnen realiseren, zoals 
bijvoorbeeld een vergadering van de projectgroep Ogen 
& Oren. Fijn om de meeste deelnemers weer eens te zien 
en horen. Vorig jaar zijn we slechts twee keer bij elkaar 
geweest, hetgeen het enthousiasme van uitwisselen 
van vragen over onderwerpen niet makkelijker maakt. 
Ook de redactievergaderingen worden tegenwoordig 
via googlemeet gehouden. Als je het maar vaak genoeg 
doet, wordt het vanzelf normaal. Toch zie ik reikhalzend 
uit naar de vergaderingen en bijeenkomsten waar je 
elkaar echt kunt zien en spreken.

Giften
In januari is de factuur voor de contributiebetaling naar 
de leden van de vereniging de deur uit gegaan. Helaas 
is er een hapering in de machinerie geweest waardoor 
er een aantal brieven in de verkeerde enveloppen is 
gekomen. Gelukkig bleef deze kink in de kabel beperkt 
tot een dertigtal leden, waarvoor we een excuusbrief 
hebben doen uitgaan. Heel veel dank zijn we verschul-
digd aan de leden die meer en soms veel meer dan de 
reguliere contributiebijdrage aan de vereniging hebben 
overgemaakt. Het bestuur is hier oprecht heel blij mee. 
Het is voor ons toch ook een blijk van waardering voor 
het werk, vaak ongezien, dat door ons wordt geleverd. 
Van het laten verwijderen van bouwafvalcontainers in 
woonwijken tot de geplande renovatie van de puinduin-
trappen, we proberen er bovenop te zitten. 

Om de WijkInfo vier maal per jaar te maken en te 
bezorgen ontvangen we een bepaald bedrag aan subsidie 
maar helaas lang niet genoeg. De tekorten proberen 
we op te vangen met de bijdrage van de adverteerders 
waarvoor we veel dank verschuldigd zijn. Echter om 
nieuwe adverteerders te bewegen een bijdrage te leve-
ren aan de realisatie van het blad, is in deze vervelende 
tijden lastig.

Met een behoorlijke dosis optimisme voor de toekomst 
en de inhaalslagen die gemaakt zullen moeten worden, 
gaan we verder. Eens komen er betere, leukere, gezel-
liger tijden. Blijf allen gezond, haal de vaccinatie als dat 
kan en lees met interesse deze WijkInfo nr. 2

Het bestuur

Zodra de coronamaatregelen versoepeling toestaan, kan Walboduin 
– het verenigingsgebouw van de wijkvereniging BWK – u weer met 
open armen ontvangen. 

De 1,5 meter regel zal voorlopig wel blijven bestaan, maar kleinschalige 
evenementen en bijeenkomsten zoals vergaderingen tot 20 personen 
kunnen wij heel goed faciliteren. Het bestuur houdt de aankondigingen 
van eventuele versoepeling nauwlettend in de gaten.
Alle verdere informatie kunt u krijgen via ons kantoor, op dinsdag en 
donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en via de mail  info@walboduin.nl.

Redactielid gezocht
In de vorige WijkInfo hebben we u voorgesteld aan Lia Smit als 

nieuw redactielid. Ze heeft veel mooie interviews afgenomen over 

zeer lezenswaardige onderwerpen. Helaas voor ons heeft ze ons ver-

teld te gaan verhuizen naar Hellevoetsluis. Vandaar uit redactiewerk 

te doen is wat moeilijk, zodat ze ons gaat verlaten na haar laatste 

bijdragen voor de WijkInfo’s 2 en 3.

Graag komen we in contact met iemand die het leuk vindt, net 

zoals Lia, een bijdrage te leveren aan de WijkInfo met één of twee 

interviews per keer. Het blad komt 4x per jaar uit.  

Per e-mail kunt u zich aanmelden: info@walboduin.nl. 

Uw reactie zien we gespannen tegemoet.

De redactie

Woninginbraken in Bohemen-West 
Ongetwijfeld heeft u de lichtkrant met waarschuwingen zien staan nabij 
het De Savornin Lohmanplein. Er zijn in de wijk Bohemen-West de nodige 
woninginbraken gepleegd. Het gaat hier vooral om woningen op de 
begane grond. De wijkagent vraagt nadrukkelijk uw aandacht.  
De politie meldt dat de inbraken vooral gepleegd worden door het 
forceren van de kozijnen van de woning. Zij vraagt uw hulp, want die is 
hard nodig om inzet te plegen op verdachte personen en situaties in de 
wijk. Wij willen u vragen om direct 112 te bellen als u een verdachte 
situatie ziet. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! Alleen zo kunnen we 
samen de wijk veiliger maken!

De wijkagent Bureau Loosduinen

     Bericht van de

Zaalruimte nodig?

mailto:info@walboduin.nl
mailto:info@walboduin.nl


Gegrepen kans
Bernard van der Zwan en zijn vrouw zijn 
de eigenaren van het nieuwe vispand.  
Begonnen in 1998 op het Lorentzplein 
ontdekken zij de markt voor gebakken 
vis. In 2002 verhuizen ze naar het plein in 
het winkelcentrum met een overgenomen 
viskiosk van een oudere collega.
Daar blijven ze tot volle tevredenheid van 
henzelf en vele buurtbewoners. In 2017 
komt de gemeente Den Haag aankondi-
gen dat zij de viskar willen verplaatsen 
naar een andere plek. Dit om het aanzicht 
van het plein te verbeteren. Dan ruikt 
Bernard zijn kans. Hij meldt dat hij graag 
wil verplaatsen, maar dan een echte 
viswinkel wil starten. Het idee hoe het 
eruit moet komen te zien heeft hij dan al. 
Het moet een vistent worden met alles 
erop en eraan. De gemeente ziet wel 
brood in zijn plan en de realisatie van de 
nieuwe locatie kan al snel van start gaan. 
Toch duurt het vanaf dat moment nog 3 
jaar voor het nieuwe vispaleis haar deuren 
kan openen. Op 28 mei 2020 is het zover: 
een feestelijke opening luidt een nieuwe 
toekomst in.

Verbeteringen en innovaties
De nieuwe viswinkel biedt vele voorde-
len. Er is een toonbank met up-to-date 
koelinstallatie. Eventueel af te sluiten met 
doorzichtige schuifluiken. Deze maakt het 
mogelijk dat de vis direct uit de koelvitrine 
kan worden gefrituurd. Hygiënischer en 
voedselveiliger. Ook is het assortiment 
uitgebreid: verse vis ligt klaar voor klanten 

op een laag ijs. Voor de winkel is een 
schuine oprit in het trottoir geplaatst zodat 
oudere klanten makkelijk met de rollator 
of rolstoel naar binnen kunnen. In plaats 
van hun visje buiten op te eten kan de 
clientèle nu lekker warm en droog binnen 
zitten of, bij mooi weer, op het terras voor 
de zaak. Daar is ook een groot uitschuif-
baar zonnescherm. Dit beschermt klanten 
tegen te veel zon, maar ook tegen de 
Nederlandse regen. De bakstraat heeft ook 
een zelf uitgevonden innovatie gekregen. 
Een langs een rail verplaatsbare waterbak 
zorgt ervoor dat zodra de vis de frituur 
ingaat het personeel direct de handen 
kan afdrogen. Ook weer een stap verder 
in hygiënisch werken. En….de vistent is 
nu 7 dagen per week het hele jaar door 
geopend. Dat is mogelijk doordat Bernard 
en zijn vrouw 2 personeelsleden in dienst 
hebben. “Het zijn niet onze dochters, maar 
het voelt echt als familie. We doen het 
met elkaar en met plezier”.

Hoe bevalt het?
Bernard en zijn vrouw zijn heel erg tevre-
den met het resultaat van hun belangrijke 
move. “Het ziet er super uit, en we staan 
nu lekker beschermd tegen wind en regen. 
Na zoveel jaren doorbijten in de kou is dat 
wel zo comfortabel. We hebben natuurlijk 
wel onze draai moeten vinden. In het 
begin waren we uren bezig met het sop-
pen en schoonmaken. Maar daar hebben 
we nu een slag in gemaakt. En natuurlijk: 
Corona heeft ons ook geraakt. Het contact 
met klanten is minder, want ze mogen 

met weinig mensen binnen. Soms staat 
er een rij voor de deur en moeten klanten 
langer wachten. Maar als het koud is bied 
ik ze altijd een gratis bakkie koffie aan.” 

Complimenten
Klanten en collega-ondernemers hebben 
zich allemaal positief uitgesproken over de 
grote verandering. Bernard: “Dat was nog 
wel even een vraag. Blijven onze vaste 
klanten komen als we in zo’n heel andere 
omgeving gaan ondernemen. Een ouder-
wetse viskar heeft ook wel iets nostalgisch. 
Maar gelukkig vinden zij het allemaal 
mooi geworden en blijven ze komen. We 
hebben overigens ook veel nieuwe klanten 
mogen begroeten, zelfs van buiten de 
wijk. Door het moderne aanzicht voelen 
niet-wijkbewoners zich ook aangetrokken. 
De uitstraling van de viswinkel en kwali-
teitsverbetering van de locatie maakt dat 
veel mensen denken: bij die tent ga ik ook 
eens een visje proberen. Collega-onderne-
mers op het plein zijn ook enthousiast. De 
upgrade van de viskar naar een kwalitatief 
hoogwaardige viswinkel heeft de uitstra-
ling van het hele plein goed gedaan. En dat 
is altijd prettig voor de handel.”

Hartenkreet
Desgevraagd heeft Bernard ook een 
hartenkreet. “Blijf vis eten. Het is voedsel 
dat je gezond houdt, licht verteerbaar is en 
lekker van smaak. Juist in deze coronatijden 
van groot belang.”
Aldus de trotse eigenaar van een toekomst-
bestendig vispaleis in onze wijk. 

Lia Smit

Van viskar naar vispaleis
Op het plein van winkelcentrum Waldeck is er sinds het voorjaar van 2020 een belangrijke verandering te zien. De viskar die 

jarenlang vele klanten voorzag van een heerlijke vishap is weg. Daarvoor in de plaats is een spiksplinternieuwe viswinkel op een 

prominente plek geplaatst. Wijkinfo gaat op zoek naar de reden achter deze grote verandering.
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Werk in de Wijk
Tekst en foto’s: Jan Hofker

Kijkduin-Bad
In Kijkduin is fase 1 nagenoeg gereed. De 
meeste woningen zijn opgeleverd en op 
de begane grond hebben zich al enkele 
zaken gevestigd. Zo is bijvoorbeeld eind 
maart de supermarkt COOP geopend.

De sloopwerkzaamheden van het winkel-
centrum zijn inmiddels klaar. Begin april 
werd het laatste puin afgevoerd en kon 
het afgraven van het zand voor de bouw-
put van fase 2 beginnen. Op de website 
https://www.boele.nl/projectwebsites/
nieuw-kijkduin/informatie wordt uitge-
breid ingegaan op diverse aspecten van 
het project. Wilt u een overzicht van de 
werkzaamheden, klik dan op ‘webcam’ of 
‘nieuws”. Hieronder ziet u een webcam-
beeld van 26 maart ’s-middags.

De nieuwe Bethelkerk
Afbeeldingen: TMO en MOVE

Voor de Bethelkerk werd in de nieuwe wijk 
Bohemen in 1938 de eerste steen gelegd. 
Architect Kuyper maakte een ontwerp in 
de stijl van de Nieuwe Haagse school, een 
stijl die toen ook veel werd toegepast in 
de bebouwing van Bohemen. 
75 Jaar later moest het kerkbestuur door 
het teruglopende kerkbezoek de kerk slui-
ten. Tegen het voornemen om de kerk te 
slopen en te vervangen door een complex 

van 40 appartementen, kwam de buurt 
in opstand. Met succes wist de actiegroep 
Bethel Blijft uitstel van de sloop te bewerk-
stelligen. In 2018 werd de kerk overgedra-
gen aan Bethel Blijft B.V. van ontwikkelaar 
Joris Gribnau, die in samenspraak met de 
Stichting Bethel Blijft en de gemeente een 
plan opstelde voor een combinatie van 
wijkfunctie en woningbouw.

De indeling van het gebouw, v.l.n.r.: Acti-
viteiten en cultuurcentrum, kerkwoningen, 
ontsluiting, appartementen.

Het resultaat van de plannen werd begin 
februari 2021 aan belangstellenden gepre-
senteerd door Vera Wittebrood van Urban-
nerdam, Ed vd Wetering van MOVE urban 
architecture en Tom Hulsman van studio 
TMOJ. Het uiterlijk van de oorspronkelijke 
kerk blijft in de plannen grotendeels 
bewaard, de kosterswoning en de latere 
laagbouw aan de Traviatastraat worden 
gesloopt en vervangen door woningen, 
waarbij de daklijnen van de kerk gevolgd 
worden. Het grootste deel van de kerkzaal 
wordt straks het domein van de Stichting 
Amadeus, die wijkactiviteiten organiseert 
en deze ruimten beheert.
Aanvankelijk was het de bedoeling om 
eerst de kerk zelf te verbouwen en daar 
Amadeus onder te brengen en dan de kos-
terswoning en de laagbouw te slopen en 
de appartementen te construeren. Daar is 
recent verandering in gekomen. Nu wordt 
het hele project in een keer aangepakt. 
Wanneer de werkzaamheden beginnen is 
nog niet zeker, maar men hoopt komende 
herfst te starten..
Meer weten: zie www.walboduin.nl/
actueel/nieuws.

Nieuwbouw Cornelie van Zantenstraat
Afbeeldingen: projectdocument Gemeente.

Tussen de bocht in de C. van Zantenstraat 
en het Beethovenplantsoen staan de 
gebouwtjes van een voormalige kleuter-
school. De gemeente heeft het voornemen 
om na sloop van de bestaande huisves-

ting een flatgebouw van 7 bouwlagen 
met 47 woningen te laten neerzetten. 
De meeste van deze woningen zullen 
bestaan uit 2 kamers, met een sociale 
huurprijs. Het is de bedoeling dat ongeveer 
de helft van de toekomstige bewoners 
bestaat uit “cliënten die uitstromen uit 
intramuraal Beschermd Wonen of uit de 
Maatschappelijke Opvang”. De overige 
woningen zijn gereserveerd voor gewone 
sociale huisvesting. Uitgangspunt van dit 
gemengd wonen is de verwachting dat dit 
de zelfstandigheid van de cliënten bevor-
dert. De Stichting Anton Constandse, met 
veel vestigingen in Den Haag, verzorgt de 
begeleiding van de uitstromers, Coöperatie 
Arcade is de bouwer en verhuurder van 
het pand.

Al begin 2019 is binnen de Gemeente 
hierover een plan samengesteld, dat in 
december 2020 door het College van 
B&W is bevestigd. Rond de jaarwisseling 
zijn omwonenden achter deze plannen 
gekomen en ook de wijkorganisaties en de 
Commissie Loosduinen werden er onaan-
genaam door verrast. Buurtbewoners 
hebben een protestgroep opgericht, met 
een eigen website (burenbeethovenplant-
soen.nl), veel publiciteit en een omvang-
rijke handtekeningenactie tegen de bouw. 
Ook enkele gemeenteraadsleden hebben 
bezwaar gemaakt tegen het plan.
Mede naar aanleiding van het boven-
staande is medio januari een inter-
net-overleg gehouden tussen aan de ene 
kant betrokken instanties bij de bouw en 
aan de andere kant vertegenwoordigers 
van omwonenden, wijkberaad BWK en de 
Commissie Loosduinen. Na een toelichting 
op de plannen kwamen de bezwaren 
van omwonenden en bewonersorgani-
saties aan de orde. In grote lijnen: veel 
te late informatie door de Gemeente, 
aantasting van de woonomgeving en het 

https://www.boele.nl/projectwebsites/nieuw-kijkduin/informatie
https://www.boele.nl/projectwebsites/nieuw-kijkduin/informatie
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de Godetiaweg en de L. v. Meerdervoort 
een opknapbeurt gekregen.

wooncomfort, aantasting van het Beetho-
venplantsoen, parkeeroverlast, de al zeer 
hoge concentratie van zorginstellingen en 
zorgbehoevenden in het stadsdeel en de 
constatering van de Gemeente dat Loos-
duinen al een zeer grote bijdrage levert 
aan nieuwe huisvesting in Den Haag.
Mede door de omvangrijke kritiek op het 
plan en de planvorming is inmiddels een 
klankbordgroep opgericht, waarin ook het 
wijkberaad zitting heeft.

Nieuwbouw Wonnebaldschool

De Wonnebaldschool aan de Mozartlaan 
bereidt nieuwbouw voor. Het huidige 
gebouw is zowel technisch als onderwijs-
kundig verouderd.De Wonnebaldschool 
is een basisschool, waar het onderwijs 
is gebaseerd op vrijeschool-pedagogiek. 
Kennis is belangrijk, maar er is ook veel 
aandacht voor sociale en creatieve vaardig-
heden voor een brede persoonsvorming. 

Dit onderwijs heeft ook invloed op de 
vormgeving van het nieuwe gebouw. Er 
komt een aula met toneel, maar ook een 
handvaardigheidslokaal en een leskeuken.  
Aan de school verbonden is Olles Huis, 
voor kinderopvang (0-4j), peuterspeelklas 
(2½-4j) en buitenschoolse opvang (4-13j). 
Daarmee wordt in het ontwerp, zowel 
binnen als buiten het gebouw, rekening 
gehouden.
Het volume en de hoogte van de nieuw-
bouw komen overeen met die van de 
huidige school. Ook de verkeersafwikkeling 
op de Mozartlaan gedurende de sloop en 
de bouw is een punt van aandacht.

De planning ziet er als volgt uit:
Gedurende 2021: verder werken aan het 
ontwerp, de voorbereidingen voor de sloop 
en uitvoering, aanbesteding en tijdelijke 
huisvesting.
Eind 2021: verhuizen naar een 
tijdelijke locatie en beginnen met de 
werkzaamheden.
Zomer 2023: oplevering en terugverhuizen 
naar de Mozartlaan.
Uiteraard zijn er tal van redenen waardoor 
de planning kan veranderen. 

Diverse werkzaamheden
- Na jaren van verval heeft de trap tussen 

Afvalcontainers
Wordt uw straat of woonomgeving ook ontsierd door zogenoemde spookcontainers, 
zoals op de foto te zien? Dit soort containers wordt in woonwijken op parkeerplaatsen 
neergezet voor het dumpen van bouwafval afkomstig uit aangrenzende wijken. De 
gemeente en de afdeling handhaving zien deze activiteit oogluikend toe. Het bestuur 
van BWK probeert al langere tijd deze containers te weren uit onze wijken, tot nu toe 
zonder veel resultaat. Als goede locatie voor deze containers hebben we de suggestie 
gedaan het grote parkeerterrein aan de Machiel Vrijenhoeklaan. Het is een groot terrein 
en er is geen directe overlast voor omwonenden. Als er genoeg klachten over dit feno-
meen binnen komen bij de gemeente wordt er wellicht iets aktiever op gereageerd. 
Onze oproep aan u is: ziet u een dergelijke container, zonder dat er bouwactiviteiten in 
de buurt zijn, meld dit dan op 14070, telefonisch of per mail. We willen toch allemaal 
een leefbare en goed verzorgde woonomgeving hebben? Dank voor uw hulp.

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 woon-
genot 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!!

STEUN UW WIJKVERENIGING

- In Waldeck-Noord zal in de Landréstraat 
groot onderhoud worden uitgevoerd. 

 Onder andere door de wortelopdruk van 
bomen zijn de trottoirs en het wegdek 
slecht. Om de wortels toch voldoende 
ruimte te geven is het noodzakelijk om 
de straat te versmallen en één-richting-
verkeer in te voeren.

- Het voetpad langs de Mozartlaan heeft 
o.a. ter hoogte van het tuincentrum een 
slecht wegdek. Daar zullen de nodige 
reparaties worden uitgevoerd.

- Het stadsdeel investeert € 100.000,- in 
de Buurt Meer en Bos om achterstanden 
in onderhoud weg te werken Momenteel 
worden er opnames gedaan om dit in 
beeld te brengen en ergens voor de 
zomer wordt er gestart met de werk-
zaamheden.

http://www.walboduin.nl
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Dit rondje rijd ik met mijn zoontje op de 
eerste zonnige en warme dag van dit jaar, 
de warmste 21 februari ooit gemeten. 
We beginnen bij winkelcentrum Waldeck 
en over het fietspad langs de Aaltje 
Noordewierstraat en de Beethovenlaan 
rijden we richting de Ockenburgstraat, die 
steken we over en gaan meteen rechtsaf. 
We rijden langs het BP- tankstation en 
bij Ockenburg Vis & Snacks gaan we linksaf 
de Wijndaelerweg op. Er staan flink wat 
klanten in de rij voor een visje, een frietje 
en wat gezelligheid, tijdens de lockdown 
doet deze snackbar goede zaken.

De ISH
Wij rijden langs de hoofdingang van de 
International School, de ISH, waar mijn 
oudste zoon in het jaar nadat wij terug-
keerden uit het buitenland op school zat. 
Een heerlijke en veilige vertrouwde plek 
voor expatkinderen. Maar ook de ISH moet 
net als ieder ander schoolgebouw maan-
denlang de poorten gesloten houden. 
En het zelfde geldt voor het Bowlingcen-
trum Ockenburgh waar we langs rijden.  
Gelukkig dat het vandaag een zonnige dag 

Rennen of rollen: 
een 8 km rondje door onze wijk
Vorig jaar in het herfstnummer van Wijkinfo beschreef ik het 5 km rondje rennen en kondigde voor een volgend nummer de 

10 km aan. Hoewel we tijdens de laatste langdurige en strenge lockdown genoeg konden bewegen in de buitenlucht  en dus 

voldoende konden trainen houd ik het voorlopig even - als opstapje naar de 10 km - op een bescheiden traject van ruim 8 

km. Deze route is ook prima met jonge kinderen te doen op rolschaatsen, want we blijven deze keer op gladde geasfalteerde 

of betegelde paden.

is, zodat we er niet te lang bij stil hoeven 
te staan wat we allemaal moeten missen 
in deze bizarre periode. We slaan hier 
linksaf.

Golfbaan
Langs de golfbaan loopt een heerlijk 
geasfalteerd pad, ideaal om overheen 
te rollen op onze skeelers. Vandaag 
veel wandelaars, joggers, gezinnen met 
kinderwagens, iemand fietst met zijn 
hond. Aan weerszijden de leden van 
Vereniging Ockenburg in de weer met hun 
golfkarretjes. Op het veld van de honkbal-
vereniging Storks wordt fanatiek getraind. 
Rechts het kunstwerk de Puinbal, een
grote bol bestaand uit stukken steenpuin 
dat ons herinnert aan het puin afkomstig 
van huizen die in de Tweede Wereldoor-
log zijn afgebroken door de Duitsers om de 
Antlantikwall te bouwen. De lente is in de 
lucht, de vogels zijn alweer druk aan het 
zingen deze ochtend.

Kijkduinpark
Aan het eind van dit ideale rolschaatspad 
nemen we de hoofdingang van Kijkduin-
park en duiken even in de vakantiesfeer. 
De krokusvakantie is net dit weekend
begonnen dus de meeste huisjes zijn 
bezet met gezinnen met kinderen die 
een weekje afleiding zoeken na al die 
maanden thuiswerken en thuisonder-

wijzen. Er wonen hier ook Oost-Europese 
bouwvakkers en plukkers die in de West-
landse kassen werken. Daarnaast mensen 
die een tijdelijk stekje zoeken tussen twee 
verhuizingen door, zoals teruggekeerde  
Nederlandse expatgezinnen die nog 
op zoek zijn naar een vaste woon- en 
verblijfplaats in Den Haag. Zo woonden 
wij zelf ooit 4 maanden in dit park in een 
vakantiehuisje. Geen straf was dat, met 
een speeltuin, tennisbaan, minigolf, cam-
pingwinkel, voorstellingen van Koos Konijn 
voor de kleintjes en het zwembad waar 
vele gezinnen in onze wijk hun kinderen 
op zwemles sturen. Aardig om te weten is 
ook dat dit park eigenlijk een historische 
plek is. Hier was ooit een Romeinse leger-
post gevestigd. Er zijn bij opgravingen veel 
vondsten gedaan maar uiteindelijk is bij 
de aanleg van het bungalowpark en het 
kampeerterrein veel verloren gegaan. We 
doorkruisen het park vol herinneringen 
en rijden vervolgens de duinen in richting 
Strandslag 1.

Zandmotorpad
Vanaf dit punt waar je Kijkduinpark verlaat 
bij de grote stalen poort moet je even 10 
meter door het zand klunen en vervol-
gens zijn er drie wegen richting Kijkduin, 
het betegelde Zandmotorpad langs de 
kust, een oude hobbelige asfaltweg voor 
werkverkeer en het strakke fietspad dat 
langs Kijkduinpark en de Machiel Vrijen-
hoeklaan loopt. Als je deze route rent zou 
ik de eerste nemen zoals op het kaartje 
bij dit verhaal. Wij kiezen vandaag voor 
de derde optie, want het fietspad langs 
de duinen is weliswaar een tikje saai en 
kaarsrecht maar heeft tenminste geen 
hellingen zodat je op skeelers geen 
doodsangsten hoeft uit te staan. Skeeleren 
is fijn maar een goed remsysteem is helaas 
nog niet uitgevonden…. Vermijd dus liever 
de riskante afdaling aan het einde van het 
Zandmotorpad. Het enige riskante van dit 
fietspad zijn de razendsnelle pelotons van 
wielrenners en mountainbikers in strakke 
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lycrapakjes die je niet voor de wielen 
moet rijden en meestal geen fietsbel 
gebruiken. En juist in deze coronatijd is 
er een massale fietsbeweging op gang 
gekomen…..

Kijkduin Bad
Eenmaal heelhuids bij de keerlus van bus 
24 aangekomen rollen of rennen we over 
de Hoek van Holland laan door richting 
Nieuw Kijkduin langs de resten van Oud 
Kijkduin. De sloopwerkzaamheden zijn 
vrijwel afgerond, er resten slechts hoopjes
puin van waar ooit de restaurants en 
winkels stonden. Benieuwd wat hier aan 

het Deltaplein gaat verrijzen als de hele 
herinrichting is afgerond. Bij Taste of 
Kijkduin op de hoek nemen we een ijsje 
en vervolgen onze tocht door de duinen 
over het Pieter Pauluspad en het Ruijs de 
Beerenbrouckpad. Wat heerlijk toch om zo 
dicht bij de zee en de duinen te wonen!

Bohemen & Meer en Bos
We verlaten de duinen bij de Tortellaan en 
gaan rechtsaf op de Savornin Lohman laan. 
Als we de Machiel Vrijenhoek overste-
ken nemen we direct het geasfalteerde 
voetpad langs de vijvers op de grens 
van Bohemen. Absurd idee eigenlijk dat 
we een week geleden hier op de vijver 
konden schaatsen met z’n allen en dat we 
nu zonder jas rolschaatsen op de eerste 
warme lentedag in februari….
We steken de Muurbloemweg over en 
gaan meteen bij de bushalte het bos in. 
Meer en Bos heeft prima asfaltpaden
om overheen te rollen, maar kies vooral 
het pad dat met een boog rechtsom het 
Segmeertje voert. Overal bloeien vandaag 

sneeuwklokjes en paarse krokussen. Over 
de kaarsrechte boslaan waar gelukkig 
ditmaal geen enthousiaste keffertjes naar 
onze broekspijpen happen rollen we naar 
de Laan van Meerdervoort. Nog even een 
stukje fietspad langs de Aaltje Noorde-
wierstraat volgen en we zijn weer thuis.

Richard & Ivan Roemers

Kwetsbare bewoners
Alle bewoners van Duinhage vallen in de 
groep “kwetsbaar”. Ze krijgen deze kwalifi-
catie omdat er long- en hartproblemen, ver-
minderde weerstand door leeftijd, onderlig-
gende ziekten of beginnende dementie aan 
de orde zijn. Om deze redenen staat deze 
groep in de nationale vaccinatiestrategie 
bovenaan de lijst. Daarbij komt dat het juist 
voor deze groep lastig is om alle corona-
maatregelen op te volgen. Marleen: “Het 
anderhalve meter afstand houden is voor 
deze groep lastig. Tijdens het verrichten 
van zorgtaken, zoals bijvoorbeeld wassen 
en aankleden, is dat zelfs onmogelijk. 
Onze verzorgers zijn daarom uitgerust met 
mondkapjes, schorten, handschoenen en 
handgel. Ook worden bepaalde ruimtes en 
meubilair extra schoongemaakt, alles om 
risico’s op besmetting te minimaliseren. 
Maar bewoners zelf dragen geen mondkap-
jes en als er dan onderling contact is ben 
je er niet altijd bij om op handhaving van 
regels te letten. Daarom is vaccinatie voor 
deze groep van het grootste belang.”

Verloop vaccinatieproces
In Duinhage lopen er twee vaccinatiestro-
men door elkaar. Marleen: ”Op 3 maart 
zijn veel bewoners hier in huis voor de 
eerste keer ingeënt. De tweede prik staat 
gepland op 1 april. Zij worden ingeënt 
met Moderna. Mobiele ouderen hebben 

allemaal een oproep gekregen van de 
GGD. Met begeleiding van familie hebben 
enkelen van hen zich laten inenten met 
Pfizer, op een priklocatie. Een deel van hen 
heeft echter de afspraak afgezegd toen zij 
hoorden dat ze ook op Duinhage een vac-
cinatie konden krijgen. Vonden ze wel zo 

Duinhage in tijden van coronavaccinatie
Aan de Savornin Lohmanlaan staat al decennialang woon-zorgcomplex Duinhage. Veel van onze buurtgenoten genieten daar 

van een verzorgde oude dag. Hoe vergaat het hen in tijden van corona en hoe verloopt hun vaccinatie? Wijkinfo vraagt het aan 

Marleen Hallensleben, manager Zorg van Florence, locatie Duinhage.
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Vogelhotspot de Vulkaan  
In het Westduinpark, op de grens van onze wijk langs het Savornin Lohmanpad, ligt een hoge duintop vanwaar je een magnifiek 

uitzicht hebt over de zee, over de duinen en over de skyline van Den Haag. Bij vogelaars staat dit punt bekend als De Vulkaan, 

een vogeltrektelpost die internationale bekendheid geniet vanwege de zeer grote aantallen vogels die hier tijdens de trek 

voorbijkomen. Een goede reden om hier eens af te spreken met de Haagse ecoloog en vogelkenner Vincent van der Spek. Tijdens 

onze wandeling bezoeken we de Vulkaan en bespreken we de vogelrijkdom in ons stukje duingebied.

‘Zag je die sperwer zojuist?’ vraagt Vincent 
als hij met de fiets komt aanrijden bij het 
begin van het Savornin Lohmanpad. Helaas, 
ik had hem net gemist. Hoewel voor onze 
wandeling uitgerust met verrekijker en 
telescoop heb ik toch niet de geoefende 
scherpe blik zoals Vincent die heeft. Ons 
gesprek start bij het duinmeertje op de 
hoek van Laan van Poot en het Savornin 
Lohmanpad waar ook een vogelkijkscherm 
staat. Een voorbijgangster – gewapend met 
verrekijker – weet ons te vertellen dat hier 
af en toe een ijsvogel wordt gezien. 

Super-bio-divers
Vincent woont in Den Haag en werkt als 
ecoloog bij Waternet, dat net als Dunea 
drinkwater in de duinen maakt, maar dan in 
de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dat is 
een Natura-2000 gebied, net als ons West-
duinpark. “Voor ons Hagenezen zijn duinen 

praktisch. Was het niet lastig dat sommige 
bewoners al wel en anderen niet waren 
ingeënt? Dat is geen probleem geweest, 
zegt Marleen. “Wij letten natuurlijk con-
stant op de veiligheid van bewoners en de 
zorgverleners weten exact uit hun hoofd 
wie wel en niet is ingeënt. Bovendien 
geeft het vaccin al snel enige bescherming 
en dat is natuurlijk al winst”.

Meer vrijheid?
Dat is voorlopig nog niet aan de orde. 
Marleen: ”Het afgelopen jaar hebben onze 
bewoners veel moeten ontberen. Geen tot 
heel weinig bezoek, geen mogelijkheid 
om mantelzorgers van bewoners in het 
restaurant uit te nodigen om gezellig 
mee te eten, met maar 2 mensen aan 
een tafel eten, geen activiteiten, geen 
optredens van bijvoorbeeld koren, geen 
maandelijks bezoek van de kleutertjes van 
de kleuterschool. Dat laatste is altijd een 
topattractie voor onze bewoners. Dat komt 
allemaal wel weer terug, maar dat zal zeer 
gefaseerd gaan. We kijken daarbij ook naar 
de coronabesmettingsgraad in onze fysieke 
omgeving. Gaat die omhoog, dan moeten 

we weer strenger worden, daalt deze dan 
kan er weer iets meer.”

Bezoekers en vrijwilligers
Voor de kwetsbare groep bewoners is het 
van het grootste belang dat ook bezoekers 
en vrijwilligers zich aan alle coronamaat-
regels houden. Dat heeft het overgrote 
deel van de bezoekers ook gedaan. Maar 
alert zijn en blijven is de boodschap. Op 
Duinhage werken ook vrijwilligers die met 
de bewoners allerlei leuke activiteiten 
doen. Marleen: ”Je kunt dan denken aan het 
helpen de tuin bij te houden, een bezoekje 
brengen aan eenzame bewoners, spelletjes 
doen, en helpen bij de creaochtenden en de 
kerkdienst. Een deel van die vrijwilligers kon 
niet komen en dat betekende dus ook weer 
verlies aan contacten. We hopen dat zo snel 
mogelijk weer volledig terug te brengen, 
maar daar zijn volledig ingeënte bewoners 
wel een van de voorwaarden voor.”

Coronalessen trekken
Heeft de coronacrisis voor Duinhage ook 
iets geleerd aan de verzorgers? Marleen: 
”Als we iets hebben geleerd dan is dat 
het belang van welzijn voor een goede 
gezondheid van onze bewoners. Het 
feit dat je kinderen en kleinkinderen op 
bezoek kunnen komen, dat je met een 
aantal bewoners aan een tafel kunt eten 
en een gesprek kan voeren, gezelligheid 
om je heen hebben….het is allemaal super 
belangrijk. Wellicht belangrijker dan op tijd 
je medicijnen krijgen en gewassen worden. 
Tussen mensen word je meer “mens”. Ook 
hebben we geleerd dat we als personeel, 
bewoners en mantelzorgers zij aan zij staan 
in moeilijke tijden. Ook bewoners onderling 
hebben elkaar geholpen om deze moeilijke 
tijd door te komen. We zijn samen sterker 
geworden.”

Lia Smit

Interesse in vrijwilligersinzet voor Duinhage?
Loop even binnen en meldt u bij de balie. Of stuur een mailtje aan de coördinator 
vrijwilligers Rolande Franx: RolandeFranx@florence.nl. Nieuwe ideeën voor activiteiten 
zijn overigens van harte welkom. 

Foto’s: Richard Roemers & Vincent van der Spek

mailto:RolandeFranx@florence.nl
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misschien heel normaal, maar in feite is het 
een uniek en super bio-divers stukje natuur 
dat in de rest van Europa nauwelijks nog 
te vinden is. Terwijl de duinen in ons land 
hooguit 1% van het grondgebied beslaan 
worden hier wel 50% van alle planten- en 
dierensoorten in ons land aangetroffen. 
Misschien is dit stukje Westduinpark niet 
een van de rijkste stukjes duingebied, maar 
dat is begrijpelijk want dit ligt aan de rand 
van een metropoolregio met ruim 1 miljoen 
bewoners en er is dus een grote druk van 
bezoekers. Vroeger werd het Westduinpark 
eigenlijk als stadspark beheerd, en waren 
we er niet zo zuinig op. Tegenwoordig 
neemt de gemeente het natuurbeheer in dit 
gebied heel serieus. En dat is echt winst”.

Hotspot ‘de Vulkaan’
We nemen het pad omhoog de vulkaan 
op. Ik stel mijn telescoop op in de hoop 
wat te zien. In ieder geval horen we de 
kneutjes en een zanglijster zingen. Hoewel 
deze ochtend de zon schijnt en je ver kunt 
zien over zee, duin en stad staat er een 
harde wind. “Ik kom hier graag want dit is 
echt een bijzondere plek” vertelt Vincent. 
“Trektelpost De Vulkaan is onder vogelaars 
echt een begrip.” Vanwege de vorm van dit 
duin staat deze zo bekend in de volksmond. 
Hier zijn veel soorten gezien, en er worden 
grote aantallen geteld. Vooral in het najaar 
trekken hier de meeste vogels in de hele 
Benelux langs. Door de ligging van Den 
Haag ontstaat hier een soort trechtereffect 
en verschillende vogeltrekstromen komen 
hier samen. Er zijn dagen dat er op 1 dag 
wel 150.000 vogels worden geteld, vooral 
veel vinken, spreeuwen en graspiepers. En 
af en toe tussen deze grote aantallen van 
de bekende en algemene soorten vliegt er 
wat bijzonders tussen. Als je geluk hebt een 
rode wouw, of zeldzame zangvogels zoals 
de ortolaan, of een grote pieper. Maar die 
neem je dan meestal waar met je oren, niet 
met je ogen”. 

Trektellen
Op de website www.trektellen.nl houden 
vogelaars wereldwijd bij wat er voorbijkomt 
en wat er ter plekke wordt gezien. De 
Vulkaan is één van de bekende locaties in 
het land, en onder deze naam kun je precies 
zien wat er is geteld de afgelopen dagen. 
Ook locaties elders in Europa en in de VS zijn 
op deze site aangesloten. “Vandaag staat 
de wind eigenlijk verkeerd, een harde zuid-
westenwind. Dat betekent dat de vogels die 
in het voorjaar noordwaarts vliegen nu een 
stevige rugwind hebben. En dan zitten ze 
meestal erg hoog in de lucht en zijn ze voor 

ons dus niet waar te nemen. Bij tegenwind 
gaan ze lager zitten en dan zou je hier nu 
beslist meer zien dan af en toe een van 
koers geraakt zangvogeltje zoals die witte 
kwikstaart daar.”

Zeevogeltrek
En als we nu over zee spieden, wat kun je 
dan waarnemen? “Eigenlijk is dit niet de 
beste plek voor zeetrek, dan kun je beter op 
het havenhoofd van Scheveningen staan, 
dan sta je 800 m in zee. Of bij Kijkduin, daar 
is al meer te zien dan vanaf dit duin. Maar 
voor een geoefend oog en met telescoop 
kun je in deze tijd op zee veel eenden 
voorbij zien komen, en wat eerder in het 
jaar alken, zeekoeten, drieteenmeeuwen 
en bijvoorbeeld roodkeelduikers. Soms een 
Jan van Gent. Veel wintergasten zijn echter 
eind maart al weer weggetrokken, en de 
zomergasten zijn dan nog niet terug. Als je 
geluk hebt komt er iets bijzonders langs. Zo 
werd hier gisteren nog de uiterst zeldzame 
Ross meeuw gezien.”

In het struweel
Naast alles wat er langstrekt is er ook ter 
plekke genoeg te zien en te horen volgens 
Vincent terwijl hij mij op een havik wijst die 
boven de bosjes cirkelt. “De nachtegalen 
komen binnenkort weer in volle sterkte 
terug uit het zuiden, en dat is best bijzonder 
want nergens in het land vind je zulke 
grote dichtheden van deze soort als langs 
de Zuid-Hollandse kust. Ze doen het hier de 
laatste decennia goed, waarschijnlijk door-
dat de duinen dichter begroeid zijn geraakt. 
De nachtegaal houdt van dicht struweel. 
In het hele land zien we de soorten van 
bossen en struwelen toenemen in aantal 
terwijl de vogels van open duingebied 
afnemen. Zo is de veldleeuwerik vrijwel 
verdwenen. En ook de wulp die hier vroe-
ger broedde is nu verdwenen. Gelukkig is er 
ook goed nieuws zoals de toename van de 
gekraagde roodstaart en de boomleeuwe-
rik. Die doen het allebei fantastisch hier in 
de duinen. ” 

De Tapuit 
‘Een typische duinvogel was de tapuit, die 
zien we helaas niet meer als broedvogel. 
Ook in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
hopen we op de terugkeer van deze vogel. 
Er is niet gemakkelijk één reden aan te wij-
zen voor het verdwijnen van de tapuit. Door 
overmaat aan stikstof zijn de duinen steeds 
minder voedselarm en groeien ze dicht. 
Er zijn nog maar weinig konijnen, terwijl 
tapuiten juist in konijnenholen hun nesten 
bouwen. Predatie door vossen en marters 
speelt denk ik een geringe rol. Wellicht 
heeft ook de teruglopende insectenstand er 
mee te maken. Als de tapuit terug komt zou 
dat een groot succes zijn voor het huidige 
natuurbeheer, dan heb je het systeem weer 
goed”. 

Richard Roemers 

http://www.trektellen.nl
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Wat kun je ons over AllDesign vertellen?
Ik had ooit een architectenbureau, een 
facilitair bureau en een ingenieursbureau en 
deed veel projecten en ontwierp gebouwen 
wereldwijd. Ik heb geweldig leuke dingen 
gedaan in verre landen, in Rusland en in 
Azië, maar was toch ook vooral druk bezig 
om drie bureaus te managen. Die heb ik 
uiteindelijk aan mijn personeel overge-
dragen en kon toen tijd vrij maken voor 
mijn eigen hobby’s. Met een zeer getalen-
teerde kunstenares uit Kyrgyzstan – Julia 
Aleksandrova - heb ik 10 jaar geleden het 
bureau AllDesign opgericht. Samen zijn we 
toen begonnen met een aantal sculptuur- 
en mozaïek-projecten. Tegenwoordig is 
AllDesign een eenmanszaak en kan ik 
me helemaal op mozaïek als kunstvorm 
toeleggen. 

Hoe wordt je mozaïek-kunstenaar? 
Al 15 jaar geleden heb ik ooit een cursus 
in Venetië gevolgd en toen dit ambacht 
voor het eerst uitgeprobeerd. Het is een 
arbeidsintensief vak en toen had ik geen 
tijd om er echt mee aan de slag te gaan. Nu 
heb ik wel de tijd ervoor vrijgemaakt. Het 
is een behoorlijke uitdaging om de mensen 
hiervoor te interesseren, mozaïek roept bij 
veel mensen het beeld op van huisvlijt en 
vrolijk ingelegde tuintafeltjes. Het is echter 
een serieuze kunstvorm met een eeuwen-
oude traditie, waarvan het centrum zich van 
oudsher in Venetië bevindt. 

Welk materiaal heb je er voor nodig? 
“Kom mee naar mijn atelier en ik laat 
je het zien”. Peter neemt mij mee naar 
beneden naar zijn werkplaats. Ik zie 
een grote werktafel en werkbanken vol 
gereedschap en ontwerpen in wording. 
Langs de wanden ordelijk gerangschikt 
talloze gestapelde rijen doorzichtige boxen 
met verschillende kleuren en maten stukjes 
glas. “Dit is het materiaal waarmee ik werk, 
smalti - stukjes gesneden glas die ik bestel 
bij de fabriek van Orsoni in Venetië. Orsoni 
is een beroemd familiebedrijf dat al 200 

Peter van der Toorn
Wie wel eens over de Zandvoortselaan loopt of fietst kan het niet zijn ontgaan. Hier 

woont op no. 150 een kunstenaar. Zijn werk begroet je al vanaf de voorgevel en wie een 

blik werpt door de grote gastvrije ramen van dit vriendelijk ogende moderne huis met 

de blauwe kozijnen ziet kleurige sculpturen en het vrolijke mozaïek met negen pinguïns. 

Hier is AllDesign gevestigd, het bureau van Peter van der Toorn.

Kunstenaars in de Wijk

jaar bestaat. Ze produceren dit nog steeds 
op basis van handwerk en eeuwenoude 
tradities uit Venetië en Ravenna. Ik kan 
kiezen uit een enorm pallet van meer dan 
3000 kleuren en tinten en daar kan ik alles 
wat ik wil mee maken. 

Welke ontwerpen maak je graag?
Ik hou van vormen uit de natuur, vogels 
bijvoorbeeld, die kun je goed abstraheren 
in een afbeelding en hebben veel rijke 
kleuren en patronen. Maar ook geometri-
sche vormen zijn boeiend, ze lijken in mijn 
werk vaak symmetrisch maar zijn het dan 
toch niet als je goed kijkt. Die asymmetrie 
ontgaat de meeste mensen. Tot dusver 
werk ik vooral in het platte vlak, maar drie-
dimensionaal werk zie ik als een volgende 
uitdaging. Zo zou je een sculptuur kunnen 
maken van bijvoorbeeld papier-maché, 
deze vorm bedekken met het mozaïek 
ontwerp en de smalti-steentjes vervolgens 
verlijmen. 

Foto’s: Peter van der Toorn

Lezers kunnen suggesties voor kandidaten voor een interview in een volgend nummer van Wijkinfo sturen naar info@walboduin.nl

hebbers - met live muziek en de kans om 
mijn werk en dat van andere kunstenaars 
hier te bekijken. Als de lockdown weer 
voorbij is dan gaan we dit snel organiseren. 
Iedereen smacht er naar om elkaar op te 
zoeken, van kunst te genieten in een mooie 
setting met een goed glas wijn in de hand. 
Als andere kans om mijn werk te laten zien 
bied ik de mogelijkheid om voor mensen 
in de buurt een persoonlijk ontwerp te 
maken in mozaïek, bijvoorbeeld voor 
op de gevel van hun huis. Ik kan in zo’n 
ontwerp alle elementen verwerken die ze 
graag uitgebeeld willen zien en die iets 
vertellen over henzelf, over hun leven, hun 
interesses, over hun gezin. En zo het huis of 
entree een persoonlijke touch geven. Met 
één van mijn buren zijn we samen tot een 
prachtig ontwerp gekomen dat inmiddels 
op hun voorgevel hangt. Als iemand in onze 
wijk belangstelling heeft, kom eens langs 
hier aan de Zandvoortselaan en ik bespreek 
graag samen de mogelijkheden. 

Richard Roemers

Hoe laat je je werk zien aan de mensen?
In deze periode is het natuurlijk moeilijk om 
te exposeren. En deze kunstvorm leent zich 
bovendien niet zo voor een galerij. 
Het liefste zouden we hier bij ons thuis 
mensen uitnodigen. Onze woning leent zich 
er goed voor, er is ruimte genoeg en dat 
hebben we in het verleden wel gedaan. Het 
liefste maak ik er dan met mijn vrouw echt 
een mooie verzorgde avond van voor lief-
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Een unieke 60-jarige
De Vereniging Kattenzorg Den Haag 
bestaat al 60 jaar. Met 4000 leden en 500 
vrijwilligers is zij de grootste kattenzorg-
organisatie in Nederland en zet zij zich in 
voor het welzijn van katten in de regio 
Haaglanden. Een van de diensten is de 
vakantiedienst aan huis. Lise Koopmans 
vertelt: “Als het baasje van de kat op 
vakantie gaat verzorgen wij op verzoek 
een vrijwilliger die de kat in de eigen 
omgeving verzorgt. De baas moet dan wel 
lid zijn of worden van onze vereniging. 
Voor die vakantie start bezoeken wij 
eigenaar en kat. Daarbij vragen we naar 
de bijzonderheden van de kat. Bijvoor-
beeld: welk kattenvoer wordt gebruikt en 
wanneer, zijn er medicijnen die gegeven 
moeten worden en wat is de ”aard van 
het beestje”. Als ik een verzoek krijg ga 
ik op zoek naar een geschikte verzorgster. 
Geprobeerd wordt om de verzorgster zo 
dicht mogelijk in de buurt van de kat te 
vinden. Als het contact tussen verzorg-
ster en kat goed verlopen is, dan wordt 
dezelfde verzorgster bij een volgende 
vakantie ook weer voor die kat ingezet. 
Dat is fijn en vertrouwd voor de kat, voor 
de baas en voor de verzorgster: die bouwt 
een band op en krijgt “eigen” vakantie-
katten. Belangrijk is dat kattenbaasjes min-
stens 14 dagen tevoren een verzorgster 
aanvragen. Dan lukt het eigenlijk altijd om 

Kattenzorg in de buurt
Den Haag mag zich verheugen op een bijzondere en unieke vereniging binnen 

haar stadsgrenzen: de Vereniging Kattenzorg. Deze vereniging is ook actief in onze 

wijken. Om meer te weten te komen interviewt Wijkinfo Lise Koopmans, 

de coördinator vakantiedienst in ons gebied.

iemand te vinden. Maar wordt de periode 
korter, vooral voor aanvragen in schoolva-
kanties, dan loopt de kans dat we iemand 
vinden snel terug.”

Catlovers gezocht
Naast de vakantieoppas aan huis zijn er 
nog andere diensten die worden aange-
boden zoals de katteninlichtingendienst, 
zoeken van een nieuw tehuis voor katten, 
een sponsorplan waarmee moeilijk 
plaatsbare katten opgevangen kunnen 
worden en de sterilisatieactie. Bij deze 
actie kunnen leden een tegemoetkoming 
aanvragen in de kosten van sterilisatie 
of castratie. Ook heeft de vereniging een 
winkel aan het Copernicusplein 11, waar 
allerlei leuke kattenspullen en kattenca-
deaus worden verkocht. Het werk dat met 

al deze activiteiten gepaard gaat wordt 
uitsluitend verricht door vrijwilligers. Daar-
van zijn er natuurlijk nooit genoeg. Lise: 
“In onze buurt werken we met ongeveer 
10 kattenverzorgers. Het zou fijn zijn als 
er nog wat bijkomen, vooral om de drukte 
in schoolvakanties goed op te kunnen 
vangen. Daarbij is het extra leuk als leden 
van Kattenzorg ook elkaars katten tijdens 
vakanties gaan verzorgen. Dan is het voor 
elkaar, door elkaar. Maar lidmaatschap 
van de vereniging is lang niet het enige 
criterium waarop verzorgers worden 
geselecteerd. Voordat ik iemand inzet heb 
ik een gesprek met de verzorger in spe. 
Daarbij kijk ik o.a. naar het catlovergehalte. 
Want dat is een absolute voorwaarde voor 
inzet in de vakantiedienst: je moet van die 
harige vierpoters houden.”

Warm kattenhart
Lise Koopmans doet het coördinatiewerk 
voor Kattenzorg al ruim 15 jaar. Daarvoor 
heeft zij in 2017 de stadspenning van de 
Gemeente Den Haag ontvangen. Lise: “Het 
is heel leuk werk, je komt met veel men-
sen in contact. Sommigen worden goede 
kennissen of zelfs vrienden. Ikzelf heb in 
de loop der jaren ook heel veel poezen en 
katers verzorgd. Die voelen ook een beetje 
als “mijn” katten. Het is leuk om ze tijdens 
vakanties weer terug te zien. Als ik kom 
aanfietsen komen ze vaak al direct op me 
af of zitten te wachten voor de deur.”
Zelf heeft Lise drie katten. Twee daarvan 
zijn “aanlopertjes”, die de deur van deze 
vrouw met een warm kattenhart goed 
wisten te vinden. 

Hartenkreet
Lise: ”Je hoeft niet te aarzelen om je aan 
te melden als verzorger of verzorgster. 
Iedereen kan het. Het doet er niet toe 
of je jong of oud bent. Het is een leuke 
vrijetijdsbesteding die voor katten en 
kattenbaasjes heel nuttig is. Het enige dat 
belangrijk is: je moet van katten houden”.

Lia Smit

Voorwaarden en kosten van 
vakantiedienst aan huis

• Kattenbaas moet lid zijn van de 
vereniging Kattenzorg Den Haag, 15 
euro per jaar

• Per bezoek per kat bedragen de 
kosten 3 euro, voor elke extra kat 
komt er 1 euro bij

• Aanvragen minstens 14 dagen 
tevoren

Meer info?

Vereniging Kattenzorg 
Den Haag

www.kattenzorg-denhaag.nl
Telefoon: 070-3627857

http://www.kattenzorg-denhaag.nl
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De meest landwaarts liggende strandwal 
van Loosduinen is pakweg 5000 jaar oud. 
Al in het neolithicum, de jonge steentijd 
woonden daar mensen. Vrijwillige archeo-
logen van de Archeologische Werkge-
meenschap Nederland (AWN) hebben in 
de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
onder de fundamenten van de boerderij 
Madesteijn (opgebouwde fundamenten 
nog aanwezig en zichtbaar achter de 
Haagweg) kenmerkende scherven van een 
zogenaamde Vlaardingen pot gevon-
den, met daarbij de nodige stukken van 
vuurstenen werktuigen. We kunnen ervan 
uitgaan dat vanaf dat moment continu 
mensen op de oude duinen hebben 
gewoond. Die oude duinen werden een 
paar meter hoog en niet hoger omdat 
zeewaarts alweer een nieuwe strandwal 
gevormd was.  
Uiteraard bleef die langdurige en steeds 
intensievere actie van mensen niet 
onopgemerkt: in de ijzertijd (van va. 800 
v. Chr. Tot 50 na Chr.) stoof het duin dat 
het een lieve lust was en stoven zelfs de 
stroken veen tussen de strandwallen onder 
een pak zand. Die metersdikke afwisse-
lende gelaagdheid werden teruggevonden 
in boringen gezet op het terrein van 
Ockenrode.  

Niet alleen in boringen, maar ook in 
de opgraving aan het Mozartplantsoen 
(2010), op het terrein waar nu het flat-
gebouw “De Componist” staat, was die 
afwisselende gelaagdheid goed zichtbaar, 

niet met veen maar met oude bodemlagen 
(zie foto). De gemeente archeologen heb-
ben daar resten opgegraven van vijf peri-
oden: van de vroege tot midden bronstijd, 
tot en met de late ijzertijd nederzettingen. 
Nu is veel van het archeologische mate-
riaal (hout, leer, bot) verrot en opgelost 
door het altijd actieve grondwater, maar 
stukken van potten en stenen zijn nog wel 
bewaard. Het belangrijkste overblijfsel 
van een archeologische nederzetting 
wordt echter gevormd door grondsporen. 
Bijvoorbeeld, een in de bronstijd gegraven 
waterkuil blijft zichtbaar omdat hij met 
een andere kleur zand wordt opgevuld na 
gebruik. Of een paalspoor: de paal rot weg 
nadat het huis verlaten is; van de zijkanten 
stort het vuile zand van de bodem in het 
paalgat en zo wordt er contrast gevormd. 
Bij het zorgvuldige opgravingsproces (NB: 
opgraven staat gelijk met vernietigen) 
worden die grondverkleuringen gedocu-
menteerd op tekening en foto. Alleen dan 
kan je je een beeld vormen van de pre-
historische bewoning: stond er een huis, 
was er akkergrond, waren er waterputten, 
greppels en zo meer.

De wijken in het westen van Den Haag 
zijn bepaald niet arm aan vondstlocaties 
(zie kaartje). Wat er over is van het 
landgoed Meer en Bosch is zelfs een AMK 
terrein, dat wil zeggen een archeologisch 
monument. Het is verder veelzeggend dat 
archeologische sporen vooral zijn gevon-
den op en rond dit monument: de rest van 

Archeologie in de Wijk
Onze wijken liggen in een oud stuk van Den Haag. Veel ouder dan het Binnenhof en ook ouder dan de Abdij 

van Loosduinen, waarvan alleen de kerk resteert. Reden: onze wijk is gevestigd op zeer oude strandwallen. 

Tekst en foto’s: Bert van der Valk

de wijk, vooral het deel aan de zuidzijde 
van de Laan van Meerdervoort, is in de 19e 
eeuw afgegraven om tuinderijen aan te 
leggen voor de groenteteelt voor de toen 
snel groeiende stad Den Haag. Daar zijn 
met het duinzand welhaast alle archeolo-
gische vondsten afgevoerd. Die grond is 
gebruikt bijvoorbeeld als ophoging van de 
wijken Schilderswijk en Transvaal, die toen 
in aanleg waren.  

Een volgende keer wil ik het graag hebben 
over de eerste onderzoekers naar de 
archeologie van dit deel van Den Haag. 
We spreken dan over de eerste helft van 
de vorige eeuw. De gangbare mening was 
toen dat westelijk Nederland onbewoond 
was gedurende de prehistorie. Niets bleek 
minder waar. 

Verder lezen:
P.J.A. Stokkel (red.), 2012. Strijden 
met en tegen de elementen. HOP 15. 
Over de opgraving aan het Wijndaeler-
plantsoen. 
E. van Ginkel en A. de Hingh, 2013. 
Archeologie achter de duinen. Het rijke 
verleden van den Haag. Algemene 
inleiding op de archeologie van Den 
Haag, van steentijd tot en met de 
middeleeuwen. 

Vondstlocaties in het westen van Den Haag
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Kijkduin
Bohemen-rechts
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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

Verslag 
In 2020 zijn de deelnemers aan het project 
Ogen & Oren slechts 2x bijeen geweest. In 
normale omstandigheden komen we ieder 
kwartaal samen om de diverse problemen 
die in de wijken spelen te bespreken. 
De eerste keer in 2021, op 8 maart, is er 
voor het eerst een digitale vergadering uit-
geschreven. Twaalf mensen hebben hieraan 
deelgenomen, waarbij het verslag van 18 
september 2020 werd goedgekeurd. 
Een aantal onderwerpen zijn ter sprake 
gebracht waar de vertegenwoordiger van 
het stadsdeelkantoor, Dave Smit, meestal 
een verhelderend antwoord op kon geven. 
Het punt van handhaving is een paar keer 
aan de orde geweest voor het Westduin-
park en voor Meer en Bos. Met name het 

onzorgvuldig omgaan met de natuur door 
recreanten is een doorn in het oog. Voor 
Meer en Bos is een grote ergernis de vele 
loslopende honden, soms wel 18 onder 
begeleiding van één persoon. Het pad langs 
de Haagse Beek is zeer slecht begaanbaar 
door wortel opdruk. In de Landréstraat zijn 
de afvalcontainers regelmatig overvol. 
Een telefoontje naar 14070 (gemeente-
lijk contactcentrum) biedt uitkomst. Een 
container op de hoek van Mozartlaan/
Rossinilaan belemmert het uitzicht voor het 
autoverkeer. Dave zegt toe de container te 
verplaatsen.
Dave licht diverse werkzaamheden voor 
2021 toe, zoals herbestrating tussen Helio - 
trooplaan en Kijkduinsestraat van trottoirs 
en rijbaan. De Groen van Prinstererlaan 
wordt dit jaar heringericht. Ook de 

Landréstraat wordt in 2021 onder handen 
genomen.
Voorts kwam in de rondvraag de bomenkap 
rond het Daltonplantsoen aan de orde. De 
kap is gerealiseerd maar er ligt nog veel 
groenafval in dat gebiedje dat verwijderd 
moet worden. 
Een oproep werd gedaan om bij signalering 
van bouwafvalcontainers in de woonwijk dit 
direct te melden bij het haags contactcen-
trum 14070. Deze containers horen niet in 
de wijken te staan als er niet in de directe 
omgeving gewerkt wordt.
De wijk Kijkduin Binnen is voor een groot 
deel al bewoond. Het zou mooi zijn als we 
voor projectgroep Ogen & Oren ook voor 
dit gebied een vertegenwoordiger kunnen 
verwelkomen. Reacties kunt u sturen naar 
info@walboduin.nl.

Verenigingsnieuws
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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 21 juni 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 —

Na de abrupte, gedwongen stop in maart 
2020 willen we proberen in november 
de cursus kunstgeschiedenis weer op te 
pakken over de “rafelige rechthoek op de 
kaart van Zuid Europa die wij het Iberische 
schiereiland noemen”.
Ondanks de geïsoleerd lijkende ligging,  
omgeven door zee en ongenaakbare 
bergen, bleken vele “bezoekers” het land 
tóch gevonden te hebben. Ze bleven korter 
of langer, met vreedzame, culturele of reli-
gieuze bedoelingen. Of als overheersers!
Dat maakt van dit land een “veelkleurige 
historische lappendeken”, net zo veel-
kleurig als het landschap: het bergachtige 
noorden, de winderige bruinverbrande 
hoogvlakten in het midden met hun soms 
extreme temperatuursverschillen (denk 
maar aan Madrid in januari van dit jaar), 
het naar olijfolie geurende zuiden met de 
witte stadjes...
  

Cursus Kunstgeschiedenis in Walboduin - najaar 2021

Iberische omzwervingen (2)
Een culturele tocht door Spanje en Portugal

QR CODE  
Loosduinse Weetjes

U heeft vast wel eens deze tegels zien 
liggen op uw wandelweg ergens heen. 
Want met lopen moet u goed naar de 
grond kijken, liefst 10 meter vooruit, om 
niet te vallen of te struikelen. Dan komt 
u ook deze QRcode tegen Loosduinse 
Weetjes.
Op diverse locaties in onze wijken 
liggen tegels met een QR code. Scan 
deze met de telefoon. Open de camera 
en richt deze op de tegel en er wordt 
interessante informatie gegeven over 
die specifieke locatie. Gebeurt er niets, 
dan is de telefoon al wat ouder en kan 
via Google Play store een gratis “QR code 
app” worden gedownload.

Wilt u een Loosduins Weetje inzenden 
zodat er een QRtegel kan worden 
geplaatst op de locatie van het weetje?  
Stuur Dan een foto naar 
contact@loosduinseweetje.nl met een 
korte beschrijving van het weetje.
Komt u er niet uit, contact dan de “Loos-
duinseweetjes” via het internet.  
Veel succes.

Welkom nieuwe leden!
mw G. Driessen   
dhr. E. Koeten   
mw. Kroon   
fam. Schoemaker   
mw. S. Oosterheert  
fam. F. Lentz   
mw. Oek Phaff   
dhr. J.J. Vos   
dhr. mw. Van Dijk/van Marel 
fam. Vink/Panneman  
mw. J. Louz   
fam. Huijgen Holm  
Mw. P. Arbouw-Heimans

Programma
 4 nov: Extremadura: rond de antieke “via de la Plata”
11 nov: Madrid en omgeving: het “koninklijke hart”van Spanje.
18 nov: Castilië: de weliswaar barre maar historisch belangrijke centrale hoogvlakte 
25 nov: Navarra en Aragón: twee oude koninkrijkjes aan de voet van de Pyreneeën.  
 2 dec:  Portugal: nu apart maar met een lange gezamenlijke geschiedenis
 9 dec: De “Mudejarstijl”: een Moors-Christelijke mix, alléén maar te zien in Spanje.

Docent: Tieleke Huijbers, tel. 070 3932805, e-mail: mjhuijbers@gmail.com
Locatie: wijkcentrum Walboduin, A. Diepenbrockhof 2, 2552 KE Den Haag.
Prijs €75.
Aanmelden en info bij de docent, bij voorkeur schriftelijk of per mail o.v.v. persoonsgegevens.

Algemene Ledenvergadering 
wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin
De jaarvergadering van de vereniging wordt dit jaar gehouden op 16 september 2021. 
Deze datum is gekozen omdat de versoepelingen van de coronamaatregelen waarschijn-
lijk grotendeels zullen zijn doorgevoerd.
In WijkInfo 3 waarvan de bezorging in de maand juli zal plaatsvinden, zal de agenda 
gepubliceerd worden. De overige vergaderstukken kunnen gevonden worden op de 
website. Papieren versies zullen op het kantoor Walboduin af te halen zijn.
Het bestuur hoopt met u dat er in september weer sprake kan zijn van normale omgangs-
vormen en dat er daarmee ook een normale vergadering gehouden kan worden.
Op de website www.walboduin.nl vindt u alle actuele informatie.

Het Bestuur

We gaan verder op reis langs prachtige 
landschappen, bizarre natuurverschijnselen 
en unieke monumenten.  
Hoewel nu niemand weet hoe de omstan-
digheden en de regelgeving in het najaar 
zullen zijn: dit zijn in ieder geval voorlopig 
de plannen: 

Data: 6 donderdagmiddagen van 4 
november t/m 9 december 2021
Tijd:  van 14.30 tot ±16.45

Via de la Plata

mailto:contact@loosduinseweetje.nl
http://www.walboduin.nl



