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Scouting Ferguson:
scouting met een Schotse ruit

Natuurgidsen Linda Thorarinsdottir 
en Rob Meyer verkennen

Park Meer en Bos

Kunstenaars en artiesten thuis 
bezoeken tijdens 

de jaarlijkse kunstroute

De Zandmotor
10 jaar!
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  Van 
het bestuur

Dat de WijkInfo goed gele-
zen wordt, wisten we wel. 
Maar dat er zoveel respons 
op de artikelen komt dit 
jaar is zeer verheugend. We 
zijn nauwelijks bekomen 
van het feit dat Lia Smit 
gaat verhuizen ver buiten 
de regio of de oproep voor 
een nieuw redactielid 
gedaan in WijkInfo 2, is al 
gehonoreerd. Met plezier 

kunnen we u laten kennismaken met Jeannette 
Biesbroeck die vol enthousiasme een artikel over 
een wandeling in Meer en Bos heeft gemaakt. Nu 
alleen maar hopen dat dit nummer bij alle wijkbe-
woners van Bohemen, Waldeck en Kijkduin in de 
bus valt. Zo niet, meld dit dan bij info@walboduin.
nl. We zullen zorgen voor nabezorging.

Heel plotseling werden we geconfronteerd met het 
overlijden van onze penningmeester, John Kroon. 
Naast het enorme verlies voor de familie, is ook het 
bestuur enigszins van slag. Toch moeten we zo goed 
en zo kwaad als het kan het financiële gedeelte van 
de vereniging opvangen, hetgeen veel werk met 
zich meebrengt. 

De nieuwe wijken langs de Kijkduinsestraat krijgen 
langzaam een bewoonde indruk. We proberen met 
een welkomstfolder de bewoners te informeren 
over het bestaan van een wijkvereniging/wijk-
beraad, hetgeen al geresulteerd heeft in enkele 
nieuwe leden. Voor de projectgroep Ogen & Oren 
zoeken we nog wel bewoners die zich willen bezig-
houden met het wel en wee van de nieuwe locaties. 
Zeker wanneer de bouwers allemaal vertrokken 
zijn, is het de bedoeling dat de bewoners zich daar 
veilig voelen en weten dat ze bij onvolkomenheden 
een buurtbewoner kunnen informeren. U kunt zich 
aanmelden per email info@walboduin.nl.

Hoe langer hoe meer gaan we met z’n allen terug 
naar het (nieuwe) normaal. Een algemene ledenver-
gadering hebben we nu gepland op 16 september 
a.s. Zie de aankondiging achterin dit blad. Voor een 
bewonersoverleg is het nu, op het moment dat ik 
dit schrijf, nog een beetje te vroeg. Wanneer de 
mogelijkheid zich voordoet wordt u geinformeerd 
via onze site www.walboduin.nl.

Het bestuur wenst u een fijne zomervakantie toe en 
kom heelhuids, zonder covid-19, terug, dan gaan we 
een mooie herfst tegemoet met het aanhalen van 
alle contacten van anderhalf jaar geleden.

Hank Hoogwout

I N  M E M O R I A M

John Kroon
Dinsdag 8 juni j.l. ontving het bestuur het droevige bericht dat John Kroon, 
bestuurslid/penningmeester van onze vereniging zondagnacht was over-
leden. Alhoewel wij ervan op de hoogte waren dat er regelmatig sprake 
was van gezondheidsproblemen kwam dit bericht toch erg onverwacht. 

John heeft zich vele jaren voor de vereniging ingezet. Gedurende een 
groot aantal jaren verrichtte het kantoor van John de personele- en finan-
ciele administratie van onze Wijkvereniging. Na een aantal jaren van 
afwezigheid werd hem gevraagd plaats te nemen in het bestuur in de 
functie van penningmeester. Hij stemde graag in met dit verzoek. Deze 
werkzaamheden heeft hij immer met overgave gedaan. Hij stelde er een 
eer in de vereniging in financieel opzicht gezond en in rustig vaarwater 
op koers te houden en er tevens zorg voor te dragen dat een buffer voor 
slechte tijden altijd aanwezig was. 

Vanwege zijn gezondheid en de diverse maatregelen rond de Corona-
problematiek welke daar het gevolg van zijn, hebben wij John een tijdje 
moeten missen bij onze bestuursbijeenkomsten. Node moeten missen 
want de inbreng van een financieel deskundige is onontbeerlijk! 

Wij zijn hem veel dank verschuldigd en wensen zijn gezin en overige fami-
lie sterkte om dit verlies te dragen.

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.

Zaalruimte nodig?

Kantoor in de zomer gesloten
Het kantoor van de wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-
Kijkduin zal gesloten zijn in de zomervakantie van vrijdag 16 juli tot 
en met maandag 30 augustus 2021.
Eén keer per week zal de mailbox op het kantoor geleegd en de 
emails beantwoord worden. Voor spoedeisende zaken kan men te 
allen tijde één van de bestuursleden benaderen. Op bladzijde 2 staan 
verschillende telefoonnummers.

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

Kijkduin-Bad
Afbeeldingen: FRED Real Estate Devellopers

In Kijkduin-Bad gaan de werkzaamhe-
den in hoog tempo door. De gebouwen 
Poniente, Vendaval en Gregale, die op 
de afbeelding van de webcam van de 
ontwikkelaar op de achtergrond te zien 
zijn, zijn opgeleverd. Het oude winkelcen-
trum en de terrassen langs de boulevard 
zijn gesloopt, het puin is afgevoerd. Er 
zijn keerwanden gemaakt en een groot 
deel van de bouwput voor de parkeer-
garage is afgegraven (zie foto). Het zand 
is tijdelijk afgevoerd naar het terrein van 
het Hoogheemraadschap. Op 11 juni is de 
eerste schroefpaal aangebracht voor de 
fundering.

Boven de parkeergarage komen de 4 
gebouwen van fase 2, met in totaal 154 
woningen (waarvan 16 penthouses). 
Gebouwen Lombarde, Levanter en Tra-
montana liggen direct aan de boulevard. 
Gebouw Sirocco ligt meer naar achteren, in 
het verlengde van Gregale. Op de begane 
grond van fase 2 is 6.700 m2  ruimte voor 
horeca en retail gereserveerd.

Middin
Het complex van Middin, in de zuidwest-
hoek van de kruising Kijkduinsestraat/
Machiel Vrijenhoeklaan, is een van de 
vele vestigingen in Zuid-Holland die deze 
zorginstelling voor mensen met beperkin-
gen heeft. 
Het complex bestaat uit een hoofdgebouw, 
met o.a. kantoren, zwembad, dagbeste-
ding en 27 woningen, en een zevental 
woongebouwtjes voor 120 cliënten rond 
een middenterrein. Links grenst het aan 
een woonwagenkamp, rechts staat een 
rij eengezinswoningen en de groene 

velden op de voorgrond zijn inmiddels al 
grotendeels bebouwd met woningen in 
“vrij opdrachtgeverschap”.
Middin wil de zeven woongebouwtjes 
gefaseerd vervangen door een drietal 
gebouwen van 2 en 3 woonlagen. Rede-
nen: de huidige gebouwen zijn technisch 
en bouwkundig sterk verouderd, cliënten 
hebben geen eigen domein, er is onvol-
doende overzicht binnen de woongroepen 
en het buitenterrein is te dicht bebouwd.
Omwonenden zijn d.m.v. brieven en (i.v.m. 
de coronabeperkingen) per internet op de 
hoogte gebracht van de plannen. Ook de 
Commissie Loosduinen en het wijkberaad 
zijn geïnformeerd. Naar aanleiding van 
bezwaren die een deel van de bewoners 
van de eengezinswoningen naar voren 
bracht, is voor hen een groepsbijeenkomst 
gehouden. Na en tijdens een uitgebreide 
toelichting op de plannen ontstond een 
dialoog die leidde tot meer wederzijds 
begrip voor de standpunten. In een 
volgende bijeenkomst zal verder worden 
gesproken.

Nieuwbouw Cornelie van Zanten-
straat (2)
In Wijkinfo 2 is het voornemen van de 
gemeente besproken om op de plaats 
waar nu nog de gebouwtjes staan van een 
voormalige kleuterschool en kinderopvang 
aan de Cornelie van Zantenstraat, een flat-
gebouw van 7 bouwlagen en 47 woningen 
te realiseren. De helft van die woningen 
zou worden gebruikt voor de opvang van 
uitstromers van Beschermd Wonen.
In de gemeenteraad zijn de bezwaren 
van omwonenden tegen de bouw en de 
invulling daarvan bediscussieerd en er zijn 
moties tegen de plannen aangenomen die 
waren ingediend door raadsleden van VVD 
en D66. Dan zou je zeggen dat daarmee de 
bouw niet doorgaat. Echter, de betrokken 
wethouder kan de moties naast zich neer-

leggen en er blijken verschillende interpre-
taties van de moties te zijn, waarover de 
wethouder zich moet uitspreken. Dat laatste 
zal vermoedelijk voor de zomervakantie 
gebeuren. Tot die tijd zal er geen verder 
overleg met de ingestelde klankbordgroep 
plaatsvinden en zullen er geen onom-
keerbare handelingen, zoals sloop van de 
gebouwtjes, worden ondernomen.
Inmiddels heeft zich een nieuwe gegadigde 
voor deze plek gemeld. Kinderopvang 
Road2School wil zich hier graag huisvesten. 
Road2School is een kinderopvang die zich 
naast reguliere kinderopvang specifiek richt 
op kinderen met een ontwikkelingsachter-
stand of een ontwikkelingsstoornis.
Wordt vervolgd.

Werk aan de weg
Momenteel zijn er in onze wijken 2 wegen 
die grondig worden gerenoveerd. Nu de 
werkzaamheden aan het winkelcentrum 
van het De Savornin Lohmanplein langs de 
Groen van Prinstererlaan zijn afgerond, kan 
ook het laatste deel van die laan worden 
opgeknapt. Trottoirs, parkeervakken, 
fietspaden en rijbanen worden vernieuwd. 
Helaas met overlast voor het verkeer op 
deze belangrijke route, maar daar komt 
iets moois voor terug.

Aan de andere kant van de wijk, in 
Waldeck-Noord, krijgt de Landréstraat 
een soortgelijke behandeling. Een extra 
probleem is hier de wortelopdruk van de 
bomen, die voor onveilige situaties zorgde. 
Door de rijbaan iets te versmallen, komen 
de bomen nu verder van het wegdek te 
staan. Er kon aan weerskanten van de 
weg worden geparkeerd, waardoor het 
voorheen voor auto’s lastig was elkaar te 
passeren. Dat gaat nu helemaal niet meer. 
Logisch dat er een-richtingverkeer wordt 
ingesteld. 
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Er is langs de Hollandse kust eigenlijk geen 
vergelijkbare spot te vinden waar het zo 
ideaal is om te leren kiten. Kitespot de 
Zandmotor op het zuidelijke stukje strand 
van Kijkduin achter Vakantiepark de Room-
pot staat bekend om de vlakwaterpoel die 
bij hoogwater vol kan stromen. Beginners 
kunnen hier bij een aantal kitesurfscholen 
een basiscursus volgen en vervolgens zelf 
aan de slag om de trucs te leren. Blow 
is inmiddels een begrip geworden onder 
kiters, maar ook onder strandbezoekers die 
komen genieten van het kijken naar stun-
tende kiters en van de leuke vibe die hier 
hangt. Ervaren kiters die liever op de golven 
rijden en meer ruimte zoeken komen 
verderop op zee aan hun trekken. 

Wat was jullie drijfveer?
“Tijdens mijn studie in Delft maakte ik 
al kennis met het project de Zandmotor 
en begreep toen al dat dit een toplocatie 
gaat worden voor kitesurfles. Er zijn veel 
jonge mensen die willen kiten en dus veel 
mensen die je hier gelukkig kunt maken. 
Dat leek mij een betere drijfveer voor een 
onderneming dan het grote geld na te 
jagen in een kantoorbaan met eindeloos 

BLOW
Kitesurfschool op toplocatie 
de Zandmotor
Chris en Toine hadden na hun afstuderen op TU Delft grote plannen voor 

goedbetaalde consultancy-banen met leaseauto’s en strakke pakken. Maar ze 

besluiten uiteindelijk een kitesurfschool te beginnen bij de zandmotor en nemen in 

2017 voormalig strandpaviljoen Klein Ockenburg over en dopen dit om in Blow. 

Na de vuurdoop in 2018 gaat het hen inmiddels - ondanks corona - voor de wind.

vergaderen. Mijn studievriend Toine hoefde 
niet lang na te denken en brak met zijn 
snelle consultancy baan op de Zuidas in 
Amsterdam om samen deze jongensdroom 
te realiseren. En zo besloten wij het roer om 
te gooien en begonnen we zonder enige 
horeca-ervaring aan dit avontuur”. 

Last van corona?
“Kitesurfen is inmiddels de snelst groeiende 
sport in ons land. Vooralsnog zijn het vooral 
mannen, maar ik hoop bij onze surfschool 
meer vrouwen aan te kunnen trekken. 
Het blijft toch een sport waar je wel kracht 
voor nodig hebt en waar je het flink koud 
kunt krijgen, maar we zien inmiddels bij 
ons steeds meer vrouwen. Over belang-
stelling hebben we sowieso niet te klagen. 
Tijdens corona zijn we slechts 1 week 
dicht geweest. Wij konden als een van de 
weinige sporten gewoon doorgaan zolang 
we de regels volgen. Inmiddels hebben we 
drie keer zo veel aanmeldingen als vorig 
jaar. De enige beperking is nu het aantal 
kitesurfleraren dat wij beschikbaar hebben. 
Overigens niet iedereen die hier met lessen 
begint gaat daadwerkelijk door. 70% van de 
cursisten haakt uiteindelijk toch af. Anders 
zou het ook wel steeds voller worden…”

Wordt het af en toe te druk?
“Het is wel druk geworden en lijkt overvol 
als er op een zonnige dag met stevige wind 
veel surfers bezig zijn. En je vraagt je dan af 
hoe ze – met al die lijnen in de lucht – niet 
in elkaar verstrikt raken. Toch gebeuren 
er geen noemenswaardige ongelukken. 
Maar er hoeft maar één kiter temidden van 
ervaren surfers te stuntelen en dan kun je 
natuurlijk problemen krijgen. Ervaren kiters 
kunnen met grote drukte altijd uitwijken 
naar open zee. Twee honderd surfers op 
deze plas is echt wel het maximum” denkt 
Chris. “En dan kunnen we samen met de 
andere surfscholen die hier ook actief zijn 
nog steeds allemaal op een leuke manier 
een boterham verdienen”. 

Blijft deze plas zoals nu?
“De zandmotor blijft een dynamisch gebied. 
Af en toe na een flinke storm komt er veel 
water bij en dan hebben de surfers hier 
het paradijs. Een paar maanden geleden is 
de plas dicht geraakt en nu kun je er ook 
blij vloed omheen lopen. Maar misschien 
breekt hij weer een keer open. Er bestaan 
allerlei modellen van Delftse ingenieurs 
om de ontwikkeling te voorspellen maar 
de natuur is grillig. Dat kleine plasje daar 
op het zuidelijke stukje van de zandmotor, 
daarvan dacht iedereen dat deze zou uitdro-
gen of dichtwaaien maar het blijft gewoon 
bestaan”. 

Ben je nu tevreden met deze tent?
“We kochten drie jaar geleden niet de 
mooiste tent op het Haagse strand maar 
we hebben er hard aan gewerkt om er de 
mooiste van te maken. En dankzij de leuke 
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en relaxte vibe hebben we veel publiek. 
Kiters hebben hier alle faciliteiten en er is 
een echte community aan het ontstaan. 
Maar ook gasten van vakantiepark De 
Roompot en bewoners van de wijken hier-
achter weten ons te vinden. Je kunt hier fijn 
naar de surfers kijken en met fantastisch 
uitzicht van zee, zon, wind en onze bar en 
keuken genieten. Pas echt tevreden zouden 

we zijn als we hier een echt beachhouse 
hebben dat kan blijven staan voor ieder 
seizoen. Niet steeds opbouwen en weer 
afbouwen, dat is niet efficiënt en zo kun je 
nooit iets neerzetten dat echt harmonieus 
past in het duinlandschap. Ook lukt het niet 
om te investeren in duurzame energie als 
je steeds weer moet afbouwen. We zouden 
best energieneutraal kunnen worden en 

off the grid willen gaan. Ik hoop dat de 
gemeente eens op een andere manier gaat 
nadenken over strandpaviljoens. Ik vind de 
huidige aanpak gedateerd”.

Wat wordt de volgende hype na 
kitesurfen?
“De nieuwe sport is Wingfoilen. Wing-
foilen is een nieuwe vorm van surfen, 
waarbij je door een soort vlieger (de 
wing) die je met beide handen vasthoudt 
voortgedreven wordt op een surfplank. 
Bij wingfoilen zweef je ongeveer 50 cm 
boven het water. De plank gaat zweven 
door een vleugelconstructie, de hydrofoil 
genaamd, die onder de plank is bevestigd. 
Met het lichtgewicht zeil – zonder lijnen 
dus - kun je op de wind surfen en liggend 
op de plank op een klein golfje ook weer 
terugsurfen naar het strand. Deze nieuwe 
sport kun je binnenkort bij ons gaan leren. 
Het materiaal hebben we al besteld maar 
zit voorlopig nog vast in China. Dit gaat 
vast en zeker ook hier op de zandmotor 
een groot succes worden!”

Richard Roemers

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is in 
een deel van het verzorgingsgebied van de Wijkinfo Bohemen, 
Waldeck en Kijkduin jrg. 30, nr 2, april van dit jaar, niet 
bezorgd. Het wijkberaad en de verspreider bieden daarvoor 
hun excuus aan aan leden en wijk bewoners die dit nummer 
niet hebben ontvangen. 

Wijkberaad en verspreider hebben samen maatregelen getrof-
fen zodat dit niet weer zal gebeuren. We stellen het geduld 
van de leden van de wijkvereniging en overige wijkbewoners 
zeer op prijs en verzoeken om hun blijvende steun. 

Wilt u deze uitgave van de Wijkinfo toch nog graag lezen? U 
vindt hem op onze website www.walboduin.nl. In de delen 
van ons gebied waar de Wijkinfo niet is bezorgd, zullen aan-
vullend gedrukte exemplaren alsnog bezorgd worden. 

Juist in deze dagen dat de samenleving weer een beetje op 
gang komt, is het voor de wijkbewoners belangrijk dat men 
goed geïnformeerd wordt over ontwikkelingen in onze mooie 
wijken, zoals onze voorzitter Hank Hoogwout in aflevering 2 
van de Wijkinfo al schreef. Wees er van overtuigd dat wij die 
ontwikkelingen op de voet volgen en samen met organisaties 
in de wijken en het stadsdeelkantoor die ontwikkelingen 
proberen te sturen. 

Het bestuur

Wijkinfo niet ontvangen?
Wilt u ons dat melden via: info@walboduin.nl ?

Bezorging Wijkinfo Voorzitter voor de 
cliëntenraad van Tabitha

In woonzorgcentrum Tabitha (locatie van Cardia) zijn we op 
zoek naar een voorzitter voor de cliëntenraad. 

Wilt u betrokken zijn bij het wel en wee op de locatie 
en hierover meedenken? Dan zijn we op zoek naar u! 
Als lid van de cliëntenraad denkt u mee en gaat u in gesprek met de 
manager en teamleiders over ontwikkelingen in Tabitha. Hiernaast 
maakt de voorzitter deel uit van de Centrale Cliëntenraad en over-
legt met de Raad van Bestuur van de organisatie.

Wat houdt deze rol in?
• De cliëntenraad bestaat uit cliënten van Cardia, hun mantel

zorgers en vrijwilligers. 
• Met zo’n 35 leden per locatie behartigt u de belangen van de 

cliënten en mag er gevraagd en ongevraagd advies worden 
gegeven over diverse onderwerpen. 

• Als voorzitter leidt u de vergaderingen van de cliëntenraad en 
weet u de leden te stimuleren tot een bijdrage. Voorts heeft u 
regelmatig overleg met het management/Raad van Bestuur en 
vertegenwoordigt u de cliëntenraad bij externe partijen. 

Daarnaast is het van belang dat u verbondenheid heeft met de 
locatie Tabitha. Het is geen vereiste om een familielid of naaste 
op Tabitha te hebben wonen, maar bekendheid met de locatie is 
een pre. 

Bent u enthousiast geworden of heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met ons secretariaat via 
secretariaat@cardia.nl of 070  8008611 

GEZOCHT

http://www.walboduin.nl
mailto:info@walboduin.nl
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Scouting anno 2021
Scoutingroep Ferguson telt 120 jeugdleden, 
40 groepsleiders en 40 overige vrijwilligers. 
Zij bezorgen elke zaterdag een diverse 
groep kinderen en jongvolwassenen een 
avontuurlijk programma. Die programma’s 
zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling 
en groei. Bas: “Je begint hier op 5-jarige 
leeftijd aan een leerlijn die loopt tot het 
28e levensjaar. Daarna kun je lid blijven van 
scouting tot je wijs en grijs bent. Je leert 
hier functioneren in een groep, samenwer-
ken, en organiseren. Dat leidt ertoe dat je 
zelfkennis en zelfvertrouwen krijgt en al 
jong in aanraking komt met het dragen van 
verantwoordelijkheid. Dat klinkt allemaal 
heel serieus, maar je leert dat allemaal op 
een spelachtige en avontuurlijke manier. 
Het grote verschil met het leren op school 
is dat het onderwijs vandaag de dag vooral 
gericht is op het aanbrengen van cognitieve 
vaardigheden. Bij scouting richten we ons 
vooral op de “twentyfirst century skills”. Dit 
zijn vaardigheden die jongeren nodig zullen 
hebben om een beroep uit te oefenen dat 
we nu nog niet eens kennen. En in een 
steeds maar sneller veranderende wereld 
een goede plek voor zichzelf te vinden. Het 
is dus een aanvulling op de opleiding op 
school”.

Vrijwillige professionals
Binnen Scouting Ferguson zijn maar liefst 40 
vrijwilligers die actief zijn in de program-
ma’s op zaterdag. Veel van hen zetten hun 
professionele achtergrond in om de juiste 
expertise voor de hele groep te gebruiken. 
Bas: “Om te beginnen hebben al onze vrij-
willigers een VOG. Deze “verklaring omtrent 
gedrag” zorgt ervoor dat de jeugd zich in 
een veilige omgeving kan ontwikkelen. Er 

is aandacht voor preventie van grensover-
schrijdend gedrag en voor de groepsleiders 
worden hier cursussen voor georganiseerd. 
Ook is er expertise voorhanden op het 
gebied van EHBO en coaching. Deze brede 
groep van professionele vrijwilligers is een 
bijzonder kenmerk van Scouting Ferguson”.

Ferguson????
Bijzonder is ook de naam van de groep. 
Waar komt die vandaan? Bas legt uit dat de 
naam afkomstig is van dominee Cornelis 
Ferguson, die in 1926 predikant is in de 
Bethlehemkerk. Hij heeft een bijzondere 
opdracht om vooral het protestantse 
jeugdwerk te bevorderen. Hij laat daar geen 
gras over groeien en gaat al snel na zijn 
aanstelling aan de slag in de padvinderij. 
In 1927 wordt hij benoemd tot “Hopman 
in Algemene Dienst”. In die hoedanig-
heid wordt hij de eerste predikant die in 
padvindersuniform op de kansel staat. 
Dominee Ferguson blijkt te stammen uit 
een oude Schotse familie, een Clan. Na 
zijn dood geeft zijn weduwe, mevrouw 
Ferguson-Jens, in 1938 de Scoutinggroep 
De Uivers, die dan al een tijd bestaat, het 
recht de naam Ferguson te gaan voeren. 
Daardoor wordt de scoutinggroep ook 
officieel lid van de Clan en verwerft het 
recht de exclusieve schotse ruit van de Clan 
te gebruiken voor activiteiten o.a. voor 

hun clubdas. Tot op de dag van vandaag 
is de band tussen de scoutinggroep en de 
Clan Ferguson springlevend en hecht. Dit 
blijkt o.a. uit het feit dat er zeer regelmatig 
scoutingkampen worden georganiseerd in 
Schotland. 

De Clan
Dat het honk van Scoutinggroep Ferguson 
de naam “De Clan” draagt is natuurlijk niet 
vreemd. Het volgt logischerwijs voort uit 
de banden met de Clan Ferguson. Maar 
Bas geeft aan dat dat niet de enige reden 
is. “Bij Ferguson mag je altijd jezelf zijn. 
Je kiest je eigen ontwikkelingslijn. Maar je 
blijft in de eerste plaats lid van onze groep. 
De meeste Fergusoners komen hier als kind 
binnen, worden groepsleider en als ze vol-
wassen zijn verlaten ze de groep of blijven 
levenslang lid. Ook al ben je 80, er is nog 
steeds iets te leren. We voeren niet voor 
niets de Slogan “Eens een Fergusoner, altijd 
een Fergusoner”. Dit is ook weer gebleken 
in de coronacrisis. Wij zijn geïnteresseerd 
in elkaar, helpen elkaar, staan naast elkaar. 
Dat is vooral voor onze jongvolwassenen 
een hele steun geweest toen scholen en 
universiteiten gesloten waren en veel jeugd 
op zichzelf was aangewezen. Wij hebben 
ook meer leden gekregen in de afgelopen 
periode. “Samen” heeft weer een actuele 
waarde gekregen.”

Hartekreet 
Bas: “Onze scoutinggroep bestaat bijna 105 
jaar. In die tijd hebben veel jongeren en 
volwassenen genoten van de avontuurlijke 
programma’s en scoutingkampen. Ik hoop 
dat de ontwikkeling van Scouting Ferguson 
zich voortzet en een bijdrage blijft leveren 
aan de persoonlijke ontwikkeling van 
toekomstige generaties.”

Lia Smit

Scouting met een schotse ruit
Aan de Muurbloemweg 41 staat een bijzonder gebouw. 

De naam “de Clan” siert de gevel; het is het huis van Scouting 

Ferguson. Wat gebeurt er in dit gebouw en vanwaar de 

bijzondere naam? Wijkinfo spreekt met Groepsvoorzitter Bas 

Saraber om meer te weten te komen.

Wie en wat?

Bevers 
jongens en meisjes

5 en 6 jaar spelenderwijs ontdekken

Welpen
jongens en meisjes

7 tot 11 jaar knutselen, knopen leggen, vuurtjes maken, speurtoch-
ten

Scouts
jongens en meisjes

11 tot 14 
jaar

bruggen bouwen met touw en hout, kamperen, eigen 
eten koken, op pad zonder leiding met kaart en kompas

Explorers
jongens en meisjes

14 tot 18 
jaar

avonturen beleven, tv-programma (na)maken, zomer-
kamp organiseren in het buitenland
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zo uitbreiden. Ook het overal bestrijden 
van de reuzenberenklauw vind ik niet 
perse nodig en een tikje betuttelend. Je 
kunt kinderen vast wel leren dat zo’n plant 
gevaarlijk is, haal het alleen weg als het 
dichtbij paden staat. Het is immers een 
prachtige en indrukwekkende plant. Maar 
goed, sinds 2017 is bestrijding van deze 
plant door de EU verplicht gesteld. Ik roep 
toch vooral de mensen op om op pad te 
gaan, goed te kijken en gewoon te genie-
ten van alles wat je ziet. En misschien 
neem je dan mijn boekje mee. 

Richard Roemers
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Wat is er in deze tijd van het jaar 
allemaal te zien?
In mei is er veel kleurenpracht. Paars en 
geel maar vooral witte bloemen: mei-
doornbloesem, witte dovenetel, fluiten-
kruid, daslook, look-zonder-look, lelietjes 
van dalen, salomonszegel. En straks in juli 
en augustus is het vooral geel dat bloeit, 
zoals gele kaarsen en toortsen, Jacobs 
kruiskruid, teunisbloem en grote zandkool. 
In mijn boek volg ik de seizoenen en 
beschrijf ik 150 bloemen en planten. Op 
mijn website www.bloeiendwestduinpark.
com vind je er nog veel meer, maar ook 
paddenstoelen, insecten, reptielen en 
enkele zoogdieren en vogels.

Hoe kom je eigenlijk aan jouw kennis 
van planten?
Ik ben geen bioloog of botanicus maar heb 
het mezelf aangeleerd. Als kind kwam ik 
hier al. Ik woon in deze wijk en ging vroe-
ger vaak rennen in de duinen. Toen het 
rennen niet meer ging, besloot ik te gaan 
wandelen en dan zie je opeens veel meer. 
Ik kreeg aandacht voor al die bloeiende 
planten en elke keer als ik een onbekende 
plant zie vraag ik me af wat het is en 
probeer ik het antwoord te vinden. En 
later ontstond het idee om al die kennis te 
bundelen in dit boek.

Is het moeilijk om bij al die planten de 
juiste naam te vinden?
Ik hou niet van puzzelen in dikke botani-
sche handboeken. Ik maak foto’s en zoek 
het thuis uit. Ik gebruik verschillende web-
sites, zoals wildeplanten.nl en met name 
de site www.waarneming.nl. Als je daar 
foto’s van iets bijzonders uploadt waar je 
zelf niet uitkomt willen de moderators van 
waarneming.nl wel eens behulpzaam zijn. 
Het antwoord zelf vinden is natuurlijk het 
leukste! Ik heb veel hulp gehad van een 
botanisch onderzoeker – Niels Eimers. Maar 

Op een zonnige dag zul je Monica Hoogduin regelmatig aantreffen op het bankje 

bij het begin van het Savornin Lohmanpad of het Fuutpad met naast haar een 

stapeltje van haar boek Bloeiend Westduinpark. Een toegankelijk en uitnodigend 

boek met prachtige foto’s. Nadat ik het door mij gekochte exemplaar had gelezen 

ging ik eind mei met de enthousiaste auteur op pad om een aantal van de door 

haar beschreven bloeiende planten op te sporen. 

Bloeiend Westduinpark: 
een boek over de planten in 
ons duingebied

Het boekje Bloeiend Westduinpark kost € 15 

en u kunt het bestellen via 

info.bloeiendwestduinpark@gmail.com.

het kan erg lastig zijn als je bijvoorbeeld 
al die gele composieten met lintbloemen, 
uit elkaar wilt houden. Alleen al van de 
paardenbloem zijn er wel 250 varianten 
bekend in ons land!
Kijk hier, dit is de veldhondstong, een 
prachtige bloem met allerlei schakeringen 
rood, paars en blauw in één bol. Hij is erg 
giftig, maar dieren weten dat en blijven 
er wel van af. Die uitgebloeide doornappel 
daar is ook erg giftig. Heksen zouden dat 
hebben gebruikt in hun vliegzalf. Ook dat 
soort weetjes vind je in mijn boek. 

Sommige mensen maken zich zorgen 
over oprukkende indringers in onze 
duinen. Jij ook?
Ik maak me niet druk over zogenaamde 
invasieve soorten. Het is zo subjectief, 
hoever moet je terug om te bepalen of 
een plant hier thuishoort of niet? Neem 
bijvoorbeeld de rimpelroos, zo karakteris-
tiek voor onze duinen. Als kind al rook ik 
de geur van de roze bloemen als ik door 
de duinen liep. Zo’n prettige herinnering! 
Moet je die dan weghalen omdat ze zich 

Veldhondstong

rimpelroos

driedistel

http://www.bloeiendwestduinpark.com
http://www.bloeiendwestduinpark.com
http://www.waarneming.nl
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Living the dream
De vertrouwde boulevard van Kijkduin is niet meer. Het terrein is recent bebouwd 

met tot nu toe 3 appartementengebouwen waaronder een parkeergarage is 

gerealiseerd. Het is “luxe wonen met zeezicht”. Wijkinfo spreekt Ria en Wim die er 

nu een klein jaar resideren. Wat zijn hun ervaringen?

Balkon aan zee
Ria en Wim kennen Kijkduin al een hele 
tijd als prettige badplaats. Ze komen er 
vaak wandelen met de hond en genieten 
van de natuur in de duinen. Ria ziet op 
een dag bij de in aanbouw zijnde eerste 
twee gebouwen een aankondiging dat je 
informatie kunt opvragen over huurappar-
tementen; je kunt je inschrijven voor een 
nieuwsbrief. Bij thuiskomst doet ze dat 
dan ook onmiddellijk, maar vertelt Wim 
in eerste instantie niets hierover. Ze denkt 
dat haar droom ”Wonen met uitzicht op 
Zee” toch niet zal uitkomen. Na maanden 
krijgt ze bericht dat de inschrijving voor 
de appartementen is gestart. Dan stelt zij 
Wim op de hoogte en gaan ze kijken waar 
hun eventuele nieuwe woonstee komt te 
staan. Ze besluiten ervoor te gaan, nog 
steeds met het idee dat de kans op het 
bemachtigen van een appartement op 
deze droomplek zeer klein is. Midden in 
de vakantie krijgen zij te horen dat ze zijn 
ingeloot. Ze kunnen het bijna niet geloven: 
zonaanbidders en strandliefhebbers als 
ze zijn is dit een kans uit duizenden. De 
knoop wordt doorgehakt en zij verhuizen 
van Rijswijk naar Kijkduin. 

Verwachtingen en realiteit
Hoe bevalt het in de praktijk te wonen in 
een toeristische badplaats? Is het zoals ze 
hadden verwacht? Op deze vraag komt 
van Ria zowel als Wim een overtuigd 
antwoord. “Nog beter dan we hadden 

gedacht. Het is een heerlijk appartement 
met een fantastisch balkon, elke dag 
genieten we van het fenomenale uitzicht. 
De woonkamer heeft veel ramen van 
plafond tot de vloer, je blik wordt telkens 
weer getrokken naar strand en zee. We 
wandelen met de hond veel in de duinen, 
langs het strand of in Ockenburg en genie-
ten elke dag. Er zijn winkelcentra dichtbij 
en in 20 minuten zit je in de binnenstad. 
Maar daar hoef je niet naartoe voor je 
dagelijkse boodschappen, die doen we 
“zoef” met de lift naar beneden. Het voor-
zieningenniveau wordt hier steeds beter. 
Er zit een supermarkt, visboer, groenteboer 
en een warme bakker. Een slager en zui-
velbedrijf worden er binnenkort gevestigd. 
Ook komt er een sushirestaurant en een 
wijnbar. Als die opent gaan we met de 
buren iets organiseren om daar elkaar wat 
beter te leren kennen. Dat was tot nu toe 
niet goed mogelijk door het Coronavirus. 
Maar dat feestje komt eraan. Iedereen die 
we spreken heeft daar ook behoefte aan.”

Voordelen…maar ook nadelen?
Ria: “Er is hier eigenlijk maar een nadeel: 
je moet vaak je ramen zemen. Het zand 
zie je gewoon verstuiven van de zandmo-
tor tot ver op het strand richting Scheve-
ningen. Maar zelfs dat heeft een voordeel, 
het is namelijk een prachtig gezicht. We 
zien ook de regenbuien komen aanstor-
men over zee. Je woont echt middenin de 
natuur.” Wim brengt in dat het wel van 

belang is en blijft dat de overlast door 
bezoekers van het gebied in de hand 
gehouden moet worden. “Er moeten nog 
veel zaken nader worden uitgewerkt. Er 
is wel een artist impression van het hele 
gebied gemaakt, maar die lijkt nu al niet 
meer op de realiteit. Wat gaat er straks 
gebeuren als de toeristenaantallen de pan 
uitrijzen? Je hoort nu wel eens wat herrie, 
maar dat is op een aanvaardbaar niveau. 
Hoe gaat het met de scooterzee die op 
zonnige dagen voor de deur staat en hoe 
is de zorg voor de veiligheid geregeld? Dat 
beïnvloedt namelijk wel je woongenot.” 
Ook heeft hij een idee om de parkeero-
verlast te beperken. “Organiseer een Park 
& Ride service. Parkeerterrein een stuk 
verderop en een pendelbus die de mensen 
bij het strand brengt.” Wim meldt dat hij 
ook heeft gehoord dat veel bewoners niet 
blij zijn met het warmte-koudeopslagsys-
teem. “Maar daar hebben wij geen enkele 
klacht over. In de zomer is het zelfs bij 
grote hitte, zoals afgelopen zomer, heerlijk 
koel binnen. In de winter is het hier een 
aangename 21-22 graden.” 

Lid van de Wijkvereniging
Ria en Wim zijn ook direct lid geworden 
van de Wijkvereniging. Dat komt deels 
doordat Wim ontdekte dat een oud-collega 
van hem de Wijkinfo distribueerde in het 
pand. Hij las deze door en ontdekte dat 
de wijkvereniging actief is om de wijken 
steeds te verbeteren en bewonersproble-
men aan te pakken “Als je dan leest dat 
mensen zo actief zijn voor het gebied en 
je kunt ze voor een klein bedrag steunen, 
nou, dan doe je dat. Ik hoop ook dat zij de 
bewoners van Kijkduin kunnen ondersteu-
nen om ons gebied verder te ontwikkelen 
en handhaving op overlast te bewerkstelli-
gen.” Ria vult aan dat zij het ook belangrijk 
vindt om te lezen wat er allemaal in haar 
buurt gebeurt. “Welke veranderingen zijn 
er, welke activiteiten of voorzieningen 
kun je gebruiken, wat speelt er op een 
moment in de buurt?”.
Met zulke nieuwe leden kan een wijkver-
eniging alleen maar blij zijn!

De toekomst
Ria en Wim willen zo lang mogelijk op 
hun huidige stek blijven wonen. En dat 
kan ook, met een parkeergarage onder 
je en alle dagelijkse boodschappen op 
liftafstand. En een appartement waarvan 
het uitzicht jaloersmakend en altijd weer 
anders en boeiend is. 

Lia Smit



bijdrage die ik vraag van de kunstenaars 
die met hun naam en foto in de flyer 
willen. De route loopt nu door Houtwijk, 
Loosduinen en Waldeck, eigenlijk het 
gebied tot aan de Laan van Meerdervoort 
maar creatieve bewoners uit Kijkduin en 
Bohemen voeg ik graag toe aan de route. 
Op de plattegrond op mijn website heb ik 
verschillende looproutes met kleuren aan-
gegeven. Je kunt je eigen route navigeren 
door een selectie te maken uit de adressen 
als je bijvoorbeeld alleen schilderkunst wilt 
zien of muziek of meer interesse hebt in 
sieraden, dat kan allemaal. 

Ik bepaal niet of iets past of dat het echt 
kunst is. Iedereen die iets creatiefs wil 
tonen kan meedoen. Het helpt als je gast-
vrij bent en er een goed verhaal bij kunt 
vertellen. En de bezoekers kunnen gewoon 
genieten of bewonderen. Het kan je 
inspireren of aan het denken zetten. Maar 
het liefst maak ik er een groot feest van. 
Echt tevreden ben ik pas als iedereen een 
goede dag heeft gehad, zowel de bezoe-
kers als de deelnemende kunstenaars.’

Richard Roemers
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Corry volgde haar kunstopleiding aan de 
Vrije Akademie in Den Haag en is actief lid 
van de Loosduinse kunstkamer. Tijdens ons 
gesprek voor deze Wijkinfo krijg ik alvast 
een indruk wat ons als bezoekers van de 
Kunstroute te wachten staat als je bij Corry 
over de drempel stapt. Een huis vol groene 
kamerplanten met veel kunst aan de 
wand. Grote doeken met acryl op linnen 
hangen aan de muur van haar woonkamer. 
Het zijn indrukwekkende schilderijen vol 
verhalen met mensen, dieren, planten, 
gebouwen en landschappen in sprekende 
en verrassende kleuren. 

‘Op zo’n dag krijg ik wel 40 mensen over 
de vloer. Aan elk werk van mij ligt een 
woord, een thema of emotie ten grondslag 
en daar zal ik nieuwsgierige bezoekers 
graag over vertellen. Aan het eind van zo’n 
dag ben ik natuurlijk bekaf. 
Ik organiseer deze kunstroute nu voor de 

vierde keer, gelukkig kan het dit jaar wél 
doorgaan. Het idee is eenvoudig: Elke 
kunstenaar, artiest, muzikant in onze wijk 
die iets wil tonen kan meedoen en zijn 
huis die dag openstellen. Of je nu amateur 
bent of beroepskunstenaar, het maakt 
niet uit. Deelnemers hoeven slechts een 
foto en adres aan te leveren en ik breng 
alles samen in de route op de website 
www.kunstrouteloosduinen.nl. Vervolgens 
mobiliseer ik de bewoners uit onze wijk. 
En uiteraard respecteren we op die dag de 
corona-regels van het RIVM.

Op zo’n dag zijn er zeker 400 mensen 
op de been die deze route of een deel 
ervan volgen. Tenminste 15 kunstenaars 
doen mee maar de inschrijving is nog niet 
gesloten als dit nummer van de Wijkinfo  
in de bus valt en aanmelden kan nog tot 
medio augustus. Er zijn geen kosten aan 
deelname verbonden, behalve een kleine 

Kunst over de drempel tijdens 
Loosduinse Kunstroute
Kunstenaars en artiesten in onze buurt kun je thuis bezoeken en van hun werk 

genieten tijdens de jaarlijkse kunstroute. Vorig jaar kon de kunstroute Loosduinen 

helaas niet doorgaan maar nu het normale leven weer terugkeert organiseert 

schilderes Corry den Hollander dit jaar op 19 september opnieuw dit evenement. 

Net als andere deelnemende kunstenaars zal zij die dag thuis in Houtwijk haar werk 

laten zien en er over vertellen. Ook enkele kunstenaars uit onze wijk houden die 

dag open huis.  

Kunstenaars in en rond de Wijk

Schilderij Noord-Europa, Corry den Hollander

Open Dag tijdens de Kunstroute 2015 bij Corry 
thuis.



De natuur geurt en kleurt uitbundig als 
ik namens Wijkinfo op een regenachtige 
meidag op stap mag met natuurgidsen Rob 
Meyer en Linda Thorarinsdottir. Gewoonlijk 
leiden zij regelmatig wandelingen door 
verschillende natuurgebieden in Den Haag, 
maar de coronarestricties hebben daar 
tijdelijk een streep door gezet. Dat bracht 
hen op het idee om enkele wandelingen uit 
te zetten die iedereen in eigen tempo kan 
volgen aan de hand van een beschrijving op 
de website van IVN Natuureducatie. Eén van 
de wandelingen voert door Meer en Bos. 
De wandeling begint en eindigt bij de 
Heliotrooplaan nabij taverne Meer Bosch, 
waar we meteen een prachtige linde-
met-schort kunnen bewonderen. ‘De linde 
heeft, althans in een bos, bijna alleen 
maar voordelen’, vertelt Linda, ‘het is 
een prachtboom’. ‘Buiten het bos is niet 
iedereen er gek op’ vult Rob aan, ‘want 
de zoete nectar die door de bladluis wordt 
gedronken en vervolgens wordt uitgeschei-

den als honingdauw, krijg je niet makkelijk 
van je auto af.’ 
Meer en Bos is een door velen geliefd 
natuurpark. Hoe enorm veel daar te 
beleven is, word je pas goed gewaar onder 
leiding van een natuurgids. Je komt ogen 
en oren tekort, en dat niet alleen: alle 
zintuigen komen aan bod. ‘Ruik je dat?’ 
zegt Linda. Een knoflookachtige geur trekt 
in een vlaag voorbij. ‘Dat is daslook. Als je 
de blaadjes tussen je handen wrijft, komt 
er een nog sterkere geur vrij, evenals bij 
de look-zonder-look, die hier ook groeit. 
Even later nemen we de proef op de som 
en inderdaad: een ui-/knoflookachtige geur 
vult onze handen. 

Hebben jullie Meer en Bos zien 
veranderen in de loop der jaren? 
‘Ik kwam hier al als klein jongetje met mijn 
vader, ik herinner me nog dat je een kaartje 
moest kopen om het park in te mogen’, 
zegt Rob. ‘Wat ik vrijwel helemaal heb zien 

verdwijnen is de bosanemoon. Gelukkig 
groeien en bloeien de boshyacinten nog 
wel volop.’ ‘Ook ik ben in deze omgeving 
opgegroeid en na een aantal omzwer-
vingen ben ik terug in de wijk van mijn 
jeugd, dit is toch een prachtige plek?’, zegt 
Linda. ‘Ik heb ook veranderingen gezien: de 
eekhoorns die hier vroeger rondscharrelden 
zijn verdwenen, maar er komt altijd weer 
iets anders voor terug.’ Rob vertelt dat in 
de jaren zeventig het vogelbestand werd 
uitgebreid met de inmiddels overbekende 
halsbandparkiet, een exotische vogel 
met felgroene kleuren. ‘Als kooivogel is 
deze exoot eind jaren zestig door iemand 
losgelaten, paste zich aan, verwilderde en 
plantte zich in hoog tempo voort waarna hij 
tamelijk dominant werd. Aangezien deze 
parkiet zelf geen nesten kan bouwen, ont-
stonden er regelmatig burenruzies tussen 
de halsbandparkieten en kauwen, met alle 
bijbehorende geluiden van dien’.

Wandelen jullie het hele jaar door? 
‘Als het bliksemt en dondert gaan onze 
natuurwandelingen niet door, maar 
normaalgesproken zijn de wandelingen met 
gegarandeerd vertrek, zelfs al komt er maar 
één persoon opdagen. Wij doen dit graag, 
het is onze passie om mens en natuur 
dichter bij elkaar te brengen. Uiteraard 
verschillen flora en fauna per seizoen en 
daarom is het aantrekkelijk om een aantal 
keren per jaar met ons mee te lopen. We 
hebben sowieso onze vaste ‘klanten’ (de 
wandelingen zijn gratis) die samen met 
ons de natuur zien overgaan van het ene 
seizoen in het andere.’

Waar hebben jullie al je kennis 
opgedaan? 
‘Door onze interesse voor de natuur hadden 
we al de nodige kennis. Daarnaast hebben 
wij en onze collega-gidsen de opleiding 
natuurgids gevolgd. Wie zich ook aange-
stoken voelt door het natuurvuur, kan in 
augustus beginnen met de tweejarige 
opleiding van IVN Natuureducatie.’ 

Er is nogal eens wat discussie over de 
vele honden in Meer en Bos, wat vinden 
jullie daarvan? 
‘Ach ja, de honden moeten toch ergens 
terecht kunnen, er zijn zoveel plekken 
waar ze niet welkom zijn’, zegt Rob die zelf 
ook een hond heeft, ‘en eigenlijk vind ik 
dat mensen vaak meer kapot maken dan 
honden’. We staan toevallig net even stil 
bij een grote hoeveelheid brandnetels. In 
een oogwenk ritst Rob de bladeren van een 
stengel, van onder naar boven. ‘Geen centje 

Op safari in eigen wijk
‘De kauwen hebben jongen!’, juichen Rob en Linda tegelijk. Terwijl we het dit 

jaar ongewoon hoog opgeschoten fluitekruid staan te bekijken, is deze twee 

natuurgidsen niet ontgaan wat zich enkele meters hogerop afspeelt in een 

kauwennest. Oren, ogen en neus op scherp en een verrekijker altijd in de aanslag: 

zo verkennen de natuurgidsen park Meer en Bos dat geen dag hetzelfde is. 

14 | juli 2021 | WIJKinfo
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pijn’, zegt hij vrolijk, ‘want de brandharen 
zitten aan de bovenkant van de bladeren en 
niet aan de onderkant. En de brandnetels 
zijn blij met al die honden, want ze gedijen 
goed op de stikstof die in hondenpoep zit.’ 
Zo komen we ook op een ander zintuig: de 
smaak. Van brandnetels kun je thee trekken 
en van de bramen en prachtframbozen 
(met inderdaad prachtige paarse bloemen) 
die er groeien kun je compote maken, ‘al 
kunnen we vooral de frambozen maar 
beter aan de vogels laten, want er zijn er 
niet zoveel’. Hier en daar groeit wel iets 
eetbaars, ‘maar’, waarschuwt Rob, ‘in geval 
van twijfel niet doen!’. ‘Eerste hulp bij kneu-
zingen komt trouwens van de smeerwortel, 
die hier ook volop groeit, met roze of 
paarse bloemen.’
Onze wandeling voert langs kleurrijke plan-
ten zoals de ossentong met saffierblauwe 
bloem, die de hele zomer blijft bloeien en 
vele boomsoorten zoals linde, zomereik, 
bruine beuk, zilverberk met opvallende 
sneeuwwitte schors, esdoorn, en niet te 
vergeten de kabouterboom waarin een 
kabouterfamilie huist. 

We lopen langs het centraal gelegen 
Segmeer en zien de mooie elzen, die graag 
dichtbij het water staan. ‘En kijk, daar staat 
een nijlgans, een Afrikaanse watervogel 
die evenals de halsbandparkiet ooit is 
ontsnapt of losgelaten’, zegt Rob. In Meer 
en Bos huizen zowel zang- en roofvogels als 
watervogels. Natuurgidsen leren je kijken, 
ruiken, horen, voelen en als je wilt zelfs 
proeven wat Meer en Bos te bieden heeft. 
Hun enthousiasme werkt aanstekelijk, je 
voelt je op safari in eigen wijk. 

Jeannette Biesbroeck

Informatie over natuurwandelingen en 
cursussen vindt u op de website van IVN 
Natuureducatie: 
www.ivn.nl/afdeling/den-haag-en-omstreken

Tekst: Bert van der Valk 

Als in het eerste artikel gemeld, we moeten 
naar een wat breder gebied kijken dan 
dat van onze wijkvereniging alleen. In 
dit tweede artikel is dat ook weer zo. De 
archeologie van west-Nederland was tot 
aan de tweede wereldoorlog nog maar zeer 
beperkt uit het veld bekend. Veel verder 
terug dan de Romeinse tijd (Brittenburg!) 
en de ijzertijd (die wel de “Germaansche 
tijd” werd genoemd) ging het niet. Dat er 
ook daarvoor, in de bronstijd en de late 
steentijd, óók was gewoond, wist eigenlijk 
niemand. Ook weer niet zo verwonderlijk 
want grote civieltechnische werken waren 
er veel minder dan tegenwoordig, en 
er was simpelweg nauwelijks kennis en 
ervaring met archeologie bij de bouwers én 
bij de archeologen van die tijd. 

In westelijk Den Haag waren er voor de 
tweede wereldoorlog al wel geleerden die 
zich met de archeologie bezig hielden: de 
conservator eerste klasse bij het Gemeen-
tearchief, de heer N.J. Pabon, een vrijwilli-
ger-archeoloog avant la lettre en Prof. Dr. 
J. Holwerda, hoogleraar prehistorie van de 
Rijksuniversiteit Leiden. Beide heren waren 
vooral geïnteresseerd in de Romeinse tijd: 
Pabon zocht naar het Romeinse wegenstel-
sel en Holwerda groef op, op Ockenburgh, 
op aangeven van Pabon. Pabon heeft met 
name in het gebied rond Meer en Bosch 
een aantal proefsleuven in het terrein 
aangebracht op zoek naar wegprofielen. 
Die vond hij, maar hij vond zeewaarts van 
Ockenburgh ook allerlei Romeins (industri-
eel gemaakt) aardewerk waaronder terra 
sigilata, het luxe aardewerk in de Romeinse 
periode. Daarom had hij Holwerda gewaar-
schuwd , toentertijd landelijk de meest 
bekende archeologische expert. 

Holwerda heeft jarenlang opgegraven op 
het terrein Ockenburgh, ongeveer waar nu 
het Roompot recreatiepark ligt (misschien 
beter bekend als de voormalige gemeen-
telijke camping Ockenburgh). Tussen beide 
heren boterde het later helaas niet zo goed 
want Holwerda vond Pabon maar een 
amateur op archeologisch gebied en liet dat 
merken. Andere tijden… Nu is het erg lastig 
om een weg te dateren: je bent afhankelijk 
van vondsten van aardewerk e.d. .Zeker 
in het duinterrein wil een weg ( een groot 
woord voor wat meestal een karrespoor is) 
nog wel eens onderstuiven, en dan verlegt 

hij zich. Niettemin heeft Pabon verdienstelijk 
werk uitgevoerd, wat hij ook goed gedocu-
menteerd heeft. 

De opgravingen van Holwerda bracht veel op, 
maar geen makkelijk te begrijpen beeld van 
de nederzetting in zijn in 1938 gepubliceerde 
plattegrond van het terrein. Dat heeft in 
latere jaren veel tijd gekost om wegwijs te 
worden in de warwinkel van sporen. Waar-
schijnlijk komt dat om dat Holwerda veel te 
weinig aanwezig was om het optekenen van 
alle archeologische sporen te verifiëren en 
te analyseren. Dat er nog een ijzertijd niveau 
onder de Romeinstijdige nederzetting lag, 
had hij zelfs niet gezien, of herkend. Ook 
komt er vroegmiddeleeuws aardewerk en 
komen er vroegmiddeleeuwse grondsporen 
voor: ook niet gezien. Aan het einde van 
Holwerda’s gegraaf bleef een zeer pokdalig 
terrein over: proefsleuven werden toen nog 
niet dichtgegooid… Het terrein werd daarna 
een drukbezocht gebied waar particulieren 
(we zouden nu zeggen: schatgravers) veel 
bijzondere Romeinse vondsten uit de uitge-
worpen grond simpelweg konden oprapen. 

Bij de verbouw van camping tot recreatiepark 
konden de gemeentelijk archeologen de 
schade aan het bodemarchief beperken, ook 
weer door jarenlange opgravingen. Zo kon 
het niet-begrijpelijke werk van Holwerda 
toch opnieuw geïnterpreteerd worden en 
een plaats krijgen. Er heeft zelf een heus 
ruiterfort(je) gelegen!

Archeologie in de Wijk
Eerste beoefenaren van de archeologie in de wijk 

Verder lezen:
J.A. Waasdorp en K. Zee (1988): de 
vergeten verzamelingen van Ockenburgh. 
VOM 1988, nr 4. Nog wel eens te vinden 
in een kringloop winkel. 
Waasdorp, J.A. (red.). 2012. Den Haag 
Ockenburgh. Een fortificatie als onderdeel 
van de Romeinse kustverdediging. Haagse 
Oudheidkundige Publicatie 13.

Reconstructietekening van de omwalling van 
het ruiterfortje (Kevin Wilson)

http://www.ivn.nl
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In het begin was er de nodige scepsis bij 
delen van de bevolking van westelijk Den 
Haag: de Zandmotor zou gevaarlijk zijn 
omdat er….. bommen zouden meekomen 
met het zand uit zee en er zouden veel 
mensen in moeilijkheden kunnen komen 
door de veranderde omstandigheden voor 
zwemmers. Van beide zaken is niets geble-
ken. Waarvan acte. Wel kostte het moeite 
voor sommige bezoekers om zich op de 
hoogte te stellen van het gegeven dat het 
getij van ca. 1,7 m tweemaal daags het 
laaggelegen gebied overstroomt, maar 
ook dat was een gewenningseffect. Er 

zijn gelukkig geen ongelukken gebeurd.
Oorspronkelijk is de Zandmotor bedoeld om 
een zandbuffer te vormen tegen de effec-
ten van klimaatverandering: zeespiegelstij-
ging op de langere termijn, en steviger en 
langduriger stormen op de korte termijn. 
Wat de Zandmotor in feite doet, is de 21,5 
miljoen m3 zand waarmee die opgespoten 
is, geleidelijk langs de kust verdelen, ca. 
30% naar het zuiden en 70% naar het 
noorden, weten we nu. Een deel van het 
zand komt in de zeereep terecht door wind-
werking. Dat is tot nu toe qua volume nogal 
wat minder dan gedacht bij het ontwerp, 

maar dat is geen echt groot bezwaar. Veel 
door de wind verplaatst zand komt nu in 
het duinmeer en in de rand om de lagune 
terecht, en zal op de langere termijn weer 
ter beschikking komen voor duinvorming. In 
het dicht stuivende duinmeer en delen van 
de lagune kunnen mooie natuurgebieden 
ontstaan, die uiterst zeldzaam zijn op de 
Hollandse kust: vochtige duinvalleien, het 
neusje van de zalm in duinenland. Dat zou 
een bijzonder waardevolle aanvulling zijn. 
Wie wel eens op het Kennemerstrand komt, 
of dichterbij in de van Dixhoorndriehoek 
bij Hoek van Holland, weet hoe zoiets eruit 
kan zien.

Tijdens de ontwerpfase is de Zandmotor 
uiteraard gemodelleerd (Deltares, 2007). 
De levensduur van de Zandmotor werd 
toen geschat op 10-20 jaar, d.w.z. men 
dacht dat het zo lang zou duren tot dat 
de kust weer rechtgetrokken zou zijn. 
Inmiddels gaan we er wel van uit dat de 
Zandmotor wel twee keer zo lang mee 
zou kunnen gaan: 30-40 jaar. We gaan het 
zien… 

Een belangrijk onderliggend proces is dat 
de Delflandse kust al heel lang zand ver-
liest, dat gaat al een paar duizend jaar zo, 
weten we uit de geologische ontwikkeling 
van de kust. Dat zandverlies wordt sinds 
1995 tegengegaan door uitvoering van 
zandsuppleties, maar een van de vroegste 
suppleties vond plaats voor Kijkduin (ca. 
1970) omdat daar de duinkust wel heel 
smal werd. Wie weet nog dat er vroeger 
veen tevoorschijn kwam op het strand? 
Nooit meer gezien na die suppletie… De 
Zandmotor met het grote gesuppleerde 
volume in één keer voorkomt dat de bag-
gerschepen om het andere jaar moeten 
terugkomen. Dat is (veel) beter voor de 
onderwaternatuur, omdat zeebeesten 
(schelpdieren, krabben, garnalen etc.) nu 
een veel rustiger milieu hebben waarin ze 
ongestoord kunnen leven en voor nakome-
lingen kunnen zorgen. 

Wie dicht bij de stad rust en openheid 
zoekt (voorzover die in West-Nederland 
te verkrijgen is) kan zeker nog lang op de 
Zandmotor terecht. Slechts een paar dagen 
per jaar is het er druk, en in de winter al 
helemaal niet. Kortom, de Zandmotor ligt 
er nog een flink poosje, en je kunt er op 
een stormachtige dag heel goed zien hoe 
de kustprocessen (golven, wind) inwerken 
op de Zandmotor. Ga kijken!

Bert van der Valk

Zandmotor: 
10 jaar!

De Zandmotor bestaat dit jaar 10 jaar. Dat is een feestje waard, om meerdere 

redenen: hij ligt er, en zal er nog wel een flink poosje blijven liggen, en is niet 

meer weg te denken uit de gedachten van de dozijnen leerlingen die jaarlijks de 

eerste knepen van het kitesurfen van hun leermeesters van de kitesurfscholen 

overgedragen krijgen en hebben gekregen. Zomer en winter, onder het motto van: 

als er wind is, zijn wij er ook! 
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Kijkduin
Bohemen-rechts

Oud Waldeck

Bohemen-links

R

A

N

O

K L
M

D

B

C

F

J

G

I

H

E

P

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 
oplossing van de problematiek. Daar zijn 
veel instanties voor. 
Het project ‘Ogen en Oren’ is inmiddels 
een vast steunpunt voor het wijkberaad 
Bohmen-Waldeck-Kijkduin. 
Gesignaleerde onvolkomenheden wat 
betreft grotere projecten, zoals nieuw 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

Voor de eerste keer in ruim een half jaar 
is de werkgroep O&O fysiek bij elkaar 
geweest, op 1,5 meter en met goede 
ventilatie. 
Het verslag van de digitale vergadering 
van 8 maart jl. wordt goedgekeurd. Er is 
een aantal mails ontvangen met o.a. de 
vraag of bus 23 de ingekorte route blijft 
volgen. Bij de eerstvolgende dienstrege-
ling wordt de volledige route van bus 23 
gereden. 
Op het verzoek verlichting aan te brengen 
op de wandelpaden in de Bosjes van Pex, 
heeft de gemeente kenbaar gemaakt dat 

in het bos geen verlichting zal komen, dit 
ter bescherming van de natuur. 
Vervolgens hebben de vertegenwoordi-
gers van de wijken hun inbreng gehad, 
waaronder de nieuwe aanplant van bomen 
na de enorme kap van zieke bomen. In 
totaal worden er 2200 nieuwe bomen in 
Loosduinen geplant, waarvan een groot 
deel al is gerealiseerd. In het najaar wordt 
de aanplant gecontinueerd.
Het maaibeleid rondom de oevers van de 
Haagse Beek is een terugkerend probleem. 
Er is ook dit jaar weer tijdens het broed-
seizoen veel riet gemaaid waar vogels als 

schuilplaats verblijven. Het is jammer dat 
Dave Smit van het stadsdeelkantoor deze 
keer niet aanwezig is om verschillende 
vragen direct te beantwoorden. De actie-
lijst wordt hem toegestuurd. 
Voorts wordt er geopperd van de Lupine-
weg een éénrichtingsverkeer te bepleiten 
vanaf de Godetiaweg tot de Balsemien-
laan, gezien het drukke verkeer dat 
herhaaldelijk vastloopt.
Middels Wilma den Heijer wordt blij verrast 
gememoreerd dat de diverse bermen in 
onze wijken er fantastisch uitzien met de 
grote diversiteit aan bloeiende planten, 
hetgeen een compliment waard is richting 
de gemeente! Bij deze!

Beknopt verslag vergadering 14 juni jl.

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 20 september 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 —

Welkom nieuwe leden!
mw.E. Pino
fam. Mulder
mw. C. Wezenaar
Dhr A. Swarte
dhr. R.Offers
nw, M.K. van Dijk
fam. Hoencamp/Haffmans
fam. Montanus
Dhr. J.C. Dijkhuizen
mw. M.C. Dongelmans
mw. A. Trapman
fam. Wellner

U I T N O D I G I N G

Algemene Ledenvergadering 2021
donderdag 16 september 2021

Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Verenigingsgebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2 

(achterkant Jumbo)

A G E N D A
 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 2020

 4. Ingekomen stukken

 5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2020

 6. Financiën - financieel verslag 2020

 7. Bevindingen kascommissie

 8. Décharge bestuur en penningmeester

 9. Benoeming kascommissie

10. Bestuursverkiezing**

11. Begroting 2021 en vaststelling contributie 2022

12. Rondvraag

13. Sluiting (21.00 uur)

Het jaarverslag kunt u vinden op onze website www.walboduin.nl. Het financieel 

verslag kan worden afgehaald in het verenigingsgebouw, of per email opgevraagd  

info@walboduin.nl 

Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 11 november 2020 als volgt uit:

- J.H.M.Hoogwout, voorzitter   

- J.H.A.van den Muijsenberg, vice-voorzitter 

- M.Fagel, secretaris, 

- H. Kroon,penningmeester 

- Bert van der Valk 

- H. Maasland

Per 1 januari 2021 is mevrouw Fagel teruggetreden uit het bestuur. Met plezier stellen 
wij u voor mevrouw Shireen Husain Khan in de functie van secretaris. Zij heeft ruime 
secretariële ervaring en het bestuur beveelt haar van harte bij de leden aan.
Helaas is onlangs onze penningmeester, de heer John Kroon, plotseling overleden. De 
heer H. Maasland heeft te kennen gegeven vooralsnog de financiële zaken van de 
vereniging over te nemen.
Volgens het rooster treedt geen van de bestuursleden dit jaar af. Ingevolge artikel 9 van 
de statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden door de algemene vergadering 
uit één of meer voordrachten. Tot het maken van voordrachten zijn zowel het bestuur als 
tien leden van de vereniging bevoegd. Een voordracht van kandidaten dient tenminste 
drie maal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van 
het bestuur. De voordracht moet zijn getekend door tenminste tien leden en door de 
voorgesteld kandidaat.

KIJK VOOR ACTUELE MAATREGELEN I.V.M. CORONA EN AANMELDEN OP ONZE 
WEBSITE www.walboduin.nl

Het bestuur van de wijkverenging is 
blij de volgende lezing aan te kunnen 
kondigen die specifiek over de archeolo-
gie in de wijk gaat:
 

De archeologie van 
de wijk 

een reis naar de prehistorie tussen 
Ockenburgh en Vogelwijk  

Door: Karsten Lehmann (archeoloog in 
dienst van Gemeente Den Haag)

Hoe zag het leven van de bewoners 
er 3000 jaar geleden uit? Hoe zag 
het landschap er destijds uit? Sinds 
bijna 100 jaar worden archeologische 
onderzoeken in het duingebied tussen 
Ockenburgh en Vogelwijk uitgevoerd. 
Deze hebben in de vorige eeuw ons 
perspectief op de prehistorie en onze 
aanpak van de archeologie gevormd. 
In deze eeuw zijn grotere opgravingen 
uitgevoerd. De resultaten van de opgra-
vingen worden in deze lezing gepre-
senteerd en er volgen antwoorden op 
bovenstaande vragen.  

Wanneer: 7 oktober 2021, 20.00 uur. 
Zaal open 19.30 uur.
Waar: Verenigingsgebouw Walboduin, 
Alphons Diepenbrockhof 2, Den Haag
 
Graag verzoeken wij u zich aan te mel-
den via info@walboduin.nl omdat de 
capaciteit van deze zaal gelimiteerd is. 
Uiteraard volgen wij de RIVM aanbeve-
lingen m.b.t. afstand en aantal.

LEZING

http://www.walboduin.nl/
mailto:info@walboduin.nl
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