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Van
het bestuur

Wij zijn op zoek naar ...
Bestuurslid
Het bestuur van wijkvereniging
Bohemen-Waldeck-Kijkduin komt
graag in contact met een wijkbewoner
die met enthousiasme het bestuur wil
versterken. Er wordt 1x per maand
vergaderd op de woensdagavond.

Hoera!! We mogen weer bij elkaar
komen!
Na anderhalf jaar proberen zoveel
mogelijk de belangen voor onze wijken
te behartigen, via zoom en andere
video-mogelijkheden, eindelijk weer
mensen kunnen zien waarmee je in
gesprek bent.
We gaan weer op een oud-normale
manier bestuursvergaderingen houden,
ROWM vergaderingen agenderen,
overleggen met de projectgroep Ogen &
Oren plannen en een Bewoners Overleg
organiseren.
Ook verheugen we ons nu al heel erg
op de Nieuwjaarsreceptie op Walboduin.
De aankondiging hiertoe vindt u in dit
blad.
Heeft u dit alles ook zo gemist, in uw
eigen omgeving? Nu ben ik met de
hond toch al veel buiten geweest en
heb veel mensen op afstand gesproken,
maar toch het oude normaal voelt heel
wat beter. En nu dus volop aan het
werk!
En wie weet kunnen we de activiteitencommissie weer nieuw leven inblazen
om voor de vereniging weer lezingen
enz. te organiseren.
Voor u ligt alweer de laatste WijkInfo
van dit jaar met lezenswaardige artikelen. Mist u desondanks bepaalde items
in het blad, laat het weten via de mail
info@walboduin.nl
Veel leesplezier.
Hank Hoogwout

Denkt u dat u wilt meedenken en
besluiten wilt nemen voor zowel de
vereniging als het wijkberaad, dan
zien we u mailtje met belangstelling
tegemoet via
hankhoogwout@kpnplanet.nl

Webmaster
Tot onze spijt heeft onze webmaster
te kennen gegeven dat hij werk en
de zorg voor de website niet meer
kan combineren.
We zoeken een enthousiaste
bewoner die inzicht heeft in de
digitale wereld en de website kan
beheren. Het vergt niet veel tijd
voor iemand die bedreven is in
deze materie.
Lijkt het u wat? Reageer dan via
hankhoogwout@kpnplanet.nl

Vertegenwoordiger projectgroep Ogen & Oren
Deze projectgroep zoekt voor de nieuwe wijken Duinvallei, Duinslag en Kijkduin-Bad een vertegenwoordiger om de Ogen & Oren van deze wijken te zijn.
Achterin dit blad vindt u nadere informatie. U kunt zich aanmelden via
info@walboduin.nl. We zien uw mail met belangstelling tegemoet.

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

Om dit financieel te kunnen blijven faciliteren hebben wij dringend behoefte aan
nieuwe leden!
De contributie is slechts € 17,50 per jaar. Via de website www.walboduin.nl kunt u zich
met een paar klikken aanmelden.
Gelukkig kunnen we weer meer activiteiten ontplooien. Met uw lidmaatschap geeft u
ons de verzekering dat we door kunnen gaan met de activiteiten van de vereniging en
het wijkberaad. Dus, WORD LID!!
Het bestuur
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Werk in de Wijk
Kijkduin-Bad
In Kijkduin-Bad is fase 1 nagenoeg afgerond. In de gebouwen Poniente, Vendaval
en Gregale zijn de meeste woningen
inmiddels bewoond en de commerciële
ruimten in gebruik. Op de begane grond
is vooral Food Court Daily Taste opvallend.
Verschillende bedrijven op het gebied
van voeding hebben zich in deze ruimte
gevestigd. Ook de supermarkt COOP heeft
er een zaak geopend.

gerealiseerd. In Fase 2 komen 154 koopappartementen en 6700 m² commerciële
ruimte. Ook is er onder de gebouwen een
grote parkeerkelder, aansluitend op die
van Fase 1.

Bouwput en fundamenten van de eerste 3
gebouwen van fase 2.

Voor meer informatie over Kijkduin-Bad:
zie pagina 15.

Hoofdingang van Daily Taste.

Kijkduin-Binnen
In Kijkduin-Binnen zijn de meeste bouwwerkzaamheden klaar of in een afrondende fase. In Schapenatjesduin-Oost zijn
veel zelfbouwwoningen al bewoond. Half
september is begonnen met het boren van
funderingspalen voor het eerste van twee
flatgebouwen met totaal 70 appartementen in de sociale huursector. Deze gebouwen komen in de hoeken van het terrein
en worden door Arcade gerealiseerd.

Het De Savornin Lohmanplein
Het winkelcentrum ondergaat een ingrijpende metamorfose. Langs de Groen van
Prinsterlaan heeft vooral Albert Hein een
uitbreiding gekregen tot AH-XL. De centrale
hal kreeg een opknapbeurt en goede
ventilatie.

De centrale hal

Interieur van de Daily Taste.

Rond afgelopen jaarwisseling zijn de
werkzaamheden voor de eerste gebouwen
van fase 2 begonnen. Tramontana, Levante
en Lombarde (ook dit keer genoemd
naar lokale winden in het Middelllandsezeegebied) komen langs de boulevard
en zijn het eerst aan de beurt. De plek
waar gebouw Sirocco moet komen, langs
de Deltapromenade, blijft aanvankelijk
bouwplaats en wordt dus als laatste

Het parkeerdek is nu bereikbaar met een
viertal rolbanen.

Installatie voor het boren van funderingspalen
van de Arcade-flats

Impressie van de eerste 3 gebouwen van
fase 2. Afb.: Nieuw-Kijkduin.

niet meer gebruik maken van de tijdelijke
inritten bij de Kijkduinsestraat en moeten
omrijden over het Schapenatjesduin. Soms
misbruiken automobilisten nog de kortere
weg via de fietspaden.
Tussen The Finest en ZuiderDuinen is een
fietspad aangelegd dat veel door leerlingen van de ISH wordt gebruikt. Daarmee
wordt het drukke kruispunt Ockenburgstraat/Wijndaelerweg iets ontlast.
Ook de woningen van ZuiderDuinen zijn,
na alle vertraging door het faillissement
van de oorspronkelijke ontwikkelaar,
opgeleverd.
Het landschappelijk raamwerk voor het
gebied, bestaande uit paden, wegen,
waterhuishouding en beplanting, is
voltooid, met uitzondering van enkele
paden en trappen op de puinduinen langs
de Machiel Vrijenhoeklaan. Daar zorgt een
gebrek aan financiële middelen voor een
gefaseerde uitvoering.

Veel woningen van The Finest of Ockenburgh, op de voormalige tennisbanen,
zijn inmiddels bewoond. Auto’s kunnen

Aan het Colijnplein kreeg supermarkt Aldi
een uitbreiding op het voormalige parkeerterrein. Ter compensatie zijn boven de Aldi
twee parkeerdekken aangelegd, zodat de
flatbewoners de hen toegezegde parkeerplaatsen kunnen gaan gebruiken.
Recent werd bekend dat de Treublaanflat
van een extra verdieping wordt voorzien
met 14 appartementen.
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Solleveld
Even weg van de drukte in onze randstad
Verscholen tussen de watertoren van Monster, landgoed Ockenburg en vakantiepark De Roompot ligt aan de rand van onze wijk
een bijzonder stukje duinlandschap waar het water uit onze kraan vandaan komt. Op een zonnige nazomer-ochtend gaat Wijkinfo
met duinwachter Gino Daamen en Wijnand Simons van drinkwaterbedrijf Dunea op pad in Solleveld.
Bij de enige ingang vanuit landgoed
Ockenburg stappen we naar binnen
en betreden een andere wereld. Paars
bloeiende velden met struikheide, laag
groeiende en grillig gevormde kronkelige
eikenboompjes, af en aan vliegende
aalscholvers en her en der verspreide
waterwinningsputten.
Hoe uniek is dit stukje natuur?
‘Nergens aan de kust vind je zo’n stukje
duin als hier in Solleveld – vertelt Gino.
’Waar vind je heidevelden en zulke mar-

kante eikenboompjes zo dicht aan zee? En
dan deze grote aalscholverkolonie. Dit is
echt één van de laatste stukjes duinlandschap dat nog intact is. Dat maakt het zo
bijzonder. Terwijl de meeste duingebieden
kalkrijk zijn dankzij al het zand dat van zee
binnenkomt is hier in de loop der jaren al
het kalk uit de bodem gespoeld. En dat
zorgt voor deze unieke vegetatie. Als we
het niet goed beheren, niet begrazen,
niet maaien, niet snoeien, dan zal het
uiteindelijk dichtgroeien en in een bos
veranderen.

Natuur beschermen, recreanten toelaten
en tegelijkertijd onze drinkwatervoorziening beschermen? Lukt het jullie om alle
drie doelen te bereiken?
Wijnand: ‘Solleveld is één van de drie
waterwingebieden van Dunea – naast
Meijendel en Berkheide bij Katwijk. Het
is een kwetsbaar gebied, dat we extra
goed beschermen. Dat betekent dat we
hier maar beperkt recreanten kunnen
toelaten. Om hier te mogen wandelen heb
je daarom een dagkaart nodig. Elke dag is
er een beperkt aantal kaarten FOTO:
beschikbaar.
R. ROEMERS
Wijnand Simons en Gino Daamen van Dunea
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Zo kan iedereen van dit mooie rustgebied
genieten, en kunnen we tegelijkertijd het
maximale aantal bezoekers reguleren.
Daarnaast geldt er in dit gebied een aantal
gedragsregels om de natuur en de waterwinning niet te verstoren. Die regels staan
bij de ingang van het gebied vermeld.
Gino: ‘In het broedseizoen mogen per dag
50 mensen dit gebied bezoeken en buiten
het broedseizoen zijn er per dag 100 dagkaarten online beschikbaar op de website
van Dunea. Plus nog eens 10 kaartjes zijn
te koop in Villa Ockenburg. Een kaartje
kost maar 2 euro of de halve prijs voor
leden van Zuid-Hollands Landschap, geen
verdienmodel voor Dunea dus. Tot een
paar jaar geleden was er een selecte groep
gelukkigen met een jaarkaart voor onbeperkt bezoek. Met dit nieuwe systeem verloren zij dit privilege en kunnen we meer
mensen binnenlaten. Wel sluiten we in
het broedseizoen een deel van het gebied
af om de flora en fauna te beschermen
en kun je slechts een korte wandelroute
volgen. Vanaf 1 september is de lange
route weer te bewandelen op vertoon van
een geldig dagkaartje. Elke dag loop je de
kans dat je hier een duinwachter of een
andere medewerker van Dunea tegen het
lijf loopt’.
Terwijl je in de Amsterdamse Waterleidingduinen overal buiten de paden mag
lopen is dat hier niet toegestaan?

‘Inderdaad willen we dat bezoekers op de
paden blijven en niet door de heide trappen of de vogels verstoren. En bovendien
is het een kwetsbaar waterwingebied.
Het gefilterde drinkwater zit hier vrij dicht
onder de grond en dat willen we goed
beschermen. Zelfs de uitwerpselen van
de schapen en paarden die hier grazen
ruimen we op om het grondwater niet
te vervuilen. Maar de uitwerpselen van
de aalscholvers - je kunt het zelfs vanaf
hier ruiken - dat is de natuur, daar doe
je weinig aan. Zelfs de bomen waarin ze
nestelen en die ze onder poepen sterven
uiteindelijk na een jaar of tien af en dan
zoeken ze een andere boom. Maar we
meten alle verontreiniging. Het water in
dat meertje wordt nog via de zandlagen
in de bodem gefilterd voordat het in de
drinkwaterbel terecht komt’.
We zijn aangekomen bij het vogelkijkscherm dat aan de rand van het meertje
met de aalscholverkolonie is geplaatst.
Binnen hangt een mooi overzicht van alle
vogels die je hier kunt bewonderen. In
2005 heeft er zelfs een paartje bijeneters
gebroed in Solleveld. Het zorgde destijds
voor veel opwinding onder vogelaars in
ons land. Tijdens onze wandeling zien we
naast de vele aalscholvers een groepje
krakeenden, een paartje futen, een reiger
vliegt op en een havik scheert laag over
het water. Boven ons wordt een sperwer achternagezeten door een groepje
opgewonden kwetterende zwaluwen. Even
later horen we een waterral krijsen.
Welke bijzondere vogels kom je hier
tegen?
Gino: ‘De roerdomp vind ik altijd heel bijzonder. Een mooie en geheimzinnige vogel
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Solleveldse Aalscholver in zomerkleed

die je in het voorjaar regelmatig hoort
roepen. In de winter gaan ze soms het ijs
op. In het broedseizoen kom je de roodborsttapuit en de gekraagde roodstaart
vaak tegen. En in de winter komen hier
allerlei eendensoorten zoals de brilduiker
of het nonnetje overwinteren.
Zit er nog wel vis in dit meertje? Met zo’n
menigte gulzige aalscholvers in de bomen
zou ik als vis liever elders zwemmen…
‘Zeker zit hier vis, zelfs nu zie je kleine
visjes zwemmen en af en toe zie je hier
de ijsvogel op visjes jagen. De aalscholvers
hier vissen uitsluitend achter de duinen op
zee, daar kunnen ze moeiteloos hun bek
volscheppen. Daarom zie je ze voortdurend
af en aan vliegen tussen de zee en deze
kolonie.
Als we om het meertje heen lopen komen
we bij een open duingebiedje waar een
bijzonder reliëf in het terrein is te zien. Een
hele rij kleine aarden walletjes, overwoe-

kerd met duingras. Er zijn verschillende
theorieën in de omloop over de oorsprong.
Een Merovingisch grafveld, akkertjes uit
de bronstijd? Of resten van een konijnenfokkerij uit de Middeleeuwen? Misschien
gewoon ontstaan door de werking van
wind, water en stuifzand? Het blijft een
geheim in dit stukje Natura 2000 gebied
waar opgravingen niet zijn toegestaan. Een
stuk verderop komen we bij een punt waar
glashelder water de plas binnenstroomt.
Is dit nu het water dat straks bij ons uit de
kraan komt?
‘Dit is de infiltratieplas, hier komt het
water binnen vanuit ons innamepunt aan
de Afgedamde Maas bij Brakel, op de
grens van Gelderland en Noord-Brabant.
Bij Bergambacht, aan de Lek, hebben
we een tweede innamepunt voor extra
inname en noodinname Het rivierwater
dat we innemen, wordt voorgezuiverd en
via ondergrondse pijpleidingen naar de
duinen gepompt In de duinplas zakt het
langzaam in de bodem, wordt het door de
zandlagen gefilterd en komt het terecht
in het ondergrondse zoetwatervoorraad.
En al die putten met stalen deksels die je
hier op een rijtje ziet liggen, dat zijn de
winningsputten, hiermee zuigen we het
ondergrondse, gezuiverde duinwater weer
omhoog. Vanuit de duinen wordt dit verzamelde water uit al de winningsputten naar
de eindzuivering op de productielocatie
gepompt. Daar wordt het water onthard
en verder gezuiverd tot het uiteindelijk bij
jullie - de bewoners van de omliggende
dorpen en stadswijken, uit de kraan komt.’

Richard Roemers
Voor online kaartverkoop voor een bezoek aan
Solleveld kunt u terecht op: dunea.nl/dagkaarten
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‘Alles voor meneer de Vries’

Teamchef Politie Loosduinen
neemt na vijf jaar afscheid
Veertig jaar zit Ronald van den Broek in het politievak, waarvan ongeveer de helft
zich in de vorige eeuw afspeelt. Na vijf jaar als teamchef bureau Loosduinen vertrekt
hij nu in dezelfde functie naar bureau Segbroek. Met een stralend gezicht vertelt hij
over het vak van politieman. ‘Wat ik anders had willen worden? Ik zou het werkelijk
niet weten’.
Is dit een jongensdroom die is uitgekomen?
Jazeker, méér dan uitgekomen. Op mijn
zevende wist ik al dat ik bij de politie wilde,
net als zoveel andere zevenjarigen. Maar bij
mij ging die wens niet weg, nooit.
Wat is er zo mooi aan het vak?
Je kunt eraan bijdragen dat mensen zich
veilig voelen in hun leefomgeving, dat is
een groot goed. Politieman- of vrouw ben
je in hart en nieren en daarom is het veelal
een keuze voor het leven. Het mooie is
ook dat je je binnen de politie enorm kunt
ontwikkelen. Ik ben via allerlei rangen
en studies opgeklommen tot teamchef,
een managementfunctie die zich meer op
bureau dan op straat afspeelt. Maar als
er straks een heterdaadje wordt gemeld,
spring ik net zo goed weer in de auto om
boeven te vangen, want het is allemaal
teamwerk. Saai wordt het nooit: in dit vak
maak je in een week misschien wel meer
mee dan in veertig jaar op een assurantiekantoor.
Hoe ziet het politieteam Loosduinen eruit?
Het is een team van ruim honderd
politiemensen en handhavers. Er heerst
bij ons een goede sfeer van collegialiteit
en samenwerking. Ik heb hier altijd met
veel plezier gewerkt. In mijn functie
van teamchef werk ik nauw samen met
stadsdeeldirecteur Mustapha El Boumeshouli en Pjer Wijsman, voorzitter van de
Commissie Loosduinen. Wij vormen een
stevig driemanschap, die samenwerking zal
ik gaan missen. Gelukkig weet ik dat ik in
Segbroek ook goed zal landen; ik heb daar
al eerder gewerkt.
Hoe ziet de gemiddelde Loosduinse burger
eruit?
Mijn burger is ‘Meneer de Vries uit de
Chopinstraat’. Zo iemand heb ik voor ogen
bij de beslissingen die ik neem. Meneer
(of mevrouw) de Vries is nuchter, mondig,
heeft oog voor de samenleving en heeft
het hart op de juiste plaats. Op het eind van

een overleg vraag ik mijn gesprekspartners
‘Heeft meneer de Vries hier iets aan? Voelt
hij zich door deze maatregel veiliger achter
zijn voordeur en veiliger op straat?’ Als dat
zo is, doen we het goed. Wij doen er alles
aan om Loosduinen een veilig en prettig
leefbaar stadsdeel te laten zijn, maar daar
hebben we de betrokkenheid van de burgers wel bij nodig. We hopen dat iedereen
een beetje op elkaar let en op wat er op
straat gebeurt. Mijn ervaring is dat dat over
het algemeen goed gaat in Loosduinen, het
is een stadsdeel waar we trots op kunnen
zijn. We werken veel met social media,
daarin lopen we zelfs voorop. Mensen
kunnen ons (Politie Loosduinen) volgen op
Facebook en in de WhatsApp-groepen van
de buurt die contact hebben met de politie.
Klopt dat beeld van Meneer de Vries nog
steeds, een burger met zo’n oer-Hollandse
naam?
Ja, dat klopt nog steeds, in Loosduinen
heeft de meerderheid van de bevolking een
westerse geboortegrond.
Wat is kenmerkend voor Loosduinen vergeleken bij de rest van Den Haag en waar
liggen jullie specifieke aandachtspunten?
Loosduinen is best een bijzonder stadsdeel.
Tot 1923 was het nog een dorp. Je hoort
mensen weleens zeggen ‘ik ga even naar
het dorp’, terwijl ze zeggen ‘ik ga naar de
stad’ als ze naar de binnenstad van Den
Haag gaan. Wij hebben de kuststrook erbij
waar het op zomerse dagen aardig druk
kan zijn en we hebben het Kijkduinpark
dat 5000 bezoekers kan herbergen, dat
is tien procent bovenop de bevolking van
Loosduinen. Ook zijn er 65 GGZ-instellingen
in Loosduinen, verspreid over de wijken.
Gelukkig hebben wij een partnerschap
met het Kijkduinpark en de GGZ dat zorgt
voor preventie en korte lijnen in geval van
onraad.
Hoe zit het met de veiligheid in de wijken
Waldeck, Bohemen en Kijkduin waar dit

blad wordt verspreid? Waar kunnen de
bewoners extra op letten?
Naar aanleiding van de recente inbraken
– overigens niet zo uitzonderlijk veel als je
zou denken, maar elke inbraak is er één
te veel – zijn we extra waakzaam en doen
we meer aan preventie, onder meer door
tips te geven en mobiele tekstborden te
plaatsen. Qua opsporing kunnen we dankzij
nieuwe technieken steeds méér, dat vind
ik bemoedigend. De onderlinge verbinding
van burgers en de verbinding van burger
met politie blijft van vitaal belang, op straat
en op social media. Verder raad ik iedereen
aan om fietsen altijd aan een vast object te
koppelen met een goede fietsketting; niet
zo’n ketting waarvan je het uiteinde in je
fietsslot steekt, maar een ketting die een
afzonderlijke sleutel heeft. Fietsdiefstallen,
met name diefstal van e-bikes, vinden
voornamelijk plaats bij de winkelcentra en
de strandopgangen.
Als politieman maak je ook heftige
situaties mee. Hoe gaan jullie daar
binnen het team mee om? Je mag thuis
natuurlijk niet alles vertellen.
We hebben een Team Collegiale Opvang op
het werk. Als er iets indringends is gebeurd,
wordt erover gepraat met collega’s die
daar speciaal voor zijn opgeleid. Zaken die
geheim moeten blijven, laten we achter op
het werk.
En dat zevenjarige jongetje dat anno
2021 droomt van een loopbaan bij de
politie, wat zullen we tegen hem zeggen?
Volg je hart en doe je best op school, want
je moet wel goed beslagen ten ijs komen.
Zonder diploma’s wordt het lastig.
En tegen de bewoners van onze mooie
wijken?
Wees zuinig en trots op je wijk, blijf op
elkaar letten, zoek de verbinding.

Jeannette Biesbroeck
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De Wildhoef

Veelzijdige manege in de Bosjes van Pex
Op de meeste maneges wordt gewoon les gegeven en staan er lespaarden en pensionpaarden op stal. Op De Wildhoef gebeurt
veel meer dan dat. Paardencoaching, dagbesteding voor jongeren, een opleidingstraject voor jonge paardenverzorgers en een
fokprogramma van koninklijke warmbloedpaarden met olympische potentie. Aan een tafeltje op het terras van hun gloednieuwe
kantine vertelt Fiona – één van de drie zussen die gezamenlijk De Wildhoef runnen – ons over hun manage.
als het paard niet doet wat ze willen.
Uiteindelijk leer je zo met duidelijke en
consequente lichaamstaal het paard te
sturen. Dan pas gaan we opzadelen en
beginnen we met rijden in de les. Als
ruiters weten hoe ze een paard moeten
benaderen, verzorgen, opzadelen en een
beetje kunnen rijden gaan ze door naar de
grote rijgroepen van 8 ruiters.

FOTO: DE WILDHOEF

De eigenaren van De Wildhoef vlnr: Iris, Fiona en Aïde

Wat een prachtige plek, hier zo verscholen
in de bosjes. Hoe kwamen jullie met z’n
drietjes hier terecht?
Elf jaar geleden hebben we deze manage
gekocht van de vorige eigenaar. Wij zijn
hier opgegroeid aan de overkant en
één van onze pony’s stond hier. Later
kwam er nog een tweede bij waarmee
we ons eerste veulen hebben gefokt en
liepen we hier voortdurend rond. Toen
het te koop kwam waren we alle drie
net afgestudeerd, lekker eigenwijs en
dachten ‘waarom niet?’ Mijn zus Aïde
had dierwetenschappen gestudeerd, Iris
was administratief economisch opgeleid
en ik had de studie sociaalpedagogische
hulpverlening afgerond.
Dat is een mooie combinatie. Hoe hebben
jullie de taken verdeeld om dit bedrijf te
runnen?
Alle drie geven we instructie en maken
we samen het lesprogramma. Aïde
onderhoudt de contacten met al onze
partners en leveranciers en doet de grote
paardenzorg zoals de dierenarts, tandarts
en fysiotherapeut. Iris zorgt voor de kleine
paardenzorg (dagelijkse zorg) en het
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administratief beheer van dit terrein. Daarnaast zorg ik voor personeel, de horeca
en het zorgprogramma. We zijn behoorlijk
gegroeid de afgelopen jaren, we hebben
nu zestig boxen met vijftig manegepaarden en tien pensionpaarden. We zitten
helemaal vol. Voor de beginnende jeugd
hebben we een wachtlijst. Voor volwassenen die kunnen rijden is er wel wat ruimte
voor nieuwe klanten.
Freestyle lessen is jullie specialiteit.
Wat houdt dat in?
Iedereen die bij ons leert paardrijden
begint in het freestyle systeem. De eerste
drie tot vier maanden leer je omgaan met
een paard. Niet door er op te zitten, maar
door er naast te werken en jezelf bewust
te worden van je eigen houding en van
het gedrag van een paard zoals dat op jou
reageert. Dit doen we in groepjes van 4
lesklanten.
Een paard is een kuddedier, geen huisdier
en reageert echt anders dan een mens of
een hond of een kat. Onze ruiters leren
begrijpen dat een paard het gedrag van de
ruiter spiegelt. En ze snappen na een tijdje
dat ze bij zichzelf iets moeten veranderen

Leren ruiters bij jullie geen Engelse of
klassieke stijl?
Zeker wel! Na onze introductie in de
freestyle gaat een ruiter bij ons verder in
de reguliere rijkunst, dus gewoon Engels/
klassiek volgens de regels van de Nederlandse paardensportbond, FNRS en KNHS.
Freestyle sluit hier gewoon heel goed op
aan, bepaalde oefeningen zijn weliswaar
anders, we gebruiken een ander type
paarden en rijden met zo min mogelijk
instructie door de ruiter. Wij zijn volgens
ons de enige manege in ons land die
freestyle rijden als introductie gebruikt.
Coaching met paarden doe je ook. Dat
is best bijzonder, kun je er meer over
vertellen?
Als onderdeel van ons zorg-programma
bieden we via een aparte stichting ‘Zorg
op de Wildhoef’ coaching, dagbesteding

FOTO: DE WILDHOEF

en paardrijles voor gehandicapten. De
paardencoaching doe ik helemaal zelf en
vind ik prachtig om te doen. Iedereen met
een ontwikkelingsvraagstuk of met een
gedragsprobleem kan zich bij ons aanmelden voor een coachingstraject.
Paarden kunnen mensen heel goed helpen
zich bewust te maken van hun eigen
gedrag door dit te spiegelen. Elk paard
is sensitief en reageert op onbewust en
non-verbaal gedrag van mensen en kan
daarin heel direct en confronterend zijn.
Bijvoorbeeld bij een kind dat het lastig
vindt om toenadering te zoeken tot een
ander kind zal een paard dit spiegelen
en wellicht weglopen. En bij zo’n situatie
benoemen we wat er gebeurt, wat dit
met je doet en zo’n reflectie kan echt
een opening bieden. In 6-8 sessies zie
je vaak dat een kind of een volwassene
bewuster of weerbaarder wordt. Om hier
baat bij te hebben hoef je niet spiritueel
of super-sensitief te zijn, maar gewoon
nuchter, net als ik zelf. Het is eigenlijk
laagdrempeliger dan naar een psycholoog
te gaan.
Behalve coaching hebben jullie ook een
dagbestedingsprogramma, voor welke
doelgroep is dat bestemd?
Via de stichting Zorgboeren Zuid-Holland
krijgen wij klanten voor de dagbesteding
en zij regelen de behandelplannen. Het
gaat om kinderen en jongeren, vaak met
gedragsproblemen, schoolverlaters, jeugd
die anders doelloos rondhangt. Wij geven
hen een zinvolle dagbesteding, ze draaien
een paar dagdelen per week met ons mee
in het dagelijks werk op de manage en
krijgen van ons extra aandacht. We poetsen dan bijvoorbeeld samen een paard
en praten over wat hen bezig houdt, wat
hen boos of verdrietig maakt. Eigenlijk ook
een beetje coaching dus, en we ontlasten
bovendien het gezin van deze thuiszittende jongeren.
Een mooi zorgprogramma voor mensen. En hoe zit het met de zorg voor de
paarden?
Paardenwelzijn is voor ons heel belangrijk.
Wij horen bij de eerste 10 bedrijven van
Nederland en zijn de eerste stadsmanege
met het Keurmerk Paard en Welzijn
(KPW). Dit is het strengste keurmerk voor
paardenwelzijn op dit moment in Nederland. Voor dit keurmerk moet je voldoen
aan strenge normen voor belastbaarheid
van de paarden, huisvesting, gezondheid,
vrije beweging en sociale contacten. Onze
stallen zijn half open zodat de paarden

FOTO: R. ROEMERS

Gloednieuwe overkapping van de buitenbak met kantine op de achtergrond

onderling contact kunnen hebben met
hun vriendjes. Maar daarnaast willen we
de paarden graag meer uitloopmogelijkheden geven en dat is bovendien vereist
gezien de nieuwe regelgeving die er aan
komt. Dat is best een uitdaging voor een
manege op deze locatie. Het liefst zouden
we er een stukje grond bij krijgen van de
gemeente. Zolang er geen oplossing is
blijven wij dagelijks ons best doen om de
paarden elke dag in groepjes los te zetten
in onze bakken. De merries met veulens
brengen wij naar een weiland zodat die
genoeg bewegingsvrijheid hebben.

Ik zag in een van de stallen een prachtig
pasgeboren veulen liggen. Jullie hebben
een eigen fokprogramma?
Klopt, we zijn 9 jaar geleden hiermee
begonnen en fokken KWPN-ers voor de
eigen aanwas maar ook voor de verkoop.
We hebben een aantal goede fokmerries
en werken met goedgekeurde dekhengsten. Zo krijgen we leuke en geschikte
paarden voor de manage maar een
van onze merries heeft een neefje dat
meeloopt op de Olympische spelen, dus
wellicht kunnen we in deze wereld van de
paardenfokkerij nog onze naam vestigen.

Richard Roemers

Bewoners Overleg
25 november 2021
Aanvang 19.30 uur | A. Diepenbrockhof 2
Op donderdag 25 november a.s. wordt weer een Bewoners Overleg georganiseerd.
De coronamaatregelen zijn dusdanig versoepeld dat – zoals het zich laat aanzien – het
verenigingsgebouw Walboduin weer een groter aantal mensen kan ontvangen voor
vergaderingen en overleggen.
Op de voorlopige agenda zal onder meer komen te staan een presentatie over de ontwikkeling van het oude KPN gebouw aan de Mgr. Nolenslaan. Ook de stand van zaken
rond Kijkduin zal worden belicht.
In dit blad leest u dat onze Teamchef Politie zijn werk gaat voortzetten in de wijk
Segbroek. Is er half november een opvolger van hem bekend, dan zou deze zich aan de
bewoners kunnen komen voorstellen.
Houdt u de website in de gaten voor eventuele wijzigingen (www.walboduin.nl).
U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van dit overleg per mail: info@walboduin.nl.
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Producten uit de regio
kakelvers van boer naar bord
Wie weleens op woensdagmiddag door landgoed Meer en Bos wandelt, zal het niet
ontgaan dat de deuren van het koetshuis van taverne Meer en Bosch wagenwijd
openstaan - al lang niet meer voor het komen en gaan van koetsen, maar wel om
ruimte te geven aan een heel andere bedrijvigheid.
Vruchtenbuurt. ‘Het aantal verdeelpunten
breidt zich razendsnel uit, zowel in Den
Haag als elders in het land’, licht Mike toe.
Rechtstreex blijkt een succesformule te zijn.

FOTO: J. BIESBROECK

Op een zonnige woensdag in juli ontmoet
ik daar namens Wijkinfo Mike Koot. Binnen
staan kratten met groente en fruit, in de
koeling staan zuivelproducten en verse sappen. Buiten staat een banner met daarop
de tekst ‘Jouw lokale favorieten staan voor
je klaar, Rechtstreex van de boer’.
Mike heeft niet veel aansporing nodig om
tekst en uitleg te geven. De gepassioneerde
manier waarop hij vertelt over de verse
producten die in het koetshuis liggen uitgestald, doet vermoeden dat hij is geboren
en getogen op het boerenland. Niets is
minder waar: Mike komt uit Den Haag en
heeft zijn sporen verdiend in het onderwijs.
Nog geen jaar geleden kreeg zijn leven
er een andere dimensie bij toen hij werd
gevraagd mee te doen met Rechtstreex.
Het in 2013 opgerichte Rechtstreex is
een initiatief om een alternatieve voedselketen te creëren die consumenten de
mogelijkheid biedt een overwogen keuze
te maken bij het kopen van voedsel. Verse
seizoensproducten gaan rechtsreeks van
boer naar bord. Hoe kan dat? Producten
worden van boerderijen in de regio naar
zogenaamde ‘verdeelpunten’ gebracht. Dit
zijn afhaalpunten die onder beheer staan
van een wijkchef. Eén zo’n wijkchef is Mike.
Op het moment dat ik hem spreek, heeft hij
twee verdeelpunten onder zijn hoede: op
woensdag in Meer en Bos, op vrijdag in de

Wat spreekt de consument zo aan bij
Rechtstreex?
‘Steeds meer mensen willen weten wat ze
eten en willen een keuze kunnen maken
voor regionale producten, biologische
producten en duurzaamheid. Wij leveren via
een korte, transparante weg producten van
boeren uit de regio. Transportkilometers en
verpakkingsmateriaal worden zoveel mogelijk beperkt, je haalt de bestelde producten
op in je eigen wijk. Voor mij is het zelfs een
sport zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken, het liefst geef ik alles
direct uit een krat mee in een boodschappentas of -mand.’

Heb je al vaste klanten?
‘Ja, dat komt vlot op gang. Mensen die toevallig langskomen, maken een praatje en
stellen vragen. Ik vertel hun over de missie
en de werkwijze van Rechtstreex en daarna
weet deze en gene al gauw de weg naar
de website te vinden om een bestelling te
plaatsen.’
Kan bestellen uitsluitend via de website?
Wat als iemand niet zo vaardig is met de
computer?
‘De inkoop wordt gedaan naar aanleiding
van de bestellingen die uiterlijk maandag
om 10.30 uur online binnen moeten zijn.

Op die manier kunnen we alles kakelvers
van het land leveren zonder dat er iets
overblijft. Mensen die niet handig zijn met
computers, kunnen op woensdagmiddag
langskomen en mij vertellen wat ze voor de
volgende week willen bestellen, dan voer ik
de bestelling ter plekke in op mijn laptop.’
Wat heb je zoal in je assortiment?
‘Het assortiment is breder dan groente,
fruit en zuivel: ook vlees, vis en vega zijn
verkrijgbaar, al kan dat verschillen per
verdeelpunt. Aangezien onze producten
vers van de boer komen, zijn ze seizoengebonden. Zo ging het in grootmoeders
tijd ook, maar tegenwoordig kun je in veel
winkels het hele jaar door van alles krijgen.
Wij laten je proeven wat de seizoenen je
brengen. Overigens blijft het niet bij de
standaard producten die je zou verwachten;
we hebben zelfs regionaal gekweekte
Boeddha vingers, een citrusvrucht in de
vorm van een hand met vingers.’
Hoe weet de consument of de producten
wel of niet zijn bespoten?
‘Wij werken met verschillende labels om
aan te geven hoe een product is geteeld:
onbespoten, biologisch en biodynamisch.
Producten zonder label komen van de
‘gangbare’ landbouw.’
Weet de consument precies van welke
boer de aardappel komt die ‘s avonds op
zijn bord ligt?
‘Jazeker, dat staat allemaal op onze website,
www.rechtstreex.nl. De boeren stellen zich
voor met een foto en een korte introductie.’
Wat is de leukste reactie die je tot nu toe
hebt gekregen?
Die kwam van een man van Poolse
afkomst. Hij zei ‘Als ik dit proef, zit ik weer
op het platteland van Polen.’

Jeannette Biesbroeck

Nieuwjaarsreceptie
Zoals het zich nu laat aanzien is de planning dat er op

donderdag 13 januari 2022
een Nieuwjaarsreceptie gehouden kan worden in
Walboduin die voor een ieder toegankelijk is.

Vanaf 17.00 uur zal een hapje en een drankje geserveerd worden, waarna de voorzitter een korte toespraak zal houden. Het is allemaal nog ver weg, maar zodra u een
nieuwe agenda heeft, noteert u deze datum dan toch maar even.
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‘Nieuwbouw voor onderwijs
met hoofd, hart en handen’

bij dit project. Als vennoot van Olles Huis,
de bij Wonnebald aangesloten kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse
opvang, is zij nauw betrokken bij de
Vrijeschool. De twee instellingen werken
volledig samen en dat willen ze zo
houden. De gemeente is daar ook een
voorstander van: een integraal kindercentrum.

Wanneer schoolleider Iris Wielenga-Beijer vertelt over ‘haar’ Vrije(basis)school
Wonnebald aan de Mozartlaan, kan de toehoorder zomaar denken ‘Was ik nog maar
kind, dan ging ik naar deze school’.
Met zorgvuldig gekozen woorden doet Iris
glashelder uit de doeken waar Vrijeschool
Wonnebald voor staat en hoe de docenten
hun missie vertalen naar de praktijk. Ze
praat met passie over haar vak en met
veel kennis van zaken: een rolmodel voor
de leerlingen die onderwijs krijgen ‘met
hoofd, hart en handen’. Aanleiding voor ons
gesprek is de op stapel staande nieuwbouw.
FOTO: ARCHIEF WONNEBALD

Artist’s impression van de nieuwbouw

Is er veel behoefte aan Vrijescholen?
De belangstelling groeit enorm, er zijn
wachtlijsten en ouders fietsen er graag
voor om. Onze leerlingen wonen lang niet
allemaal om de hoek. Hun ouders maken
een bewuste keuze voor vrijeschoolonderwijs, gebaseerd op de principes van Rudolf
Steiner, grondlegger van de antroposofie
(1861 - 1925). In de geest van de antroposofie besteden wij veel aandacht aan
de algehele ontwikkeling van het kind. We
kijken naar de manier waarop het kind zich
verbindt met het grotere geheel, met de
natuur, met de mensen om zich heen en
vooral met zijn of haar eigen ziel, hart en
talenten. Natuurlijk hebben wij wettelijke
leerdoelen en toetsen, maar binnen die
kaders varen wij onze eigen koers, kijkend
naar onze kinderen.
Hoe zou het komen dat de vraag naar
onderwijs op Vrijescholen toeneemt?
In de maatschappij is er een tendens
het kind meer te zien als kind dan als
toekomstig volwassene. Een kind kan
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zich ten diepste verwonderen over de
verschijnselen van de natuur. Bij ons leven
ze mee met de seizoenen en worden ze
zich bewust van de planeet waarvoor we
moeten zorgen. De leerkrachten gaan vaak
naar buiten met de kinderen, niet alleen in
onze eigen schooltuin, maar ook wekelijks
naar Landgoed Meer en Bos. We vieren
de seizoensfeesten en we verdiepen ons
in de totstandkoming van de producten
die dagelijks op ons bord liggen of waar
we dagelijks mee spelen. Daarnaast is er
veel aandacht voor muziek, beweging,
toneel en het spelenderwijs verwerven van
taalvaardigheid.
Hoe deden jullie dat tijdens de lockdown?
Wij probeerden zo creatief mogelijk met het
thuisonderwijs om te gaan. Dat was voor
ons een kwestie van proberen en leren.
Maar het lukte: we vonden een goede
balans per klas in werken op de computer
en oefeningen en opdrachten thuis die
kunstzinnig werden verwerkt in een schrift.
Ook het voor Vrijescholen zo kenmerkende
periode-onderwijs konden we voortzetten. Dit betekent dat we in een bepaalde
periode, die een aantal weken duurt, de
eerste uren van de dag bezig zijn met één
bepaald vak. Door er zo intensief mee bezig
te zijn, ontstaat verdieping in en verbinding
met dat vak.
Gaan jullie uitbreiden vanwege de
wachtlijst?
Nee, de nieuwbouw wordt niet groter
dan wat we nu hebben, maar het huidige
gebouw is echt door zijn hoeven aan het
zakken. Het nieuwe gebouw wordt zelfs
iets compacter, met veel oog voor de
groene buitenruimte. We hebben een werkgroep die in nauwe samenwerking met de
architect en de gemeente het sloop- en
nieuwbouwproces begeleidt.

Ook aanwezig bij het gesprek is Yvette
Broumels, lid van de Werkgroep Nieuwbouw. Zij vertelt wat er zoal komt kijken

Yvette, is de antroposofische gedachte
terug te vinden in de architectuur van
het nieuwe gebouw?
Jazeker, wij prijzen ons zeer gelukkig dat
we een architect hebben gevonden die
tot op de vierkante meter heeft begrepen wat wij willen. De architect is goed
bekend met het antroposofische gedachtengoed. Qua uiterlijk hebben wij gekozen
voor houtskeletbouw. Qua interieur is de
insteek ‘rust en ruimte’, met kleurstellingen die verschillen per leeftijdsfase.
Betekent houtskeletbouw dat de buurt
bewoners weinig last zullen hebben van
de nieuwbouw?
Natuurlijk brengt bouwen overlast met
zich mee, maar houtskeletbouw gaat snel.
Uiteraard moet er eerst nog worden
gesloopt, dat zal ongeveer een maand
tot zes weken duren. Zoals het er nu naar
uitziet, begint de sloop zodra de zomervakantie van 2022 ingaat. De planning
hangt sterk af van het vinden van een
wissellocatie voor het tijdelijk huisvesten
van de school, inclusief Olles Huis. Als
we eenmaal beginnen, zal er uiteraard
bouwverkeer zijn, maar wij proberen de
overlast voor de buurtbewoners zoveel
mogelijk te beperken. De gemeente ziet
daar ook streng op toe.
In hoeverre wordt de buurt betrokken bij
de nieuwbouwplannen en bij de school
als zodanig?
Er zijn al wat goed bezochte informatiebijeenkomsten geweest en er komt nóg
zo’n bijeenkomst. Zodra de nieuwbouw er
staat, willen we iedereen graag de kans
geven te komen kijken, maar dat hangt
nog wel af van de corona-maatregelen.
Ook verwelkomen we het hele schooljaar
graag vrijwilligers om te komen voorlezen
of met de kinderen te breien of borduren
of liedjes van vroeger te zingen. Aanmelden kan altijd, maar momenteel kan
men beter even wachten tot het nieuwe
gebouw er staat.

Jeannette Biesbroeck

Kijkduin vandaag de dag
De herontwikkeling van Kijkduin Bad vordert gestaag. Fase 1 (drie woongebouwen,
de winkels in Daily Taste Food Court en de
onderliggende parkeergarage) is opgeleverd en vol in gebruik. De opening van de
horeca onder het gebouw Piemonte en
onder de nieuwe boulevard is enigszins
vertraagd. Het Pannenkoekenhuis en het
Italiaanse restaurant Pavarotti zullen naar
verwachting voor het nieuwe zomerseizoen 2022 hun deuren openen.

De uitvoering van fase 2 is enkele
maanden geleden gestart met de sloop
van het oude winkelcentrum. De bouwput is ontgraven en twee torenkranen
zijn geplaatst op een speciaal daarvoor
gemaakte fundering. De schroefpalen voor
de eerste twee te realiseren gebouwen
(Tramontana en Levanter) zitten reeds in
de grond. Daarna volgen die voor Sirocco
en Lombarde.
Voor de realisering van laatstgenoemd
gebouw zal te zijner tijd een derde torenkraan worden geplaatst. Net als in fase 1
zal ook in fase 2 in de plint van de gebouwen horeca en winkels worden ondergebracht. De parkeergarage zal in totaliteit
ruimte bieden aan circa 650 auto‘s.
Het zal de regelmatige bezoeker van
Kijkduin niet ontgaan zijn dat de ondergrondse toegang van de parkeergarage en
de ondergrondse fietsenstalling (kortweg
aangeduid met EeF = Entree en Fietsenstalling) nog niet is gerealiseerd en dat
dientengevolge ook de herinrichting van
het Deltaplein nog niet heeft plaatsgevonden. Noodgedwongen is een tijdelijke
in- en uitrit aangelegd en heeft ook een
tijdelijke inrichting van een deel van

Deltaplein plaatsgevonden. Allemaal niet
erg fraai maar noodzakelijk om woningen,
commerciële ruimtes en parkeergarage
bereikbaar te maken.
De aanleg van de EeF (vroeger aangeduid
als VOEP = Verdiept Ondergrondse Entree
Parkeren) had al in begin 2019 gestart
moeten zijn. Vertragingen in de vergunningenprocedures, de stikstofproblematiek
en het verschil van mening tussen de
gemeente en BOHA (eigenaar/ontwikkelaar van het NH Atlantic hotel) over
grondruil en andere eisen en voorwaarden
hebben ertoe geleid dat er vandaag de
dag nog geen zicht is op de start van de
aanleg. Intensief overleg van de bewonersvertegenwoordigers met DSO (Dienst
Stadsontwikkeling) van de gemeente, brieven aan en gesprekken met wethouders
om de urgentie van een spoedige aanleg
te onderstrepen, hebben tot op heden
geen effect gehad. Recent hebben BWK en
SBK opnieuw een brief geschreven naar
het College met het dringende verzoek om
een gesprek, omdat we de huidige patstelling en de gevolgen daarvan onaanvaardbaar vinden.
Ook het ontwerp van de EeF roept bij ons
nog de nodige vragen op. Zo achten wij
een inrit met maar één rijstrook volstrekt
ontoereikend om het autoverkeer naar een
garage met circa 1.000 plaatsen (650 voor
FRED, 350 voor BOHA) vloeiend en zonder
filevorming te kunnen afwikkelen. Zelfs in
de huidige situatie geeft dat al problemen.
Omdat het verschil van mening met BOHA
als onoplosbaar wordt beschouwd, is er
inmiddels een EeF 2.0 ontworpen die
geheel buiten het grondgebied van BOHA
ligt. Ook is opdracht gegeven om een
ontwerp te maken voor de herinrichting
van het Deltaplein exclusief de grond van
BOHA en dat is toch een flink stuk. We zijn
daar fel op tegen, omdat daarmee de ook
zo door de gemeente gewenste kwaliteitsimpuls geweld wordt aangedaan. De strijd
wordt voortgezet.

Behalve Nieuw Kijkduin vraagt ook de
rest van het dorp de nodige aandacht.
Met name de onderhoudstoestand van de
openbare ruimte geeft aanleiding tot zorg.
Het onkruid op trottoirs groeit al maanden
welig en de lantaarnpalen vertonen achterstallig onderhoud. Op zomerse dagen
worden verkeersregelaars ingezet om het
ruimschoots toestromende autoverkeer in
goede banen te leiden, maar de overlast
van te hard rijdende en oorverdovend
lawaai veroorzakende auto ’s blijft. Het
aanbod van scooters en brommers is ook
overdadig en het in het wilde weg stallen
van vooral de huurscooters berokkent voetgangers veel problemen. De overlast van
wild plassende en zwerfafval generende
bezoekers manifesteert zich op warme
dagen eveneens. Over al deze zaken
voeren we frequent overleg met het stadsdeelkantoor maar gebrek aan menskracht,
budget en het gemeentelijk beleid speelt
ons ook hier parten. De mogelijkheden
voor aanpak zijn beperkt.

Het stadsdeel Loosduinen heeft ons
(SBK) via het Wijkberaad een wijkbudget
toegekend om ideeën van bewoners voor
de verbetering van de woonomgeving
te realiseren. In dat kader heeft SBK een
prijsvraag uitgeschreven en de bewoners
uitgenodigd om ideeën in te leveren.
Er zijn tot nu toe meer dan veertig ideeën
ingediend. Die worden nu eerst getoetst
op financiële en technische haalbaarheid
en vervolgens kunnen de bewoners hun
stem uitbrengen op het voor hen meest
geslaagde idee. Eind van het jaar is de
uitslag bekend van de ideeën, die in
uitvoering kunnen worden genomen.
Eric van Baarsel
voorzitter Stichting Bewonersbelangen Kijkduin
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Nieuw park aan de
Mozartlaan officieel geopend
Op vrijdag 17 september werd onder belangstelling van de bewoners van de
omliggende flats De Componist en De Operette het nieuwe parkje aan de Mozartlaan
geopend door stadsdeelwethouder Hilbert Bredemeijer. Het bestuur van ons
wijkberaad en de redactie van Wijkinfo waren eveneens vertegenwoordigd.
Hilbert Bredemeijer benadrukte in zijn toespraak het belang van de openbare ruimte
in een drukke stad als Den Haag. Groene
buitenruimte is tenslotte schaars en daar
moeten we zuinig op zijn.
De initiatiefnemers en drijvende krachten
memoreerden aan de strijd die eraan voorafging. In het voorjaar van 2017 waren net
de nieuwe bewoners in de gereedgekomen
naastgelegen flats getrokken en nog geen
maand later kwam het onheilspellende
bericht om op het voormalige Wingsterrein
waar zij op uit keken 60- 90 nieuwe appartementen te bouwen.
De bewoners waren niet blij, organiseerden zich en met steun van het wijkraad
werd de gemeente benaderd. Uiteindelijk
resulteerde dit in een motie van het VVD
gemeenteraadslid Chris v.d.Helm op 14
dec 2017 om hier niet te bouwen maar
een groene ruimte te creëren. En deze

En nu is er deze nieuwe groene plek
in plaats van nog meer baksteen. De
aanplant in dit nieuwe plantsoen met 41
nieuwe bomen oogt nog bescheiden en
het moet nog groeien, maar het nodigt uit
om even een rustig plekje op te zoeken en
elkaar te ontmoeten.

motie werd in de gemeenteraad unaniem
goedgekeurd. De aanwezige mondige
bewoners liepen destijds juichend en trots
de raadszaal uit.

SBK beëindigt haar werk
Sinds haar oprichting in juli 2003 heeft
het bestuur van de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK) zich ingezet om
de collectieve belangen van de bewoners
van Kijkduin te behartigen. Dit in nauwe
samenwerking met het Wijkberaad
Bohemen, Waldeck, Kijkduin (BWK).
De afgelopen 15 jaar leverde de herontwikkeling van Kijkduin Bad en de zorg en
aandacht voor de openbare ruimte voor het
SBK-bestuur heel veel werk op.
Daarnaast vraagt de communicatie met onze
achterban (de bewoners) ook structureel
de nodige inspanningen in de vorm van
twee bewonersbijeenkomsten en vijf à zes
krantjes per jaar.
De bestuursleden hebben zich gedurende
de afgelopen 18 jaar met heel veel liefde
ingezet voor onze wijk in de overtuiging dat
we toegevoegde waarde hadden.
De laatste tijd bekruipt ons echter het
gevoel, dat de door ons geleverde intensieve
arbeid te weinig rendement oplevert om de
forse aanslag op onze vrije tijd voor onszelf

Vervolgens ontstond er helaas veel vertraging bij de uitwerking van de plannen.
Dankzij een ontmoeting en een stevig
gesprek met de werkgroepvoorzitter van
de appartementengebouwen bij de nieuwjaarsreceptie van Walboduin begin 2019
kwam er weer schot in de zaak en kon de
eerder toegezegde 300.000 euro van de
gemeente worden veiliggesteld en werd
het plan eindelijk gefinaliseerd.

en onze directe omgeving nog te rechtvaardigen. Wellicht zijn onze verwachtingen te
hoog gespannen, maar op te veel onderwerpen leidt onze inzet niet of te langzaam
tot het gewenste resultaat. We zijn ervan
overtuigd dat met name op stadsdeelniveau
geen sprake is van onwil doch eerder van
onmacht. Dat komt onder meer door de
wijze waarop de gemeentelijke overheid is
georganiseerd en het gebrek aan voldoende
menskracht en middelen, hetgeen ten
koste gaat van de efficiency en de effectiviteit. Onverantwoord veel wisselingen op
projectmanagementniveau is daar mede
debet aan.
Ook de recente inzet van het digitale
netwerk Hoplr, waarmee de participatie van
bewoners bij gemeentelijk beleid wordt
gestimuleerd en de rechtstreekse communicatie gefaciliteerd, maakt de positie
van bewonersbelangenbehartigers als SBK
zwakker.
En tenslotte bevindt de herontwikkeling van
Kijkduin Bad zich nu in een afrondende fase.
De meeste plannen voor de herontwikkeling

En hoe krijgt zo’n parkje dan een nieuwe
naam en bijbehorend straatnaambord?
Hiervoor was een prijsvraag uitgeschreven.
En misschien is de winnende naam die
werd geleverd door een van onze wijkbewoonsters niet heel verrassend maar
passend is het zeker. Temidden van chique
woonflats met muzikale namen als de
Operette, de Komponist en gelegen aan de
Mozartlaan zal dit stukje groen voortaan
verdergaan als het Mozartpark. Hoe kon
het ook anders…
Richard Roemers

van Bad zijn gemaakt, fase 1 is in gebruik en
de uitvoering van fase 2 is in volle gang.
Alles afwegende is het bestuur van SBK tot
de conclusie gekomen, dat de tijd rijp is om
als “vooruitgeschoven post van BWK” per
1 januari 2022 de collectieve belangenbehartiging voor de bewoners van Kijkduin
te beëindigen. Vanzelfsprekend hebben
we dit besproken met het bestuur van het
Wijkberaad Bohemen, Waldeck, Kijkduin
(BWK), dat ons besluit betreurt maar begrijpt
en respecteert.
Een punt van grote zorg vormt nog het
ontwerp en de aanleg van de ondergrondse
toegang naar de parkeergarages met de
ondergrondse fietsenstalling (EeF) en de
inrichting van het nieuwe Deltaplein, waarbij
een onaanvaardbaar grote vertraging is
opgetreden.
Gezien onze intensieve betrokkenheid bij de
EeF en het Deltaplein en onze (historische)
kennis daarvan, hebben Arthur van Rijswijk
en ondergetekende met het BWK-bestuur
afgesproken op persoonlijke titel als hun
adviseur bij deze twee projecten betrokken
te blijven.
Eric van Baarsel, voorzitter SBK
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Ogen en Oren
B

Coördinator: Frits IJzendoorn
email: fritsijzendoorn@casema.nl

R

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:
verkeersoverlast, niet functionerende straatverlichting e.d., maar ook sociale problematiek, bijvoorbeeld iemand die dreigt te
vereenzamen, kan worden gesignaleerd.
Wijkbewoners kunnen het ‘Oog en Oor’ bellen 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 Wijkberaad onder de
aandacht gebracht van het stadsdeelkantoor
Loosduinen.

Kijkduin

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).

D

Oud Waldeck

Besproken werd onder meer:
- De hoge snelheid van met name motoren
en daarmee de geluidsoverlast op de Machiel
Vrijenhoeklaan en de Kijkduinsestraat zijn
besproken. Er komen meer 50 km borden en
er wordt onderzocht of en wanneer er matrixborden geplaatst kunnen worden.
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Deelnemer

Email

Telefoon

Hank Hoogwout
André Smit
Jos Cuppens
Chris Timmermans
Hank Hoogwout
Michael Brijl
Nastja Duijsters
Simone Steenbergen
Frits IJzendoorn
Conny Margadant
Sylvia Tempelman
Richard Roemers
Wilma den Heijer
Saskia van Niekerk
Marjolein Maasland
Nettie Baak
Saskia van Niekerk
vacant

hankhoogwout@kpnplanet.nl
alc.smit@gmail.com
j_cuppens@hotmail.com
c.f.timmermans@rowend.nl
hankhoogwout@kpnplanet.nl
michaelbrijl@gmail.com
nastjaduijsters@cs.com
simoneleene@hotmail.com
fritsijzendoorn@casema.nl
tocomargadant@gmail.com
sylviatempelman@ziggo.nl
richard.roemers@gmail.com
wilma@heijer.eu
saskiavanniekerk20@gmail.com
marmaasland@gmail.com
nettie.baak@gmail.com
saskiavanniekerk20@gmail.com

070-3256673 / 06-53729564
070-3684501 / 06-23441037
06-20263415
06-53292079
070-3256673
06-42570233
0703235513
070-3688149
070-3684061 / 06-14272398
06-14969820
06-11221837
06-53896274
06-42757642
06-14409240
06-12194387
06-37648263
06-14409240

Verslag vergadering 13 september jl.
Op maandag 13 september is de derde bijeen
komst van de deelnemers aan het project Ogen
& Oren gehouden in het verenigingsgebouw
Walboduin. De opkomst was groot, op 2 deel
nemers na was iedereen aanwezig. Ook een
vertegenwoordiger van het stadsdeelkantoor was
present, zodat de vele vragen direct beantwoord
konden worden. De deelnemers ervaren dit als
zeer nuttig.

H

Bohemen-rechts

E
K

G

F

A

F

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.

C

- Er is een brief uitgegaan naar de verantwoordelijk wethouder over de overlast in Meer en Bos
van hondenuitlaatservices. Te veel honden die
ook argeloze wandelaars doen besluiten een
andere route te kiezen en veel kwetsbaar groen
beschadigen. Het antwoord is niet bemoedigend: “er zijn bijna geen klachten ontvangen,
dus is het geen probleem”!!
- Het verzoek gefaseerd te maaien langs de
Haagse Beek is helaas niet opgevolgd, met
gevolg dat het riet aan beide kanten in één
keer is weggemaaid. Sneu voor de rietzanger
die zijn stek zag vernietigen.
- De toenemende overlast van “spookcontainers”
in onze wijken. Het stadsdeelkantoor is inmiddels ingelicht en 14070 heeft de problemen
doorgestuurd. O&O hopen nu eindelijk van

-

-

-

dit fenomeen verlost te worden. Het parkeerterrein aan de Machiel Vrijenhoeklaan is een
uitstekende optie.
De herbestrating van de Landréstraat krijgt alle
lof van de deelnemers en de bewoners.
De deelnemers zijn unaniem zeer tevreden
over de actie die het bellen/mailen met het
nummer 14070 tot gevolg heeft!
Aandacht wordt gevraagd voor het schoonhouden van het Beethovenplantsoen en de overlast
die groepjes mensen geven.
Voor het vervangen van zebrapaden die gesleten zijn is vooralsnog geen budget.

Voor de wijken Kijkduin Bad en Kijkduin Binnen
wordt gezocht naar deelnemers zodat alle
delen van Bohemen, Waldeck en Kijkduin een
vertegenwoordiging in het overleg hebben.

Verenigingsnieuws

Korte impressie van de ALV
Na bijna een jaar kon er op 16 september jl. gelukkig weer een ALV plaatsvinden.
Deze werd bezocht door een tiental leden van de Wijkvereniging, die zich bijna
allemaal van tevoren hadden aangemeld.
Om 19.30 uur heette de voorzitter iedereen welkom. Het is een lastig jaar voor de
vereniging geweest; niet alleen door de
beperkingen i.v.m. corona, maar ook door
het plotselinge overlijden van de penningmeester. Overdracht van de financiën
heeft inmiddels plaatsgevonden. Henk
Maasland heeft alles doorgenomen en in
orde bevonden.
Vanuit de gemeente komt er een wijziging
in toekenning van subsidie; meer informatie hierover volgt in de ALV in het voorjaar
van 2022.

De financiën worden toegelicht door Henk
Maasland. Omdat het voor de aanwezigen
nogal ingewikkeld is, legt Henk ook uit
wat het verschil is tussen het Wijkberaad
en de Wijkvereniging. In de toekomst zou
het Wijkberaad onder de Wijkvereniging
kunnen vallen, behoudens goedkeuring
van de gemeente.
Bert van der Valk legt uit dat m.i.v. 1 juli
de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in is gegaan. Dit houdt in
dat de verantwoording naar de leden toe
verbeterd dient te worden. Hierdoor is het
Huishoudelijk Reglement aangepast.
De kascommissie leest de verklaring voor
en overhandigt deze aan Henk. Er worden

WIJKVERENIGING

— sinds 10 mei 1945 —

twee nieuwe leden voor deze commissie
gezocht.
De voorzitter legt de situatie uit m.b.t. het
vinden van een nieuwe secretaris. Voorlopig blijft Jan Hofker aan als secretaris a.i.
Het bestuur hoopt dat bewoners van de
nieuwe wijken Duinslag en Duinvallei
zich zullen opgeven als lid, alsmede de
nieuwe bewoners van Kijkduin Bad. Na de
oplevering van de woningen is er geflyerd
en dat heeft geresulteerd in een aantal
nieuwe leden.
Er komt een opmerking dat maar 4% van
de bewoners in onze wijk lid is van de
vereniging en dat er meer zichtbaarheid
moet zijn en dat er meer activiteiten
georganiseerd moeten worden. Het bewonersoverleg en de activiteiten konden
door corona niet georganiseerd worden.
Bewonersoverleggen worden altijd druk
bezocht. De subsidie is om de bewoners te
informeren, bijv. d.m.v. de Wijkinfo die 4x
per jaar verschijnt. Het bestuur besteedt
veel tijd aan belangenbehartiging van de
bewoners.

Na een klein uur sluit de voorzitter de
vergadering en wordt er onder het genot
van een drankje en een hapje nog wat
nagepraat.
Shireen

Welkom nieuwe leden!
VvE Woongemeenschap
“De Nolenshoek
mw. S. Husain Khan
mw. J. Biesbroeck
fam. Heijmeriks
dhr. J.B. Elders
mw. Spaans-Houtschild
mw. R.L. Gliozzi-Haanstra
dhr. A. Wiegel
fam. J. van den Bos

HERSTART

Cursus kunstgeschiedenis
‘Iberische omzwervingen’
Donderdag 4 november gaan we
weer beginnen !
We gaan verder met onze zwerftochten
langs de Spaanse landschappen met hun
soms bizarre natuurverschijnselen en al
die prachtige steden en monumenten.
Programma
Data: 6 donderdagmiddagen van 14.30
tot ± 16.45 uur
4 nov: Extremadura: rond de antieke
“via de la Plata”
11 nov: Madrid en omgeving: het
“koninklijke hart van Spanje”.
18 nov: Castilla: 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: tegenwoordig staatkundig apart maar met Spanje
verbonden door een lange
gezamenlijke geschiedenis.
9 dec: De Mudéjarstijl: een
Moors-Christelijke mix, alléén
maar te zien in Spanje!
Locatie: Wijkcentrum Walboduin, A.
Diepenbrockhof 2
Prijs: 75 euro
Aanmelden en info: bij voorkeur via
mail of brief bij Tieleke Huijbers o.v.v.
persoonsgegevens
Email: mjhuijbers@gmail.com, tel 070
3932805
Gen. v. Geenplein 2, 2282 PV Rijswijk
(NB: E.e.a. onder voorbehoud van de in november
geldende coronavoorschriften)

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 december 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.
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