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  Van 
het bestuur

In wat voor wereld leven we tegenwoordig 
toch? Ik had mezelf beloofd in dit stukje 
het C-woord of iets wat daarmee verband 
houdt, niet te noemen. Dit blad krijgt u op 
de deurmat in de derde week van januari, 
en ik schrijf dit stukje net voor Kerst. 
Een periode waarin je moedeloos wordt 
van alle omzettingen in afspraken, lees: 
annuleringen, mensen die je graag nog 

even wilt spreken vóór het einde van het jaar. Het is inmiddels een 
dagtaak geworden. En dan nog een video-meeting met de redactie, 
deadlines die niet gehaald worden enz. Ben blij dat ik af en toe met 
de hond mag wandelen om het hoofd leeg te maken.
Maar zoals elke keer weer: de WijkInfo ligt weer bij u in de bus, 
met dankzegging aan de redactie en de voortreffelijke begeleiding 
van het hele proces door Germaine Pasmans die de layout en de 
verzending naar de drukkerij begeleidt, alle niet gehaald deadlines 
ten spijt. Chapeau!!

Wat heeft het bestuur u te melden? 
Dat het Bewoners Overleg in november niet is doorgegaan, met 
zoals dat in theatertermen heet: een mooie line-up, dat is bekend. 
Jammer want de presentatoren waren enthousiast om hun informa-
tie aan u door te geven. In het vroege voorjaar van 2022 proberen 
we weer een avond te organiseren.
Een verslag van een bijeenkomst van de deelnemers aan de 
projectgroep Ogen & Oren zult u missen. Het overleg van december 
hebben we moeten annuleren. Oorzaak bekend.
Toen gingen we ons voorbereiden op de Nieuwjaarsreceptie in 
Walboduin de tweede week januari 2022. Jammer, jammer, die 
hebben we moeten annuleren. Volgend jaar beter. Graag had ik u 
persoonlijk een heel gezond en vreugdevol 2022 willen wensen.
Een afscheid van de bestuurders van de Stichting Bewonersbelan-
gen Kijkduin (SBK) georganiseerd door het stadsdeelkantoor is nu 
verschoven naar ergens eind januari (?) Ons eigen afscheid van SBK 
heeft het bestuur nu gepland na afloop van de Algemen Ledenver-
gadering op 19 mei 2022. Ja, ja, regeren is vooruitzien!!

Deze periode in bestuursland kunnen we mooi gebruiken om, naast 
het kantoorarchief op te ruimen, op zoek te gaan naar nieuwe 
leden. Beste lezer, met uw lidmaatschap kan de vereniging dit 
nieuwe jaar allerlei leuke dingen organiseren, maar bovenal waken 
over uw woonomgeving zodat u met veel plezier in onze wijk 
woont en u bij eventuele klachten een gewillig oor heeft, hetzij bij 
de projectgroep Ogen & Oren, hetzij bij het bestuur. 
Wij kunnen u helpen bij uw vragen en daarnaast staan de kantoor-
medewerkers elke dinsdag- en donderdagochtend voor u klaar. Dat 
kan alleen met uw steun, dus begin het nieuwe jaar goed: WORD 
LID!! Onze website www.walboduin.nl geeft u de mogelijkheid heel 
simpel voor een bedrag van 17,50 euro lid te worden, ook als u net 
buiten ons werkgebied woont.
Houdt vooral onze website in de gaten. Deze zal stukje bij beetje 
veranderen. Onze nieuwe webmaster Jeroen van Hulzen heeft het 
stokje overgenomen van Peter van Iperen, die werd bijgestaan door 
Jan Hofker. Lees de introductie van Jeroen hiernaast.
Peter, heel hartelijk dank voor het jarenlang beheren van onze 
website. Jammer dat je dit werk niet meer kunt combineren met je 
fulltime baan.

Het bestuur wenst u een gezond en succesvol 2022. Proost!

Hank Hoogwout

Jeroen en het web
Als nieuwe webmaster voor de website walboduin.nl heeft 

de redactie van het WijkInfo mij gevraagd een kleine 

introductie te schrijven. Uiteraard wil ik dat.

Mijn naam is Jeroen van Hulzen. Na een tijdje weg te zijn geweest 
uit deze heerlijke wijk, ben ik ongeveer 5 jaar geleden weer 
teruggekeerd. Ik ben een gescheiden vader van 2 kinderen en ik 
heb een hele lieve vriendin.

Mijn dagelijkse werk is bij de overheid en tevens in de functie van 
webmaster. In deze functie heb ik reeds veel ervaring opgedaan 
in het optimaal laten functioneren van websites met duizenden 
bezoekers per dag. Als webmaster zorg ik ervoor dat de techniek 
achter de website feilloos functioneert. Heldere, toegankelijke 
websites bouwen met een mooi design is mijn passie.

Naast mijn fulltime job heb ik ook een eigen bedrijf, genaamd 
JvHWeb.com. Vanaf 2006 ben ik hiermee actief. Mijn onderneming 
geeft mij de kans om mijn kennis van de techniek te combineren 
met mijn creativiteit. Ik heb reeds vele ondernemers geholpen 
aan mooie websites. Deze hulp wil ik ook aanbieden aan de 
Wijkvereniging & Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin.

Opknapbeurt beelden in de wijken 
Bohemen, Waldeck en Kijkduin
Van de Commissie Loosduinen ontvingen de wijkberaden het 
verzoek een inventarisatie te maken van de (bronzen) beel-
den in ons werkgebied die een opknap- of schoonmaakbeurt 
nodig hebben. Graag maken wij gebruik van dit verzoek om 
daarmee onze wijken een mooier aanzien te geven.

Het verzoek van wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin aan 
de lezers van dit blad is een foto met een tekstje te sturen 
aan info@walboduin.nl  welk beeld naar uw mening onder 
handen genomen zou kunnen worden. 
Op de website www.bkdh.nl kunt u  beelden vinden die in 
uw omgeving staan. Vaak ontbreekt er een bordje wie het 
beeld gemaakt heeft en wat het voorstelt. 
In onze volgende WijkInfo nr. 2, die eind april verschijnt zal 
er melding gemaakt worden van uw inzendingen die dan al 
doorgestuurd zijn naar de Commissie Loosduinen.
Dank voor uw medewerking. 

Samen maken wij de wijken in ons 
werkgebied MOOI!!!

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

Kijkduin
In Kijkduin-Bad is op 2 juli jl. de eerste 
paal geslagen voor de bouw van fase 2. 
Inmiddels vorderen de werkzaamheden in 
een hoog tempo.

Overzicht van de werkzaamheden van fase 2 
op 11 december.

De vernieuwing van het Deltaplein heeft 
flinke vertraging opgelopen doordat de 
gemeente en BOHA, de eigenaar van het 
hotel, het over enkele zaken niet eens 
konden worden. Er is een tijdelijke ingang 
gemaakt voor de parkeergarage onder 
de nieuwbouw. In september wordt naar 
verwachting begonnen met de aanleg 
van een deel van de EeF, de entree tot de 
ondergrondse parkeergarage en fietsen-
stalling. Ook het er boven liggende deel 
van het Deltaplein wordt meegenomen. In 
december 2023 moeten deze werkzaam-
heden klaar zijn. Het is nog afwachten 
wanneer BOHA zijn deel afmaakt.

De veranderingen in Kijkduin-Bad zorgen 
voor veel overlast voor de bewoners. Als 
een bescheiden pleister op de wonde heeft 
stadsdeelkantoor Loosduinen een wijk-
budget beschikbaar gesteld. De Stichting 
Bewonersbelangen Kijkduin heeft de bewo-
ners gevraagd om verbeterpunten in het 
gebied aan te geven die met dit wijkbudget 
betaald kunnen worden. 
374 bewoners hebben hun stem uitge-
bracht. Naast verbeterpunten van de open-
bare ruimte - die toch al door de gemeente 
zullen worden gerealiseerd - hebben drie 
ideeën de meeste steun gekregen, namelijk 
meer prullenbakken, meer bloemen en 
bollen en meer banken in de wijk.

Naast de Machiel Vrijenhoeklaan, aan de 
Binnenklingen, bevinden zich de gebouwen 
van Middin, een stichting die zich inzet voor 
hulp aan mensen met een beperking. De 
gebouwtjes waar de cliënten zijn gehuis-
vest, voldoen niet meer aan de huidige 
normen. Middin wil deze vervangen door 
nieuwbouw. Die nieuwe huisvesting zal 
bestaan uit 3 gebouwen van 2 á 3 étages 

langs de rand van het terrein, in plaats 
van de huidige woningen van 1 bouwlaag. 
Omwonenden maken bezwaar tegen de 
hoogte.

De Haagse Beek
Al decennia zijn er plannen gemaakt om 
de groeiende verkeersstromen langs de 
noordwestrand van Den Haag in betere 
banen te leiden. Daarbij was de route over 
de Sportlaan, tussen de Segbroeklaan en de 
Machiel Vrijenhoeklaan een knelpunt. De 
weg was smal, er waren smalle fietsstro-
ken langs de rijweg, de uitritten van de 
huizen en de halterende bussen zorgden 
voor gevaarlijke situaties. De Sportlaan ligt 
bekneld tussen aan de ene kant de huizen 
van de Vogelwijk en de onaantastbaar 
geachte ecologische verbindingszone van 
de Haagse Beek. 
De Sportlaan vormt de grens tussen de 
stadsdelen Loosduinen en Segbroek. Tussen 
de Daal en Bergselaan en de De Savornin 
Lohmanlaan ligt de groenstrook langs de 
Beek in het verzorgingsgebied van wijk-
beraad BWK. In de ‘denktank’, bestaande 
uit deskundigen van de Gemeente en 
vertegenwoordigers van de aanliggende 
bewonersorganisaties, die de verkeersver-
betering begeleidde, hebben wij met een 
kleine fotorapportage laten zien dat het 
met de kwaliteit van de verbindingszone 
zeer slecht gesteld was. Iets wat later door 
de stadsecoloog bevestigd werd. 
Ons voorstel was om meer ruimte voor 
zowel langzaam verkeer als doorgaand 
verkeer te scheppen door de ecologische 
verbindingszone iets te versmallen en dat 
te compenseren door de kwaliteit van de 
begroeiing en van het water te verbeteren. 

Met die verbetering is men inmiddels 
begonnen.
Er worden ruim 250 bomen en struiken 
gerooid. Niet alleen om de Beek meer 
ruimte en licht te geven, maar ook omdat 
door slecht onderhoud er een wildgroei 
van veel dezelfde bomen en struiken 
is ontstaan. Dat rooien levert een forse 
kaalslag op. Maar daar komen bijna 500 
bomen en struiken van diverse soorten voor 
in de plaats. Die zijn natuurlijk niet meteen 
volgroeid en halen het nog lang niet bij 
de vier grote pluimiepen die van de ene 
naar de andere kant van de Sportlaan zijn 
verhuisd. 

Het begin van de werkzaamheden: het verwij-
deren van bomen en struiken het afschuinen 
van de oevers.

De Haagse Beek zelf wordt iets verbreed 
en op enkele plaatsen krijgt hij nog extra 
ruimte. De oevers worden natuurvriendelij-
ker. Ook wordt de doorstroming verbeterd. 
De verwachting is dat door deze aanpassin-
gen het dierlijk leven in het water en langs 
de oevers meer kansen krijgt.
In april 2022 hoopt men de werkzaamhe-
den af te ronden.

Schets van het plan voor de Haagse Beek ter hoogte van de Oude Buizerdlaan.
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Wij wonen en werken hier allemaal 
onder de zeespiegel. Wonen we hier over 
honderd jaar nog steeds allemaal op een 
kluitje achter de duinen of zal de rand
stad uiteindelijk opschuiven naar hoger 
gelegen delen van ons land? 
‘Tot het einde van deze eeuw houden we 
hier zeker droge voeten! Voorspellen is 
ingewikkeld maar we houden rekening 
met een zeespiegelstijging van 1,20 meter 
in 2100 op basis van het IPCC-rapport. 
We maken nu al plannen om na 2050 
bestand te zijn tegen de zeespiegelstijging. 
Ik kan iedereen geruststellen, de kust is 
tot die tijd veilig. We hebben langs de 
hele Delflandse kust de afgelopen jaren 
versterkingsprojecten uitgevoerd en de 
zwakke schakels aangepast. De kunst is 
nu de duinen te laten meegroeien met de 
stijging van de zeespiegel. Want werken 
aan een veilige waterkering is nooit klaar.’

Zaten er zwakke schakels bij Kijkduin? 
‘Zeker. Om te voldoen aan onze strenge 
normen was het nodig om ook bij Kijkduin 

stukken duin te verbreden. Om dit duin 
stevig te houden en te laten groeien, laten 
we zoveel mogelijk zand uit zee in het 
duingebied stuiven. Bij laagwater wordt 
het zand door de golven en door de wind - 

die meestal haaks op de kust staat - mee-
gevoerd, en zo worden de duinen hoger 
en sterker. Dit gaat bijna vanzelf als de 
omstandigheden goed zijn, dus helpen we 
de natuur wel een handje. Rijkswaterstaat 
voert op plaatsen langs de kust waar dit 
nodig is zandsuppletie uit. Je ziet deze 
baggerschepen soms bij de kust varen 
en met een grote boog zand opspuiten, 
net onder de waterlijn. De laatste grote 
suppletie was natuurlijk de zandmotor. 
Daar is toen 22 miljoen kubieke meter 
zand aangebracht. En dat verspreidt zich 
dan in een jaar of twintig langs de kust en 
dus ook in ons Delflandse duingebied.’

Onze duinen zijn dus robuust genoeg. 
Is er nog meer te doen?
‘Aan onze kant van de duinen zit natuur-
lijk ook water. Het Hoogheemraadschap 
gaat niet alleen over kustbescherming, 
maar ook over het water in onze sloten, 
kanalen, vijvers en plassen en over de 
afvoer en de zuivering van water. We zien 
de laatste jaren dat er meer geclusterd 
regen valt, dus korte maar zeer hevige 
buien, dicht op elkaar. En daartussen 
zien we bovendien langere periodes 
van droogte. Ook daarvoor proberen we 
ons gebied zo in te richten dat er geen 
overlast ontstaat. Het regenwater willen 
we opvangen en vasthouden op daken, in 
open ruimtes, bassins of onder de grond, 
zodat onze kelders niet volstromen en de 
straten minder snel blank staan na een 
hevige bui. Overigens kunnen ook de 
bewoners in jullie wijk hier een steentje 
bijdragen door hun tuinen minder te bete-
gelen, een groendak op hun schuur aan te 
leggen of een regenton te plaatsen. Dat 
helpt ook!’

 
Hoogheemraad Peter Ouwendijk: 

  Zeewering Kijkduin bestand
tegen de stijging van de 
zeespiegel 
De zeespiegel zal aan het eind van deze eeuw volgens de voorspellingen van het 

internationaal klimaat panel IPCC met ruim 1 meter zijn gestegen. Wat is er nodig 

zodat wij hier in onze wijk droge voeten houden? Hoe sterk zijn de duinen achter 

onze wijk en hoe worden die beheerd? Met deze vragen gaat Wijkinfo in gesprek 

met Peter Ouwendijk, hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland, 

verantwoordelijk voor de portefeuilles waterveiligheid en financiën.

Foto’s: Hoogheemraadschap van Delfland

Geiten onderhouden het duinlandschap
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Doet het Hoogheemraadschap zelf het 
natuurbeheer in ons duingebied?
‘Grote delen van onze duinen zijn 
Natura-2000 gebied en daarvoor geldt de 
hoogst mogelijke Europese beschermings-
status. Het beheer van de duinen in ons 
waterschap hebben we zoveel mogelijk 
aan het Zuid-Hollands landschap overge-
dragen. Ook Dunea beheert enkele stukken 
zoals Solleveld. Wel hebben we zelf enkele 
stukken hier achter bij Kijkduin in beheer 
en daar lopen twee herders met hun 
kudde schapen en geiten rond.’ 

Wat willen jullie precies bereiken met die 
schapen en geiten?
‘De bedoeling is om het duingebied 
open te houden. Door de ongewenste 
bemesting met al dat neerslaande stikstof 
groeien de duinen dicht als we niet ingrij-
pen. De schapen eten vooral gras maar 
de geiten eten ook de taaie en stekelige 
struiken zoals duindoorns. En zo krijgen de 
wind en het stuivende zand weer vrij spel 
en kunnen we de duinen schraal houden. 

Dat draagt bij aan de biodiversiteit en zo 
behouden we het karakteristieke duin-
landschap. Iedereen die hier wandelt kan 
zien dat het zondermeer effect heeft. Voor 
de schaapsherders en verzorgers is het 
bovendien een prachtige baan. We huren 
via een ideële stichting mensen in met 
een beperking en met een achterstand op 
de arbeidsmarkt. Voor die totale aanpak 
hebben we vorig jaar de prijs ‘Bloemrijke 
Duinen’ gekregen. Als erkenning voor het 
feit dat we bij Delfland de duinen niet 
slechts als een waterkering beheren maar 
ons ook inzetten voor de natuur.’ 

Is er behalve voor natuur ook ruimte voor 
recreanten?
‘Zeker, en ik heb goed nieuws voor de 
wandelaars. Niet veel mensen weten dit, 
maar vorig jaar hebben we bij wijze van 
pilot een heel stuk duin opengesteld. Om 
precies te zijn de strook tussen Monster 
en Kijkduin, gelegen tussen de zeereep en 
het fietspad langs het strand. Het prikkel-
draad aan de kant van het strand is daar 

weggehaald en je kunt dit unieke gebied 
nu te voet verkennen. Er liggen geen 
wandelpaden dus erg druk zal het er niet 
worden, maar je kunt hier goed zien hoe 
jonge duinen zich vormen. Dus ga er eens 
kijken, maar hou het netjes!’

Tot slot nog een vraag over jullie leeg
staande pand in de duinen bij het Delta
plein. Wat zijn hier de plannen? 
‘Het is een schitterende plek maar het 
bleek erg lastig om hier een passende 
bestemming voor te vinden, immers dit 
gebouw ligt in Natura-2000 gebied. Het 
terrein hebben we teruggegeven aan de 
natuur en het pand, tsja, het wordt geen 
nieuw strandhotel, en ook geen museum 
waar ooit sprake van was in een toekomst-
plan van de gemeente. Het gebouw gaat 
begin dit jaar over naar de gemeente Den 
Haag en zal worden bestemd voor de 
opslag van materialen en machines voor 
de strandreiniging en de uitrusting van de 
reddingsbrigade.’ 

Richard Roemers

Afgelopen jaar heeft het bestuur van de 
Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK) 
aangekondigd met ingang van 1 januari 
2022 te stoppen met de belangenbe-
hartiging van de bewoners van Kijkduin. 
Sinds 2003 hebben de achtereenvolgende 
besturen en betrokken vrijwilligers zich 
ingezet voor Kijkduin. De aanleiding voor 
oprichting was destijds de problematiek 
rond de busbuffer, die een intensieve 
inzet van de bewoners vereiste en die het 
Wijkberaad Bohemen, Waldeck, Kijkduin 
(BWK) vanwege haar grote werkgebied 
niet kon leveren.
De afgelopen 18 jaar hebben BWK en 
SBK constructief samengewerkt om de 
Kijkduinse bewonersbelangen zo goed 
mogelijk te behartigen. SBK deed het 

werk, BWK dacht mee. De herontwikkeling 
van Kijkduin Bad en alle extra inspanningen 
die deze met zich meebracht, was voor 
SBK reden om haar werkzaamheden te 
continueren.

Nu de plannen voor Nieuw Kijkduin zo goed 
als zijn afgerond en de belangenbehartiging 
in een wat rustiger vaarwater terecht is 
gekomen, heeft het SBK-bestuur besloten 
om het stokje weer over te dragen aan 
het Wijkberaad. De afgelopen maanden 
hebben de besturen van BWK en SBK in 
onderling overleg afspraken gemaakt hoe 
de overdracht van werkzaamheden zal 
plaatsvinden. Vanaf 1 januari jl. is dus het 
Wijkberaad weer het eerste aanspreekpunt 
voor de bewoners van Kijkduin.

Rol Wijkberaad BWK in Kijkduin Om de laatste ontwikkelingen rond 
Nieuw Kijkduin met betrekking tot de EeF 
(ondergrondse toegang parkeergarages en 
ondergrondse fietsenstalling), de herinrich-
ting van het Deltaplein en de nieuw- en 
verbouw van het NH Atlantic hotel vanuit 
hun ervaring en expertise te begeleiden, 
zullen Arthur van Rijswijk en Eric van 
Baarsel van SBK op tijdelijke basis optreden 
als adviseur van het BWK-bestuur.

SBK zal als stichting na 1 januari 2022 nog 
even blijven voortbestaan om het beschik-
bare vermogen, opgebouwd door donaties, 
goed te beheren en te besteden. Volgens 
de statuten is het SBK-bestuur gerechtigd 
om de stichting te liquideren en een 
bestemming te bepalen voor het liquidatie-
saldo. Besloten is om dit saldo ten goede 
te laten komen aan de openbare ruimte in 
Kijkduin. Een concrete bestemming is nog 
in beraad.
Herman van den Muijsenberg, vice-voorzit-
ter van BWK, is vanaf 1 januari toegetreden 
tot het SBK-bestuur tot het moment van 
definitieve liquidatie.

Met het stoppen van SBK verdwijnt ook 
de SBK-krant. De Kijkduiners zullen in het 
vervolg het nieuws over de ontwikkelingen 
in Kijkduin kunnen volgen via de Wijkinfo 
van het Wijkberaad.

Eric van Baarsel 
Herman van den Muijsenberg
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Wie droomt er niet ooit eens van: een 
eigen strandtent beginnen. Onder de 
strakblauwe lucht met stralende herfst-
zon waar we tijdens het interview van 
genieten is het makkelijk dromen. Maar 
zoals Willem Elsschot ooit schreef: tussen 
droom en daad staan wetten in de weg 
en praktische bezwaren. Daarom blijft 
het voor velen bij een droom. Niet voor 
Jennifer en Laura.
Het begon in het voorjaar van 2020 toen 
Laura op google intoetste ‘overname 
strandtent’. Het was meteen raak: eve-
nementenlocatie ‘At Sea’ stond te koop. 
Er volgden gesprekken met de makelaar 
en er werd een businessplan gemaakt. 
Die zomer ging Laura samen met vriendin 
Jennifer en hun gezinnen op vakantie 
naar het Franse plaatsje LaParade. Daar 
ontstond het plan om de strandtent sámen 
te beginnen. Laura zegde haar leidingge-
vende functie bij de provincie Zuid-Holland 
op en Jennifer verkocht de kapsalon die ze 
zestien jaar lang had gerund.

Het roer om
Hoewel deze nieuwe koers een wereld 
van verschil lijkt, valt dat wel mee. 
Jennifer was al ondernemer en vertelt dat 
ze het nog steeds leuk vindt om haren te 
föhnen. Wat haar er toe zette het roer om 
te gooien was het gevoel dat ze zichzelf 
niet meer hoefde uit te dagen in het 
kappersvak. Het werd tijd haar hersens op 
een andere manier in te zetten. 
Ook Laura ziet voor zichzelf niet zo’n groot 
verschil. ‘Van huis uit heb ik het onderne-
merschap in mijn DNA’, verklaart ze. ‘Of ik 
nou bij de overheid werk of voor mezelf, 
ik kijk altijd hoe ik daar het ondernemer-
schap in kan brengen.’
Nadat de beslissing was genomen tijdens 
die gedenkwaardige vakantie waaraan de 
naam van de strandtent herinnert, werd 

Eerste seizoen strandtent 
LaParade geslaagd
‘Soms moet je gewoon ergens voor gáán’

Het is een uitzonderlijk mooie dag in oktober als ik bij de Jutterskeet de trap van 

strandslag 5 afdaal. Onderaan de trap zie ik Beachclub LaParade waar ik Jennifer 

en Laura ontmoet, twee kordate ondernemers die hier in coronatijd aan een nieuw 

avontuur begonnen.

alles goed doorgesproken. Het was coro-
natijd, ‘maar’, zegt Jennifer, ‘soms moet 
je gewoon ergens voor gáán.’ Toen het 
besluit eenmaal was genomen, richtten 
de kersverse zakenpartners hun blik op de 
horizon en gingen ze ervoor.

Ongestoord genieten
De gezamenlijke ambitie is om het 
concept ‘Met je voeten in het zand 
ongestoord genieten’ tot in detail door te 
voeren. Dat beeld wordt voor ogen gehou-
den bij het ontvangen van de gasten in 
een ongedwongen, vriendelijke sfeer. Op 
de menukaart vind je geen haute cuisine, 
wel lekkere gerechten die passen bij het 
strand. De paddenstoelen shoarma lijkt het 
paradepaardje te zijn. ‘Ons hele concept 
van duurzaamheid, originele gerechten en 
het buitengevoel komt erin samen’, vertel-
len Jennifer en Laura. ‘De shoarma wordt 
gemaakt van koningsoesterzwammen 
die qua structuur en qua smaak op vlees 
lijken. Zowel vegetariërs als niet-vegeta-
riërs reageren er enthousiast op.’ 
Over duurzaamheid zijn ze ook in gesprek 
met mede-strandtenthouders, met wie ze 
goed samenwerken. Ze realiseren zich dat 
het een aparte wereld is waarin ze zijn 
beland en dat daarin een goede band met 
de buren iets is om te koesteren. 

Trouwlocatie en zakelijke markt 
Ondanks de coronarestricties heeft er al 
een aantal mooie trouwfeesten plaatsge-
vonden bij LaParade. Indien nodig kan het 
dak boven het zij-terras worden uitge-
schoven om het feest ongehinderd door 
te laten gaan als het weer even tegenzit. 
Ook de zakelijke markt heeft de nieuwe 
strandtent al ontdekt voor vergaderingen 
met catering en bedrijfsuitjes waarbij een 
actieve bezigheid wordt afgerond met een 
borrel of barbecue. 

Oefenjaar
Het eerste jaar was een oefenjaar. Door 
zelf mee te draaien op de werkvloer heb-
ben Jennifer en Laura uitdagingen en kan-
sen gezien vanuit het bedrijf en vanuit de 
gast. ‘We hebben een fijn team weten te 
creëren dat met ons meedenkt. Met elkaar 
zorgen we voor een zo goed mogelijke 
klantbeleving’, vertellen ze met gepaste 
trots. Op de vraag hoe ze terugkijken op 
hun eerste operationele seizoen is het 
antwoord kort en krachtig ‘Tevreden.’ ‘Je 
bent zo goed als je team’, wordt er haastig 
aan toegevoegd, ‘wij doen het niet alléén. 
Het team kent een mix van verschillende 
leeftijden, van jong en ontdekkend tot 
vijftigplussers die met hun levenservaring 
wat meer balans meebrengen. Sollicitaties 
zijn altijd welkom.’
Terwijl we ons gesprek afsluiten, gaat 
Jennifers telefoon: één van de andere 
strandtenthouders vraagt of hij een pot 
poedersuiker mag lenen. Inderdaad, een 
goede buur blijkt vaak beter dan een verre 
vriend.

Jeannette Biesbroeck
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Menigeen zal voorbij het Storksterrein 
aan de Schapenatjesduin (wie verzint zo’n 
naam!) richting Kijkduin of Park Ocken-
burgh hebben gewandeld. Maar weinigen 
zullen het terrein hebben betreden om te 
kijken wat zich daar afspeelt. Toch is dat 
best aardig, tenminste als je wat van de 
spelregels van honk- en softbal afweet. 
Wat het verschil is tussen een slag- of 
foutbal (‘wijd’) bijvoorbeeld.

Hoofdklasse uit en toch weer in
Vandaar dat we de schijnwerper op Silicon 
Storks - zoals de club eigenlijk heet, want 
de hoofdsponsor moet uiteraard worden 
genoemd - richten. We spreken in het 
gesloten seizoen in het clubhuis met 
voorzitter Jeroen Kwakernaak, 53 jaar oud, 
sinds 1976 lid van Storks en nog altijd 
actief in het tweede heren softbalteam.
Storks is de enig overgebleven honk- en 
softbalvereniging in Den Haag. De honk- 
en softbalafdelingen van clubs als ADO, 
VUC, Laakkwartier en Westerkwartier 
zijn allemaal deels of volledig opgehe-
ven. Vandaar dat de leden van Storks 
nu uit heel Den Haag komen. Maar er 
komen toch ook relatief veel leden uit 
‘onze’ omgeving, zodat de club ook een 
buurtfunctie heeft. Dat komt mede omdat 
Storks zowel prestatiegerichte spelers 

Alle ballen op Storks
‘Het mooiste honk- en softbalveld van Nederland’ wordt het veld van Storks op hun 

website genoemd. Dat zou best eens waar kunnen zijn, want het grote terrein ligt 

prachtig achter de puinduinen en wordt omzoomd door veel groen. Maar liefst 350 leden 

beoefenen hier hun favoriete sport en spel. Gelukkig kunnen ze dat nog jaren doen. 

degraderen. Het gaat wat ver om de 
redenen hiervan te beschrijven, maar 
Storks is uiteraard blij met dit besluit, want 
de vereniging blijft hierdoor aantrekkelijk. 
En dat is nodig ook, want het is al moeilijk 
genoeg om leden aan te trekken en te 
behouden. Jeroen Kwakernaak legt uit 
hoe dat komt: honk- en softbal zijn best 
moeilijke sporten. Het gooien, slaan en 
vangen van een honk- en softbal heb 
je niet een-twee-drie onder de knie en 
vereist dus veel oefening. Kinderen, vooral 
meisjes, haken daardoor nogal eens af 
en daarbij komt dat onbekend onbemind 
maakt. Vandaar dat de club jonge leden 
probeert te werven via social media, open 
dagen en worden ook scholen benaderd. 
Maar mond tot mond reclame werkt 
misschien wel het beste.

Sportvelden maken plaats voor 
woonwijken
Ook een constante zorg voor de vereniging 
is geweest hoelang ze het terrein aan de 
Schapenatjesduin kunnen blijven bespe-
len. Al jarenlang gingen geruchten dat 
de gemeente hier graag appartementen 
en woningen ziet verschijnen. Op meer 
plekken in de omgeving zijn al sport-
velden verdwenen om plaats te maken 
voor woonwijken. Verhuizing naar elders 
in Den Haag zou desastreus zijn voor de 
vereniging. Maar dit gevaar is voorlopig 
afgewend door een bevestiging van de 
gemeente op 16 mei 2019 dat Storks defi-
nitief op hun terrein mag blijven. En dat 
is naast het verblijf van het eerste heren 
honkbalteam in de hoofdklasse goed 
nieuws. Kortom: neem eens een kijkje op 
zaterdag of zondag. De toegang is gratis!

Bert van der Snoek

Stukje 70-jarige geschiedenis

Storks werd in 1952 opgericht. 

Ze begonnen met 12 leden, maar dat 

aantal groeide snel. 

De eerste jaren werd er gespeeld 

bij Ter Werve in Rijswijk en op het 

Oostersportpark. In 1957 verhuisde 

de vereniging naar het VCS-terrein 

(Escamp 1). Van 1965 tot 1975 

bespeelde Storks samen met ADO het 

terrein op de hoek van de Erasmus-

weg en Dedemsvaartweg. 

Vanaf 1975 heeft Storks het rijk 

alleen op het huidige terrein aan het 

Schapenatjesduin. 

Voorzitter Jeroen Kwakernaak kijkt in het 
clubgebouw van Storks graag terug naar een 
stukje verleden.

wil aantrekken als mensen die alleen 
recreatief een balletje willen gooien, 
slaan en vangen. Die filosofie heeft Storks 
hoog in het vaandel staan, aldus de trotse 
voorzitter, en dat willen ze zo houden.
Het eerste heren honkbalteam speelde 
vorig seizoen in de hoofdklasse, maar 
door verschillende redenen eindigde de 
club onderaan en verloor ook nog een 
promotie/degradatiewedstrijd, zodat het 
eerste team moest degraderen naar de 
eerste klasse. Maar omdat de hoofdklasse 
van acht naar negen verenigingen wordt 
uitgebreid, mag Storks komend seizoen 
toch in de hoofdklasse blijven, met zelfs 
de garantie dat ze daaruit niet kunnen 
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Vrij onbekend is dat onder een groot deel 
van onze wijk een ouder, voorstedelijk 
landschap aanwezig is: dat van tuinderijen. 
De eerste vestiging daarvan gaat terug tot 
in de 16e eeuw, en daarmee in de nevelen 
van de geschiedenis. Er werden toen zeker 
nog geen kaarten gemaakt op perceel 
niveau, en zo weten we maar heel weinig 
over die vroege tuinderijen. Wat wel zeker 
is dat duingrond, ook op de strandwallen, 
afgegraven werd. Het zand werd verkocht 
om bijvoorbeeld het Spuikwartier op te 
hogen: dat lag immers in een gebied met 
veen aan de oppervlakte. Net als nu moest 
er eerst grondverbetering aangebracht 
worden en daarvoor was het vrijkomende 
duinzand zeer geschikt. Dat werd met 
platte schuitjes (“Westlanders”) naar de 
stad gebracht via de Loosduinse vaart. 
Figuur 1 geeft op erg fraaie wijze weer 
welk landschap hier bedoeld wordt. Direct 
herkenbaar zijn de rood-gele rechthoekige 
puinduinen. De groene gebieden direct 
ten oosten en ten zuiden daarvan (zie 
de noordpijl) zijn respectievelijk Meer en 
Bosch en Ockenburgh. Groen in deze plaat 
betekent relatief hoog, blauw relatief laag. 
Het lichtblauwe (laagste) gebied is opval-

Archeologie in de Wijk
Eerst afgegraven nu opgraven: 
over het oude landschap onder onze wijk

Verder lezen:
L. van der Valk en A.P. Pruissers, 1988. 
Vervenen en afzanden in en rond ’s-Gra-
venhage. Westerheem 37, p. 87-92.

Fig. 1. Zgn. Algemeen Hoogtebestand 
Nederland (AHN) kaart van westelijk Den 
Haag en een klein deel van Westland. 
Beeld: Archeologie Den Haag, K. Lehmann. 

lend rechthoekig verdeeld: die verdeling 
strekt zich uit van west naar oost in een 
band over de hele breedte van deze kaart. 
Al deze lichtblauwe gebieden zijn ooit 
afgegraven. In die vierkanten komen de 
oude, dat wil zeggen van voor de afgraving 
daterende eigenschapsverhoudingen terug. 
Een grondeigenaar zandde af per perceel, 
waarvoor zandsloten gegraven werden, die 
naar de vaarten leidden. Op het landgoed 
Ockenburgh is het stelsel zandsloten nog 
goed zichtbaar, met zelfs aangrenzende 
steile, onafgegraven oude duinen, het ter-
rein van het Hyancinthenbos van Zuid-Hol-
lands Landschap, aan de andere kant van 
de zandsloot (nu een kanoroute!). 

Evengoed is bijzonder dat op het blauw-
groene gebied ten westen van het 
donkerblauwe gebied van Ockenburgh ook 
erg weinig detail reliëf aanwezig is. Wel is 
de geelgroene wal van de verdwenen boer-
derij Zandvoort vaag zichtbaar (nu het echte 
hyancinthenbos). Ook dit blauwgroene 
gebied is oudtijds afgezand, soms nog 
relatief recent (18e-19e eeuw), maar niet 
zo diep als de tuinbouwgrond. Dat kwam 
omdat de boerderijen zeewaarts van de 

Monsterseweg inmiddels waren overgeno-
men door welgestelde stadsmensen, die er 
in de zomer gingen wonen om de hitte en 
de stank van de zomerse stad te ontwijken. 
What’s new… ? Die half-afgegraven percelen 
werden vervolgens met eiken beplant wat 
werd geëxploiteerd als eiken hakhout, voor 
run (de bast van eikenbomen) en bakkers-
hout. Bij inventarisatie bleek dat de eiken 
inderdaad pakweg een anderhalve eeuw 
oud waren. Arme, kalkloze zandgronden 
betekenen langzame groei, maar dat was 
de enige exploitatie die mogelijk was bij de 
ligging van deze gronden.

De donkerblauw gekleurde zone is de oude 
strandwal van Loosduinen, die richting 
Terheijde loopt. Het dorp Loosduinen is te 
herkennen aan de relatief hoge ligging, 
lichtblauw. Dat wil zeggen al lang geleden 
bebouwd (vestiging klooster ca. 1230, waar 
alleen de kerk nog van over is) en daarna 
weinig afgegraven. Ten zuiden van die 
strandwal wordt het landschap gevormd 
door polders met een andere perceel-oriën-
tatie dan die op het al dan niet afgegraven 
strandwalgebied. 

Een en ander betekent nogal wat voor de 
archeologie. Het betekent in ieder geval dat 
in de afgegraven gebieden, zowel op als 
naast de strandwallen, de jongste archeo-
logie ontbreekt, want die is verdwenen in 
de zandschuitjes… Dan moet je denken aan 
alles vanaf de Romeinse tijd, dus ook de 
vroege en de hoge middeleeuwen. Op een 
enkele, zeer bijzondere losse vondst na, die 
ooit is opgeraapt, is dat allemaal weg. Dat 
is dus zelfs op de blauwgroene gebieden 
het geval. Pas als het echt groen wordt, 
zeewaarts van Ockenburg, is het vroegmid-
deleeuwse en Romeinse niveau bewaard 
gebleven. Daar had ik het de vorige keer 
over. 
De volgende keer gaat het over de duin-
boerderijen, die ooit de zeewaartse kant van 
de Loosduinse strandwal spikkelden. Daar is 
weinig van bekend, maar wel genoeg om 
ons een beeld te verschaffen. Als laatste: 
veel dank aan Karsten Lehmann, de maker 
van bijgaande kaart. 

Bert van der Valk

Figuur 1

Meer en Bosch

Ockenburgh

Wapendal

Boerderij Zandvoort

Loosduinen

Monsterseweg
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Is dit nu de veel besproken locatie waar 
de gemeente andere plannen mee had en 
waartegen de buurtbewoners vorig jaar in 
opstand kwamen? 
‘Inderdaad, dat is deze plek. De gemeente 
wilde hier een 7-etage gebouw neerzet-
ten en toen de bouwplannen vorig jaar 
verschenen wisten de buurtbewoners van 
niets en raakten in rep en roer. Er zijn in de 
gemeenteraad enkele moties aan gewijd 
en vervolgens is er een klankbordgroep 
ingesteld maar tegenwoordig is het stil. We 
zouden met de andere huurders hier graag 
een permanente werkplek inrichten en ook 
de buren hebben interessante ideeën voor 
de tuinen rondom deze locatie.’

Heeft deze plek invloed op je werk? 
‘Ik zit nu op deze heerlijke locatie sinds 
2018 en alles wat je hier ziet is sindsdien 
ontstaan. Mijn werk hier is heel anders dan 
voorheen. Eerst maakte ik veel gecon-
strueerde en uitgedachte werken met 
gedempte kleuren, maar tegenwoordig is 
alles veel intuïtiever en kleurrijker. Ik voel 
me goed en vrij op deze plek, ik droom veel 
en dat uit zich dan weer in mijn schilderijen 
en installaties. Het kunnen mooie dromen 

Kunstenaars in de Wijk

zijn, soms nare, soms heel wonderlijke en 
raadselachtige en uiteindelijk bepalen die 
mijn werk zonder dat ik er echt bij stil sta.’

Kun je iets over één van je schilderijen 
vertellen? 
‘Dit grote werk bijvoorbeeld heb ik geschil-
derd in november 2019. Ik begon eigenlijk 
maar lukraak zonder een echt plan en 
uiteindelijk kwam dit beeld naar voren. Ik 
heb dit ooit gedroomd, ik was samen met 
een aantal vrouwen in een ruimte en deze 
figuur kwam op ons af rennen, hij droeg 
een soort slang en had een injectiespuit in 
zijn hand. Ik kon hem ontwijken, gilde en 
werd wakker. Best angstig en dreigend was 
het. Geen idee wat het betekent, wellicht 
heeft het met de dood te maken. Of een 
soort aankondiging van naderend onheil. 
Een paar maanden later kwamen de eerste 
beelden van corona binnen en waren 
virussen en vaccins deel van onze realiteit 
geworden.’

Ik zie hier veel kunstvormen en je gebruikt 
veel verschillende materialen, hoe kom je 
eraan? 
‘Qua materiaal gebruik ik veel gevonden of 
gerecyclede spullen. Een oud karretje met 
een lekke band, een speelgoedbeest, een 
lap stof. Soms zie ik het liggen op straat 
bij het grof vuil en neem het mee, en zo 
kom ik dan aan mijn materiaal, ik ga iets 
uitproberen, hergebruiken en samenvoegen 
en zo ontstaat er dan een installatie of 
een nieuw object. Thuis maak ik ook vaak 
collages door allerlei materialen en beelden 
samen te voegen.’

We zien veel ratten en angstige mens
figuren, heeft het te maken met iets 

waar je je zorgen over maakt? 
‘Nee, zeker niet! Dit zie ik in mijn dromen 
en daarom komt het terug in mijn werk. 
Negativiteit beïnvloedt mijn werk niet. 
Integendeel, ik leef bij de dag, voel veel 
kracht in mezelf en raak geïnspireerd door 
wat ik beleef in die dromen. Vandaar ook 
mijn motto dat je hier bij de ingang ziet: 
Face your Fears, live your dreams!’

Pat Houkes 
Face your fears, live your 
dreams
Het voormalige schoolgebouw aan de Cornelie van Zantenstraat 

huisvest verschillende kunstenaars en creatieve ondernemers. Eén 

van de kunstenaars die hier werkt is Pat Houkes. In het verrassend 

ruime en lichte atelier met grote ramen en uitzicht op het groen 

en de herfstkleuren van de tuinen rondom hangt en staat haar 

werk uitgestald. Kleurige doeken, collages, ruimtelijk werk met 

allerlei materialen en gevonden voorwerpen daarin verwerkt. 

Realistisch, surrealistisch, een tikje absurdistisch af en toe. Hier is 

een veelzijdige kunstenaar aan het werk die niet gemakkelijk in 

een hokje is te plaatsen. Pat Houkes en ‘Demons like sticky fingers’, 2019, olieverf, 120 x 160 cm

Love the one you’re with, 2020. Mixed media, 
50 x 50 x 17 cm.

She simply forgot how to create sweet memo-
ries, 2021. Collage/mixed media, 24 x 30 cm.

Waar kunnen we je werk bewonderen? 
‘Ik heb heel wat exposities gehad en zelfs 
ooit na enkele groepstentoonstellingen in 
New York een fellowship gewonnen en 
daar een solotentoonstelling gegeven. Ik 
werk regelmatig in opdracht en ook heb ik 
wel eens werk ingezonden voor prijsvragen 
voor grote projecten in de openbare ruimte. 
Maar het blijkt erg lastig om daar tussen 
te komen. Het is toch vaak een kleine 
besloten kring die daar de opdrachten 
krijgt toebedeeld. Wel mocht ik vorig jaar 
toetreden tot de Haagse Kunstkring en dat 
zie ik als een belangrijke erkenning van de 
complete serie werk die ik in dit atelier heb 
geproduceerd.’

Richard Roemers
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4 sterren strand
Gedurende het hele strandseizoen wordt het strand 

schoongemaakt en achtergelaten afval wordt verwijderd 

zodat badgasten de volgende dag weer een plek aantreffen 

waar het fijn is om te vertoeven!

Dat het resultaat er wezen mag blijkt uit het bord dat 
ik uit handen van stadsdeeldirecteur Mustapha el 
Boumeshouli in ontvangst mocht nemen: "Zeer schoon 
strand 2021" Het bord krijgt een prominente plaats en dat 
betekent natuurlijk ook dat het strand er in 2022 prima bij zal 
liggen! Dat ben je aan je stand verplicht tenslotte.
Een 4 sterren strand!! Daar hoort natuurlijk een minstens 4 
sterren nieuwe badplaats Kijkduin bij!! Ik heb er alle vertrou-
wen in dat het gaat lukken en langzaamaan begint dat ook 
duidelijk te worden.

Herman van den Muijsenberg

WijkInfo bezocht onlangs een 
briefing in het politiebureau van 
Loosduinen over dit onderwerp 
en hier werd overduidelijk dat 
onbekend bemind moet worden. 
Het gaat hierbij namelijk over 
veiligheid, leefbaarheid en 
preventie in Loosduinen, dus ook 
in uw woonomgeving.

Bewoners die in een preventie WhatsApp-
groep zitten, waarschuwen elkaar als er 
zich een verdachte situatie voordoet. En ze 
bellen bijvoorbeeld met 112 of de politie 
via 0900-8844. 
Heel goed, maar dat kan nog beter, von-
den Loosduiners George Gräper en Marcel 
ten Brinck. En wel door alle bestaande 
WhatsApp-groepen te clusteren. 
Dat hebben ze gedaan door eerst alle 
wijken in Loosduinen in kaart te bren-
gen en zoveel mogelijk bestaande 
WhatsApp-groepen te traceren. Zodoende 
werden er nieuwe WhatsApp-groepen 
per wijk ingericht. Elke wijk heeft nu een 
eigen wijkbeheerder en ieder groepshoofd 
(beheerder) van een Whatsapp-groep 
binnen een wijk is gekoppeld aan de 
wijkbeheerder. 

Als mensen iets verdachts zien, 
melden ze dat in hun Whatsapp-
groep en bellen ze 112 of de 
politie. Bij twijfel kunnen ze met 
hun groepshoofd overleggen 
wat er moet gebeuren, bijvoor-
beeld direct 112 bellen of even 
te wachten tot duidelijk is wat er 
kan gebeuren. 

Als het incident zich verplaatst naar andere 
wijken, dan geeft het groepshoofd dit 
door aan de wijkbeheerder, die op zijn of 
haar beurt alle groepshoofden van de wijk 
informeert. En als de situatie het nodig 
maakt, kan de wijkbeheerder alle andere 
wijkbeheerders informeren, en is heel 
Loosduinen gewaarschuwd! 

Onbekend maakt onbemind. Want wie heeft wel eens gehoord van WhatsApp-

groepen met preventie als doel? En van BIT-ers? Ja, als ze actief zijn in uw buurt, 

maar wist u ook dat veel WhatsApp-groepen aan elkaar zijn gekoppeld om de 

veiligheid van alle betrokken wijken en in heel Loosduinen te verbeteren? 

Hoe meer WhatsAppers en 
BIT-ers, hoe veiliger Loosduinen

Misdaden in Loosduinen in 2020
Aanhoudingen 389 

Woninginbraken  179 

Diefstal bromfietsen  84

Diefstal uit/van auto’s  128

Diefstal fietsen   189

Misdrijven  2740

Overleg met Politie en Gemeente
Behalve WhatsApp-groepen zijn in 
verschillende wijken Buurt Interventie 
Teams (BIT) actief die surveilleren in hun 
wijk en verdachte zaken aan de politie 
doorgeven (ze mogen niet zelf hande-
lend optreden). En zogenaamde Digitale 
Ambassadeurs geven informatie over 
veel voorkomende criminaliteit op inter-
net. Nieuwe Digitale Ambassadeurs en 
BIT-leden zijn van harte welkom. Al deze 
activiteiten vinden plaats in samen-
werking met de Politie en Handhaving 
Loosduinen en stadsdeel Loosduinen. 
Elke maand vindt er overleg plaats met 
de politie en de verslagen ervan worden 
gedeeld met alle deelnemers.

Informatieve sites zijn: 
- denhaag.nl/veilig
- alerteburen.nl/loosduinen 
- digitaalveilig indewijk.nl 
- info@wijkpreventiehoutwijk.nl

Hoe meer hoe beter
Waarom vertellen we dit? Wel, momenteel 
nemen ongeveer 4500 mensen deel in 
WhatsApp-groepen en dat is minder dan 
10% van het totaal aantal inwoners van 
Loosduinen. Om het aantal misdaden 
in Loosduinen (zie kader) nog verder te 
verminderen, moeten volgens de initiatief-
nemers veel meer mensen meedoen. Dus: 
meldt u aan bij veiligloosduinen@hotmail.
com, met vermelding van naam, wijk, 
straat en 06-nummer. U wordt dan bij de 
juiste Whatsapp-groep ingedeeld. 

Bert van der Snoek

mailto:veiligloosduinen@hotmail.com
mailto:veiligloosduinen@hotmail.com
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Initiatiefnemer voor NPHD was Dunea, 
onze regionale waterproducent en tegelijk 
natuurbeheerder. Iedereen kent wel de 
wit-blauw-gele autotjes die door de stad 
en een groot deel van de provincie rijden, 
naast de waterrekening natuurlijk. In 
de afgelopen twee jaar is hard gewerkt 
aan de statusaanvraag van het park: je 
bent niet zomaar een NP. Het is ook geen 
sinecure, een park te vestigen in een 
van de drukst bevolkte provincies van 
Nederland. Denk alleen al aan het grote 
aantal gemeentes en de vele terreinbe-
heerders. Er is inmiddels een grote paraplu 
opgetuigd boven zes besturingspartners, 
9 strategische partners, 18 operationele 
en overige partners. En daar kunnen er 
ondertussen wel een paar bijgekomen 
zijn. Het leest inmiddels als een stevige 
dwarsdoorsnede van de maatschappij.  

Ruggengraat van het park is de duinkust 
van zuidelijk Holland, een structuur die al 
de nodige eeuwen door de mens herkend 
is als de zandige band die de Hollanden 
met elkaar verbond voordat er een 
Noordzeekanaal bestond. De breedte van 
de ruggengraat wordt ten eerste bepaald 
door de natuurgebieden langs de kust die 
voor drinkwaterproductie worden gebruikt 
en ten tweede door de hele zandige kust 
zoals die er al een jaar of 5000 bijligt.  

Je kunt dus zeggen: alles zit erin. Dat is 
tegelijk het lastige: probeer dat “alles” 
maar te vangen onder een parkreglement. 
En dat in een tijdperk dat schreeuwt om 
deregulering, maar ook om grote woning-
bouwopgaven, milieuvervuiling, een lekker 
ouderwets woord maar nog even actueel 
als in de 70er jaren van de vorige eeuw. 
Denk alleen maar aan weliswaar afne-
mende maar nog steeds te hoge neerslag 
van NOx in het door NPHD bestreken 
gebied. De ambities zijn torenhoog, en 
het gaat natuurlijk een enorme uitdaging 

Niet meer zo nieuw in de regio, maar nog wel wat onbekend: 

Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD)

Wat gaat dat doen?
Een jaar of wat geleden verscheen er een nieuw logo van een nieuwe organisatie: NPHD. Voortgekomen 

uit een publieks-prijsvraag 2016 waarvoor bidbooks geschreven moesten worden. Een aantal werd er door 

een vakjury aan de top neergezet, achtereenvolgens als eerste vier: NL Waddenzee, Veluwe, Hollands 

Duinen en de Oosterschelde.

Kapittelduinen Solleveld Westduinpark Meijendel & Berkheide Coepelduynen Duinen van Noordwijk

worden die ambities te verwezenlijk, om te 
beginnen: hoe haal je het geld bij elkaar….

De voorlopige parkorganisatie zetelt binnen 
Dunea maar is al een zelfstandige stichting. 
Samenwerkingsverbanden worden gesmeed 
en verstevigd, maar het is nog niet helemaal 
rond. Natuurlijk is het bestaan van een zeer 
grote stedelijke agglomeratie een lastig ding, 
en de verschillende graden van interesse 
en van belangen van al die verschillende 
bestuurlijke en maatschappelijke organisaties 
tussen Hoek van Holland en Hillegom, groot 
en klein. En natuurlijk ook de bewoners van 
het gebied, u dus. 

De koers is nog niet helemaal gelopen: er 
komen forse gebiedsdelen die sterk zijn aan-
getast op hun natuurlijke kenmerken, en geen 
bijdrage kunnen leveren aan natuurschoon. 
Denk bijvoorbeeld aan de kascomplexen in 
het Westlandse deel van de kuststrook. Die 
gaan natuurlijk ook niet 1-2-3 verdwijnen…. 
Er is dus nog wel het nodige werk aan de 
winkel, ook als het gaat om de begrenzingen 
van het gebied, met name de landinwaarts 
gelegen grens: waar houdt het park op? 
We houden u op de hoogte. 

Bert van der Valk

Hoek van Holland Ter Heijde Kijkduin Scheveningen
Katwijk aan Zee

Noordwijk aan Zee

Nationaal Park Hollandse Duinen: ‘waar natuur stad en zee verbindt’                   Begrenzing Hollandse Duinen

Kenschets Hollandse Duinen
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Coördinator: Frits IJzendoorn
email: fritsijzendoorn@casema.nl 

Het project heeft als doel het vergroten 
van de leefbaarheid in onze wijken. De 
deelnemers, de ‘Ogen en Oren’, kijken 
met een speciale blik naar hun buurt. Zij 
letten extra op wat er niet goed gaat. 

Dit kan gaan om de fysieke ruimte: 
verkeers overlast, niet functionerende straat-
verlichting e.d., maar ook sociale proble-
matiek, bijvoorbeeld iemand die dreigt te 
vereenzamen, kan worden gesignaleerd. 
Wijkbewoners kunnen het ‘Oog en Oor’ bel-
len of mailen om afwijkingen door te geven.
Bij de ‘Ogen en Oren’ gaat het om het 
signaleren en een weg zoeken voor een 
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 Wilma den Heijer wilma@heijer.eu 06-42757642
L Richard Roemers richard.roemers@gmail.com 06-53896274
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 Gees Hoenderken geeshoenderken@hotmail.com 070-3684904

In deze rubriek krijgt u, lezer van WijkInfo, 

de gelegenheid om te reageren op artikelen 

en onderwerpen die in WijkInfo staan of 

hebben gestaan. Maar u kunt er ook in 

kwijt wat u voor andere lezers van belang, 

interessant of gewoon leuk om te lezen 

vindt.U kunt uw bijdrage mailen naar 

info@walboduin.nl

UITGAVE  VAN  WIJKBERAAD  BOHEMEN-WALDECK-KIJKDUIN
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Met vogelkenner Vincent van 

der Spek bezoekt Richard Roemers 

Vogelhotspot De Vulkaan in het 

Westduinpark

Woon-zorgcomplex

Duinhage in tijden van

coronavaccinaties

Interview met 

Lise Koopmans, coördinator 

vakantiedienst van de 

Vereniging Kattenzorg

Kunstenaars in de Wijk

Peter van der Toorn, 

kleurige sculpturen en 

mozaïeken

Wijkpost

Oproep: Kom in actie voor terugkeer volledige route bus 23
Enkele jaren geleden werd de route van bus 23 ingekort. Dat heeft veel boze reac-
ties richting de gemeente teweeggebracht, maar die hebben tot nu toe geen effect 
gehad. Twee wijkbewoners, Marieke Hardeman en Marijke Bessels, willen alsnog 
actie ondernemen. 
Zij zijn op zoek naar verhalen van mensen die ernstig benadeeld zijn, doordat ze 
niet meer gebruik kunnen maken van bus 23. Deze verhalen willen ze bundelen om 
de urgentie van de volledige route van bus 23 aan te tonen. U kunt reageren naar 
bus23naarkijkduin@gmail.com

Tijdens een wandeling kwam buurtgenoot Jaap Lemstra 
een sprookjesachtig bouwwerkje tegen in het bos bij de 
speeltuin Westduinpark. Er hing een brief, geschreven door 
kabouters, die vroegen of bezoekers hen brieven wilden 
schrijven, cadeautjes vonden ze ook heel leuk. 
Heel leuk voor wandelaars om hier eens een bezoekje te 
brengen.

mailto:bus23naarkijkduin@gmail.com
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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 28 maart 2022 worden aangeleverd. De kopij voor het verenigingsgedeelte kan per e-mail 
worden verzonden naar info@walboduin. nl, of per post naar het secretariaat, Alphons Diepenbrockhof 2, 2551KE Den Haag. De 
redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden berichten te weigeren, in te korten of tekstueel te wijzigen.

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

— sinds 10 mei 1945 —
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VOORLOPIG PROGRMMA

Kunstgeschiedenis in Walboduin  -  Voorjaar 2022
Donderdagmiddag van 14.30 Tot plm 16.45 Uur

OORLOG EN VREDE
Over volken, vorsten en religies

Het ligt in de bedoeling om in de volgende cursus 
het eens te hebben over wat minder bekende 
maar wel heel oude cultuurgebieden in het 
Midden Oosten en Afrika. Gebieden met bescha-
vingen en religies die een belangrijke rol hebben 
gespeeld in de ontwikkeling van Europa, Afrika 
en Azië. 
Toen en nu was en is het er onrustig : er zijn 
zoveel tegenstrijdige belangen op het gebied van 
politiek, religie, geografie, economie…. 

3 maart:
Israël: bakermat van het Jodendom en het 
Christendom
10  maart:
Jemen:  door de Romeinen“Arabia Felix” (het 
gelukkige Arabië) genoemd (!) Heerste hier ten 
tijde van koning Salomo de beroemde koningin 
van Sheba? 
17 maart:
Koptisch Egypte: een bijzondere variant op het 
Christendom ontstond in Zuid Egypte toen het 
door de  Moslim invallen van de 7de eeuw werd 
afgesplitst van Noord Egypte. 

24 maart: 
Ethiopië: wordt hier de enige echte oudtestamen-
tische Ark van het Verbond  bewaard? Had de 
koningin van Sheba hier haar zetel? 
31 maart: 
Armenië: de állereerste Christengemeenten zou-
den hier ontstaan zijn. Eerder nog dan in Rome. 
7 april:
Georgië: het rijke “goudland” en bijna net zo 
vroeg gekerstend als Armenië. 

Volgorde en onderwerpen zijn onder voorbehoud.
Bovendien zijn we afhankelijk van de dan 
geldende Covid omstandigheden. Mogelijk is 
het maximum aantal cursisten dan nog steeds 
beperkt.

Kosten: 75 euro.

Info en aanmelden:
Tieleke Huijbers
mjhuijbers@gmail.com
070 3932805  

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

In ons verenigingsgebouw Walboduin zal op donderdag 19 mei 2022 de algemene ledenvergadering gehouden worden. 
De agenda zal in de WijkInfo nr. 2 van dit jaar gepubliceerd worden.

Het is de bedoeling om na afloop van de vergadering een feestelijke bijeenkomst  te organiseren waar, naast de leden van de 
vereniging, ook wijkgenoten welkom zijn en waar we afscheid kunnen nemen van de bestuurders van SBK, de Stichting Bewoners-
belangen Kijkduin. Noteert u deze dag dus in uw agenda: 

19 mei 2022 - vergadering
aanvang 15.00 uur en vanaf 16.30 uur een feestelijk samenzijn

Mochten er omstandigheden zich voordoen waarop een en ander uitgesteld moet worden dan plaatsen we 
deze berichten op onze website www.walboduin.nl. Houdt dit dus in de gaten.

Welkom 
nieuwe leden!

mw. E. Bode
dhr. H. Venema
mw. B Enting
dhr. Wellner

mailto:mjhuijbers@gmail.com

	_GoBack
	_GoBack



