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Wat is het toch leuk om met mensen te spreken over zaken Loosduinen aangaande en het is nog 
leuker om met ‘echte ‘Peenbuikers’ te spreken. 

 

Ik hoef u toch niet uit te leggen waar het woord ‘Peenbuiker’ vandaan komt. Gelukkig weet iedereen 

dit, maar voor degene, die dit niet weet; vooruit dan. 

Er waren kassen en plat glas in het voormalige dorp Loosduinen en één van de gewassen, die men 

verbouwde was, peen. (worteltjes en niet in potjes…..) De peen ging in grote kisten op een 

platbodem richting de veiling. Om een goede indruk te maken, de prijs ging met centen ophoog, 

werd de peen in de sloot gewassen. Het vuil werd van de peen afgespoeld en dat deed men liggend 
op de buik, dus…..! 

 

Als u meer wilt weten, moet u eens een bezoek brengen aan ons museum. Zij hebben mooie 

tentoonstellingen en daarbij wordt over het leven van mensen in Loosduinen verteld. 

Helaas, even wachten tot het museum weer open kan gaan, maar zeker een bezoekje waard. 

 

Om de geschiedenis van Loosduinen toegankelijker te maken, zijn er een aantal tegels met QR-

codes ingelegd in diverse straten. De eerste tegel is op zaterdag 27 juni op het Loosduinse 
Hoofdplein door onze stadsdeelwethouder Hilbert Bredemeijer onthuld.  De Loosduinse vlag werd 

verwijderd en de hamer en handschoenen lagen klaar. 

Als u deze tegel scant, leest u iets over de plek waar u staat en krijgt u gratis een extra stukje 

geschiedenis. Soms zijn er foto’s toegevoegd en het geheel ziet er goed uit. 

Helaas zijn we niet het eerste stadsdeel waar deze tegels liggen, maar je kunt niet alles hebben. 

 

Terug naar de ‘Peenbuikers’ en hun verhalen; afgelopen zaterdag sprak ik enkelen. Geweldige 
verhalen over vroeger en hoe alles er uit zag. Waar bepaalde gebouwen hebben gestaan, hoe de 

straten vroeger heetten en vooral: ”Ken je die en die, familie van die en die en die woonde daar en 

daar……..”. (Er zijn ook allerlei facebook-groepen, waar mensen uit Loosduinen met elkaar 

verbonden zijn.) Nieuwsgierig als ik ben, vraag ik altijd om het verhaal vast te leggen, door te geven 

aan (klein)kinderen of gewoon te komen vertellen. Ik luister graag en je weet maar nooit wat je 

ermee kunt doen.  

Het museum is ook altijd geïnteresseerd; vooral in (historische) spulletjes uit het verleden. 

 
De verhalen kunnen ons ook helpen om in gesprek met de gemeente te vertellen hoe het was en 

waarom we niet alles zomaar moeten slopen. Soms moet je dingen behouden, zeker de Loosduinse 

identiteit en de ‘Peenbuiker’! Kassen zijn gesloopt en verdwenen, de veiling bestaat niet meer; veel 

is dicht gebouwd, sloten zijn gedempt. We snappen dat mensen moeten wonen, maar we willen ook 

voldoende groen overhouden. 

 

Zoals ik vaak zeg: ”De groene longen van de stad kun je vinden in Loosduinen”. Vroeger zat het 
loof aan het peen en veel groen in de kassen, nu in bomen en perken. 

Laten we het vooral fris groen houden; rode stenen zijn er genoeg! 

 

Met vriendelijke groet en blijf gezond. 
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