
Een fietsrondje in Loosduinen Posthoorn 13 augustus 2020 

 

Wat lezen we toch voortdurend in de krant en wat horen we veel praten over……. 

Mensen vieren deze zomer met velen hun vakantie in eigen land en ontdekken steeds meer dat 

het landje aan zee, erg leuk is. Veel plekjes, die nog ‘nooit’ ontdekt zijn, worden ineens veel 

gevonden en bezocht. Er wordt veel gefietst en gespeurd naar deze plekjes. 

Leuk en ik heb vaak gezegd: “We gaan naar het buitenland op vakantie, maar ons eigen land 

goed kennen, je eigen stad(sdeel) ontdekken, is er vaak niet bij. 

 

 Ook over Den Haag en in het bijzonder over Loosduinen hoor ik steeds vaker berichten in de 

trant van: “Ik wist niet dat er zoveel leuke plekjes zijn en wandelend of met de fiets ontdek ik 

steeds meer!” 

 

Het ontdekken van deze plekjes of rondrijden en genieten van het groen en de ‘verborgen’ 

paadjes, is gewoon bijzonder. Eigenlijk niet gewoon…….maar we nemen teveel voor lief.  

We accepteren teveel als gewoon en nu we ineens meer tijd voor de gewone dingen hebben, zien 

we toch dat het bijzonder is. Heel apart! 

 

Wat we, een groepje enthousiaste Loosduiners, in de toekomst willen gaan doen, Corona houdt 

het nog even tegen, is het organiseren van fietsroutes door ‘Loosduinen- Groot’. Hierbij willen 

we langs bijzondere gebouwen fietsen en de deelnemers nadere informatie verstrekken. 

Het kan zijn dat zo’n route over een klein stukje ‘vreemd, zijnde niet Loosduins, gebied’ loopt, 

maar dat nemen we maar voor lief. Uiteindelijk is in 1923 Loosduinen als zelfstandig dorp ook 

‘toegevoegd’ aan het areaal van ’s-Gravenhage. 

 

Routes, die bijvoorbeeld lopen langs de Zandmotor. We kunnen fietsen langs de kust tot aan het 

Westduingebied. Solleveld bezoeken en intussen de nodige paadjes gebruiken, die leiden naar 

bijzondere gebouwen door bestaande of nieuwbouw wijken.  

 

Het is een leuk idee en we zijn aan het bouwen, maar we weten nog niet alles en dus:…… 

Als u nog iets bijzonders weet betreffende gebouwen of fietspaadjes in Groot-Loosduinen, laat 

het even weten en stuur dit op aan het secretariaat van de Commissie Loosduinen 

(commissieloosduinen@denhaag.nl) of de redactie van de Posthoorn. 

Ik weet dat velen van u verhalen kunnen vertellen over hun buurt, straat of een bepaald gebouw 

in die buurt. Wat er gestaan heeft en waardoor het nu vervangen is.  

Kennis is macht en deze willen we graag delen! 

Help ons aan bijzondere weetjes en verhalen. Misschien kunnen we die later ook op papier zetten 

en Loosduinen nog meer promoten. 

Uiteindelijk blijft Loosduinen het groenste en mooiste stadsdeel om in te wonen en je in te 

bewegen…..! 

 

Ik heb een vraag aan u. Bij het schrijven van deze stukjes vraag ik mezelf altijd af: 

Wat vindt u ervan; hebt u nog ideeën, op- en/of aanmerkingen of wat dan ook…laat het mij even 

weten!? (commissieloosduinen.nl) 

 

Met zomerse groet, 

 

 

 

 

Pjer Wijsman 

Voorzitter Commissie Loosduinen 

mailto:commissieloosduinen@denhaag.nl

