Verslag van de vergadering van de Projectgroep Ruimtelijke
Ordening en Verkeer (ROV), gehouden dinsdag 12 maart
2019, aanvang 19.30 uur, locatie: de Henneberg.

Aanwezig:

dhr. W. van Elst, voorzitter, dhr. B. Bakker, KOM Loosduinen, dhr. H. van den
Muijsenberg, DB-CL/BWK, dhr. J. Hofker, BWK, dhr. F. Helvensteijn en mw.
T. Zee, beiden BOK, dhr. R. Meesters, WB Houtwijk, dhr. H. de Valk, WB
Nieuw Waldeck, mw. S. Stevens en mw. M. Brands, beiden BO Notenbuurt,
dhr. W. Bianchi, Fietsersbond, dhr. D. Smit, Wegbeheer, SDK Loosduinen.
Inspreekster: Mw. M. Langeveld (bewoonster Domus a Mari, Oorberlaan en
Monsterseweg).
Presentatie Zandmotor: dhr. B. van der Valk (lid commissie ROWM van WB
BWK).
Toehoorders: i.v.m. de Ontmoetingskerk, dhr. H. Simonis, mw. B. Molenkamp,
mw. J. van Kesteren. Namens Hart voor Den Haag, dhr. F. Buijs en dhr. R.
Vorstenbosch (Groep de Mos). Dhr. K. Parhiman (CDA). Namens de wijkclub
Bloemendaal: dhr. D. van Andel en dhr. P. van Leusden en dhr. J. Koek.

1. Opening
De voorzitter, de heer Van der Elst, opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen
welkom.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld met de wijziging dat wordt aangevangen met de presentatie van
dhr. B. van der Valk inzake de Zandmotor en vervolgens de presentatie van mw. Langeveld
inzake de ontwikkelingen Westlandse Zoom, Parnassia locatie. Na de presentaties worden de
overige geagendeerde punten aan de orde gesteld.
3. Ontwikkelingen Kust, met name de Zandmotor.
Presentatie door dhr. B. van der Valk
Dhr. Van der Valk is werkzaam bij Deltares en is tevens lid van de commissie Ruimtelijke
Ordening, Welzijn en Milieu (ROWM) van het Wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin.
De Zandmotor, aangelegd in 2011
De Zandmotor ligt voor de kust van Ter Heijde. Zoals eenieder waarschijnlijk wel bekend, is
de Zandmotor een grote kunstmatig aangelegde zandplaat en dient deze als proefproject om te
onderzoeken of de kust op een natuurlijke en duurzame manier kan worden versterkt.
Bouwen met de natuur
Door wind, zeestroming en golven wordt het zand van de Zandmotor langs de kust van ZuidHolland verspreid, zowel onder als boven water. Op die manier wordt niet alleen de kust
versterkt, maar ontstaat er tevens ruimte voor natuurlijke ontwikkeling van kustduinlandschap en recreatie.
De aangroei van de kust en het duinlandschap is een langzaam proces.
Ten behoeve van het ontstaan van nieuwe natuur is het van belang, dat zeewier en zaden op
het strand blijven liggen zodat de natuur zijn gang kan gaan. Dit vraagt in het kader van
Beheer de aandacht.
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Met het onaangeroerd laten van zeewier, schelpen e.d. zijn langs de kust van het Westland
inmiddels mooie en zichtbare resultaten van de ontwikkeling van natuur geboekt.
Langs c.q. meer richting de kust van Kijkduin, is dat nog niet bereikt omdat het strand te
grondig wordt schoongemaakt, alsmede vanwege het verkeer van 4WD voertuigen (dit dient
tot een uiterst minimum te worden beperkt).
Uiteraard verdient het aanbeveling om plastic en zwerfafval te verwijderen, maar zoals reeds
gesteld dient alles wat de natuur voortbrengt, onaangeroerd te blijven.
In reactie op dit signaal wordt door de heer Smit aangegeven, dat dit punt in het kader van
Beheer de aandacht heeft.
Recreatie
Bezoekers van de Zandmotor kunnen rond en op de Zandmotor genieten van de natuur en een
voortdurend veranderend uniek wad-achtig landschap, dat twee keer per etmaal onder water
staat.
Door dit dynamische karakter van de Zandmotor, kunnen onveilige situaties ontstaan zoals
zachte bodem of snel opkomend water. Op het strand wordt hiervoor gewaarschuwd met
tijdelijke zwemverboden en er vindt extra training plaats van de reddingsbrigades. Tevens is
een real-time App ontwikkeld aan de hand waarvan weersomstandigheden en issues op het
gebied van de veiligheid gevolgd kunnen worden.
Meer informatie
- Een pdf-bestand van de presentatie wordt bij het verslag gevoegd.
- Zie voorts: www.dezandmotor.nl.
De voorzitter en de aanwezigen danken vervolgens de heer Van der Valk met een applaus
voor de zeer interessante presentatie van De Zandmotor.
4. Inspreker: mw. M. Langeveld
Presentatie: ontwikkelingen Westlandse Zoom, Parnassia terrein, de Monsterseweg.
Mw. Langeveld is bewoonster van een appartement in het complex Domus a Mari, gelegen
aan het kruispunt Monsterseweg/Oorberlaan.
Door middel van haar presentatie over de ontwikkeling van bouwplannen (totaal: 6.000
woningen) in het stadsdeel Loosduinen en het aangrenzende Monster, vraagt mw. Langeveld
aandacht voor:
- De toenemende verkeersoverlast, hetgeen om maatregelen vraagt in het kader van de
verkeersinfrastructuur.
- De milieu aspecten op de Monsterseweg.
- De leefbaarheid voor omwonenden.
- Het NATURA 2000 gebied Solleveld.
- Het tot stand brengen van een Leefomgeving Effect Rapportage.
Tijdens de recent gehouden vergadering van de Commissie Loosduinen is bij wethouder Van
Asten reeds aangedrongen op het besteden van aandacht aan de verkeersproblematiek. Heden
is van de assistent van wethouder Van Asten vernomen, dat een reactie van de wethouder op
korte termijn tegemoet kan worden gezien.
Voorts is vorig jaar door de bewoners van het Bezuidenhout, als aanvulling op een MER, een
LER (Leefomgeving Effect Rapportage) ontwikkeld, welke is overgenomen door de gemeente
Den Haag. In dat kader is mede namens de bewoners van Domus a Mari aangedrongen op een
LER voor wat betreft de omgeving Oorberlaan/Monsterseweg.
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De volledige presentatie van mw. Langeveld wordt bij het verslag gevoegd.
Naar aanleiding van de presentatie deelt de heer Van den Muijsenberg mede (lid DB-CL) dat
wethouder Revis door het DB is uitgenodigd om nader te spreken over de bebouwing van de
ADS sportvelden. Voorts zal het DB de inhoud van de presentatie van mw. Langeveld nader
bespreken. Terugkoppeling daarvan zal plaatsvinden in de Commissie Loosduinen en het
resultaat daarvan wordt daarna aan de orde gesteld in de commissie ROV.
5. Verslag van de vergadering van 29 januari 2019
Tekstueel: het verslag wordt vastgesteld met de wijziging dat men op pag. 4 voor Lippe
Bisterfeldweg dient te lezen Lippe Biesterfeldweg.
Naar aanleiding van het verslag voor zover niet geagendeerd.
Pagina 1: Ontmoetingskerk: door de heer Simonis (toehoorder namens de Ontmoetingskerk)
wordt de vraag voorgelegd, of ter vergadering een status update gegeven kan worden van het
bouwplan van de Ontmoetingskerk. Door de heer Van den Muijsenberg wordt aangegeven,
dat binnenkort de laatste stand van zaken rondom het bouwplan Ontmoetingskerk wordt
toegelicht in een bewonersbijeenkomst. Na deze bewonersbijeenkomst wordt het bouwplan
besproken door de projectgroep ROV.
Pagina 2: wijkgrenzen – KOM Loosduinen: naar aanleiding van een opmerking van dhr.
Bakker inzake de wijkgrenzen van de KOM, deelt dhr. Van den Muijsenberg mee dat de
wijkgrenzen zoals door het CBS gehanteerd en zoals gehanteerd door de wijkberaden en
bewonersorganisaties, zijn besproken in het DB. Binnenkort gaat hierover een brief uit aan de
bewonersorganisaties en wijkberaden.
Pagina 3: meer levensloopbestendige woningen: hierbij worden als voorbeeld genoemd, de
realisatie van levensloopbestendige woningen in Vroondaal en in Loosduinse Hof.
6. Concept-Jaarverslag 2018
Opmerkingen naar aanleiding van het Concept-Jaarverslag 2018
- De taken van de projectgroep ROV worden nog ingevuld.
- Actueel overzicht van de leden die deelnemen aan de projectgroep ROV: wordt door
de bewonersorganisaties en wijkberaden aangeleverd bij het secretariaat van de CL.
Actie: leden projectgroep ROV.
De vorenstaande aanvullingen worden in het jaarverslag verwerkt. Aan mw. V.d. Plas zal
worden verzocht om de actuele lijst van de deelnemers van de projectgroep ROV rond te
sturen. Actie: secretariaat CL.
7. Voortgangslijsten
De actualiseringen zijn in de voortgangslijst verwerkt.
In het kader van de wijkgrenzen wordt van de zijde van BOK aangegeven, dat een bewoner
van Kraayenstein gaat verhuizen naar Vroondaal en aldaar reeds contact heeft gelegd over de
oprichting van een Wijkberaad en/of Bewonersorganisatie Vroondaal.
Op dit moment worden de bewoners van Vroondaal, alsmede de bewoners van de Oorberlaan,
formeel nog bediend door BOK.
Ten behoeve van het borgen van de veiligheid (toegankelijkheid weg/stoep) van met name
oudere bewoners van Kraayenstein, zijn aan de Molenkamp 11 bomen gekapt. Op dit punt
wordt nader teruggekomen bij agendapunt 11.
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Project bij de molen: een update over de stand van zaken zal de heer Meesters doen toekomen
aan BOK. Actie: dhr. R. Meesters.
8. Wijkuitvoeringsplannen, toelichting dhr. D. Smit
De Wijkuitvoeringsplannen worden iedere vier jaar vastgesteld. Het jaaroverzicht van de
Wijkuitvoeringsplannen 2019 is aan de Wijkberaden en Bewonersorganisaties toegestuurd en
de daarin opgenomen plannen zijn reeds bekend. In het kader van de Wijkuitvoeringsplannen
2020 zal t.z.t. een ronde langs de wijken worden georganiseerd.
Het verzoek luidt om vragen naar aanleiding van de Wijkuitvoeringsplannen te mailen aan het
secretariaat van de CL. Actie: projectgroep ROV.
Naar aanleiding daarvan zal dhr. Smit vervolgens een afspraak maken om de vragen door te
nemen.
Desgevraagd deelt dhr. Smit mee, dat hij samen met Majda el Adlouni, de wijk Waldeck in
zijn geheel gaat bedienen. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen Nieuw Waldeck
of Oud Waldeck.
9. Mededelingen stadsdeelkantoor, toelichting dhr. D. Smit
Door de heer Smit wordt het navolgende meegedeeld:
- Zoals bekend is de volledige opknapbeurt van Kraayenstein in voorbereiding en zijn
vooruitlopend daarop reeds werkzaamheden in gang gezet en/of uitgevoerd, zoals aan
de Molenbrink (rooien van bomen).
- KOM: in de Pisuissestraat zijn op verzoek van de KOM rustbanken geplaatst.
- Houtwijk: extra ton buurtbudget. Eind maart wordt in de Bokkefort gestemd over de
bestemming van het extra buurtbudget. Het resultaat daarvan wordt bekend gemaakt in
de ledenvergadering welke een paar dagen na de stemming plaatsvindt.
- Bij de molen wordt het voetpad opgeknapt.
- Vanwege parkeerproblemen en andere overtredingen wordt het Mulderteam in de
Notenbuurt ingezet.
- Wijkgrenzen: de Oorberlaan en Monsterseweg vallen – zoals reeds gesteld – formeel
nog onder Kraayenstein (BOK) tot het moment dat Vroondaal een eigen Wijkberaad
en/of Bewonersorganisatie heeft opgericht. Bij het stadsdeelkantoor is mw. Wendy
van Nieuwkerken de nieuwe contactpersoon voor Vroondaal.
9.

Rondvraag en rondje uit de bewonersorganisaties

BWK – werkzaamheden tracé Houtrust – Kijkduin (NWHR): de werkzaamheden verlopen
conform planning. Over vijf weken wordt de oplevering verwacht (een week eerder dan
gepland). De bouw in Kijkduin-Binnen vordert en de bouw in Kijkduin-Bad van fase 1 en
fase 1A, verloopt volgens planning.
In Meer en Bos is de tweede fase van het grootonderhoud van het landgoed in volle gang,
waarbij er bomen zijn gerooid, maar ook nieuwe bomen zijn aangeplant.
De renovatie van het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein is gestart. De makelaar Klap
is tijdelijk verhuisd naar het voormalige ING gebouw. Op de hoek waar het kantoor van Klap
is gevestigd, is met de bouwwerkzaamheden gestart.
Morgenavond vindt wederom een vergadering plaats over de invulling van het Wings-terrein.
De heer Smit deelt in aanvulling hierop mee, dat voor de inrichting van de openbare ruimte
van het Wings-terrein door de gemeente 180.000 euro extra budget beschikbaar wordt gesteld.
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Houtwijk: ten aanzien van het Azivo-gebouw is bekend dat de tekeningen niet door Welstand
zijn goedgekeurd. De reden daarvan is echter nog niet bekend.
Inzake het Connexion terrein is vernomen dat Francine de Hoop informatie over onder meer
een nieuwe eigenaar en plannen heeft gestuurd aan de Commissie Loosduinen en Houtwijk is
benieuwd welke informatie/plannen het hier betreft. Aandachtspunt: CL.
De investeerder van de Molen wil graag een succesvolle invulling geven aan de Molen, maar
er leeft onzekerheid over een haalbare exploitatie. Onder meer omdat de koopkracht van de
doelgroep (bewoners in de omgeving) beperkt is.
Per email is aan het secretariaat van de CL bekend gemaakt dat dhr. S. Bergmans definitief
wordt vervangen door mw. Hartman.
Nieuw Waldeck: het WB Nieuw Waldeck is drukdoende met de invulling van het jubileum
programma en de gemeente heeft zich bereid verklaard om 50% van de kosten ter zake op
zich te nemen. Voorts is door Fonds 1818 aangegeven, dat het fonds bereid is om 25% van de
kosten te betalen. Het overgrote deel van de kosten van het 40-jarig jubileum is daarmee nu
reeds gedekt.
BOK: zoals bekend, zal BOK dit jaar de organisatie van het Dickens Festival op zich nemen,
in samenwerking met allerlei andere aan Loosduinen verbonden organisaties.
In Ockenburgh wordt door BOK dit jaar een evenement georganiseerd op de Koeweide,
waarbij wordt getoond op welke wijze schaapherdershonden een kudde schapen bijeen
drijven.
De KOM heeft contact gelegd met een groot aantal bewoners van de Molenbrink over het
rooien van de bomen. Hoewel aangegeven was dat in totaal 15 bomen gerooid zouden
worden, zijn er slechts 11 gerooid. De heer Smit deelt in aanvulling hierop mee, dat de
oorzaak daarvan is dat 4 bomen te gezond zijn, om gerooid te worden.
Voorts heeft BOK – mede naar aanleiding van het persoonlijk contact dat met de bewoners is
gelegd - morgen een gesprek met een aspirant-bestuurslid.
KOM Loosduinen: de KOM heeft het komende jaar veel activiteiten op de rol staan welke in
samenwerking met de bewoners worden georganiseerd, zoals onder meer het jaarlijkse Puch
evenement. Dit jaar wordt voor de bootreis, welke voorgaande jaren werd georganiseerd, een
andere activiteit bedacht. Geopperd is om een bloemencorso te organiseren, maar of dit
mogelijk is, is nog niet bekend. Ook worden door de bewoners zelf initiatieven ontplooid,
zoals bijvoorbeeld de organisatie van straatfeesten.
Dhr. Van den Muijsenberg deelt mede dat het DB een brief heeft ontvangen inzake een
initiatief om in samenwerking met Loosduinse verenigingen in 2020 The Passion Loosduinen
te organiseren. Dhr. Helvensteijn deelt naar aanleiding hiervan mee, dat BOK over de Passion
Loosduinen in gesprek zou gaan met de dominee van de Abdijkerk. Vooruitlopend daarop is
kennelijk een mail aan het DB gestuurd. Dhr. Van den Muijsenberg antwoordt dat de mail
inzake de organisatie van The Passion inderdaad afkomstig is van de dominee van de
Abdijkerk.
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Fietsersbond: dhr. Bianchi geeft aan dat in de CL diverse problemen aangaande verkeer en
vervoer onder de aandacht zijn gebracht van wethouder Van Asten.
De wethouder heeft toegezegd hieraan aandacht te besteden. De komende vergadering van de
CL zal hierover waarschijnlijk meer bekend zijn.
De heer Smit deelt ten aanzien van de halte van buslijn 23 mee, dat aan het De Savornin
Lohmanplein – ter hoogte van de halte – een vluchtheuvel wordt aangelegd zodat de
buschauffeurs veilig kunnen in- en uitstappen.
Dhr. Van den Muijsenberg deelt in aanvulling hierop mee, dat wethouder Van Asten richting
de CL ook zal terugkomen met een antwoord op de vraag of de halte (bus-buffer) van buslijn
23 aan het De Savornin Lohmanplein tevens kan fungeren als in- en uitstaphalte voor de
passagiers.
10. Sluiting
Met dank voor de inbreng, sluit de voorzitter de vergadering om 21.55 uur.
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