
Duurzaam Duinoord:  

Lanceringsborrel: stand van zaken sept.2018 

Wat wilden we bereiken? 

Medio januari hebben zich zo’n 30 geïnteresseerde 

buurtbewoners gemeld. Op een geanimeerde bijeenkomst 

hebben we allerlei ideeën geïnventariseerd. 

Daarnaast wilden we mensen met elkaar in contact brengen 

o            om plannen samen uit te voeren.  

De ideeën hebben we geclusterd op onderwerp. Per onderwerp geven we aan wat er inmiddels  is tot stand 

is gekomen. Neem vooral contact met ons op als je meer informatie wilt of je wilt aansluiten. 

(Bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl)  

Werkgroep Groen: 

De werkgroep groen is al vele jaren actief binnen het 

Bewonersoverleg en daarmee een vitaal onderdeel van 

Duurzaam Duinoord. De afgelopen periode heeft de 

werkgroep zeker niet stilgezeten en zijn er een aantal mooie 

initiatieven tot stand gebracht: 

 

• Hanneke van Veen heeft haar plan om fondsen te werven voor het project  “Treesforall” uitgevoerd 

en met een bazaar in het Trefcentrum een respectabele E880,- bijeen gebracht. Zie voor een kort 

verslag ’t Lopend Vuurtje nr. 214  of raadpleeg haar website meergroenzelfdoen.nl. 

 

• Eén van onze wijkgenoten had het plan meer geveltuintjes in de buurt te realiseren. Iedereen heeft 

nog steeds de kans om óf de boomspiegel te vergroenen, óf iets meer groen bij de voordeur te 

realiseren: Doe mee met de actie Steenbreek op 3 november 2018! Folders liggen in het 

Trefcentrum. 

 

• Een groepje buurtbewoners uit de 2e Sweelinckstraat staat aan de wieg van de vergroening van de 

oversteek 2e Sweelinckstraat/ Groot Hertoginnelaan. In de volksmond het “Hertoginneplein” 

genoemd. De Gemeente is verzocht om een plan te maken voor grote borders op de brede stoepen. 

Verschillende rondes van inspraak nemen lange tijd in beslag, maar zoals het er nu uitziet, gaan hier 

eind 2018 grote borders gerealiseerd worden. 

 

• Veronica Hekking en Olga vd Muijsenberg hebben het plan opgevat om alternatieven voor 

versteende tuinen aan te dragen. In mei van dit jaar hebben zij daarom een informatieavond in het 

Trefcentrum georganiseerd. Bovendien staan zij op de Duurzame Markt om wijkbewoners met raad 

en daad terzijde te staan. En maken zij zich sterk voor een actie van Steenbreek op 3-11-2018. 

 

 

 

mailto:Bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl


 

• Een aantal ideeën zijn helaas nog niet tot uitvoering gebracht. Dit betreft o.a. een extra container 

voor plastic op het Sweelinckplein of een groepje om adviezen te geven t.a.v. de beste keus voor 

bomen in de achtertuin. Ook een werkgroep t.b.v.de verrijking van de groene middenberm Groot 

Hertoginnelaan is nog niet van de grond. Hetzelfde geldt voor de Valeriusstraat. Het zou mooi zijn als 

er een groep opstaat die zich sterk wil maken om i.s.w.m. de Gemeente ook daar een mooie 

middenberm te realiseren. 

• Er is wel een hoop gaande ten aanzien van de groenstroken langs de Conradkade. Net als elders in 

de stad staat het voortbestaan van de populieren onder druk. De gemeente is doende met een plan: 

kap of kandelaberen, of het herbeplanten van bepaalde vakken met duurzame groeiers als beuk of 

eik. 

Onze duurzame markt: De organisatie van “ Marie Marché Goes Green” in de 

Reinkenstraat op 14 oktober 2018 

De werkgroep die zich verleden jaar heeft ingespannen om samen met de winkeliersvereniging van de 

Reinkenstraat (de BIZ) een duurzame markt op touw te zetten is ook dit jaar voortvarend aan de slag 

gegaan.  

De club is uitgebreid met een groep enthousiaste 

vrijwilligers. Bijzonder aan deze editie is de mix met 

de Franse Markt “Marie Marché”. Komt allen om te 

genieten van muziek, lekkere hapjes. Zoek een 

duurzaam cadeautje voor je buurvrouw uit  en laat je 

goed informeren over duurzame mogelijkheden voor 

je huis. Ook voor de kinderen is er een speciaal 

programma. 

 

Duurzame leefstijl 

• Op 16 januari zijn er verschillende ideeën aangedragen om vormen van duurzaam leven inhoud te 

geven. Eén van die ideeën betrof het oprichten van een Repair Café. Hoewel we een paar 

vrijwilligers in het vizier hadden om dit plan tot uitvoering te brengen, hebben we bij lange na niet 

genoeg mensen gevonden om succesvol te kunnen starten. Dus helaas, dit plan gaat voorlopig in de 

ijskast. 

 

• Een ander idee betrof het plan om sportclubjes op te richten en elkaar zodoende te stimuleren meer 

te bewegen en minder in de auto te zitten. Eén van de ideeën, een wandelclub, bevindt zich in een 

nog uiterst prematuur stadium. Maar het andere idee, een Duinoordbootcampclub, is inmiddels tot 

volle wasdom gekomen. Met een kleine subsidie van het Bewonersoverleg en onder professionele 

leiding gaat de club op 1 oktober van start. De leden verzamelen elke maandagavond om 19.00 u. in 

het Trefcentrum en de training vindt plaats op het Sweelinckplein. Meer informatie: 

paul.melessen@outlook.com 
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Verduurzamen van je huis 

• Tot nog toe hebben we drie lezingen georganiseerd om geïnteresseerde buurtbewoners te 

informeren over mogelijkheden m.b.t. duurzaam onderhoud van hun huis. De Groene 

Menukaart, een organisatie die behulpzaam is bij het ‘toekomstproof’ maken van historische 

panden heeft twee keer op een bijeenkomst gesproken. En ook Energyguards hebben zich van 

hun beste kant laten zien en bewoners enthousiast gemaakt voor een groen dak. 

 

Inmiddels is er wat ervaring met mensen die 

zich willen verenigen om in samenspraak met 

elkaar uit te zoeken welke partijen 

betrouwbaar zijn om bepaalde 

werkzaamheden uit te voeren. We zijn 

momenteel in gesprek met Wim Schutten 

van de Groene Regentes. Hij is bereid om ook 

in onze wijk op te treden als een zgn. 

Energycoach. Hij heeft veel ervaring en weet 

ook goed hoe subsidies aangevraagd kunnen 

worden.  Meer informatie volgt. 

 

• Special Magazine Duurzame Huizen Duinoord: Buurtgenoten informeren ons over de projecten 

waarmee ze hun huizen meer duurzaam hebben gemaakt. Vaak doen ze dat om hun 

energierekening wat te temperen, maar veel initiatieven zijn er ook op gericht de verbouwing of  

het onderhoud van hun monumentale pand zo duurzaam mogelijk te laten zijn. Er is een plan om 

“good practices” in beeld te brengen en daarmee elkaar te inspireren. Jackie Snoeijers-Loeff is 

de initiatiefneemster van dit idee, wat momenteel wordt uitgewerkt. We denken aan een 

magazine in de lijn van ’t Lopend Vuurtje. Wil je meedoen, neem dan contact met ons op! 

(jackieloeff@hotmail.com)  

 

Op zoek naar versterking van de coördinatie: 

Al met al doet het ons plezier om je op deze manier te informeren over de voorlopige uitkomsten 

van de initiatieven rondom Duurzaam Duinoord.  De coördinatie was dit jaar in handen van Jackie 

Snoeijers-Loeff, Bram vd Heijen, Gijs-Jan Bornebroek en Ineke Roorda. Bram wil zijn aandacht op 

andere projecten richten en daarmee zijn we op zoek naar een nieuwe buurtgenoot met 

belangstelling en mogelijk wat expertise op het gebied van duurzaamheid. Laat vooral van je horen 

als je mee wilt doen (voorzitter@duinoord-denhaag.nl). Meestal regelen we de zaken via de app en 

verder komen we zo’n twee keer per jaar bijeen. 

Hartelijk dank voor jullie inzet en belangstelling! 
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