
‘Het is hier niet zo massaal’
Cor Morees (57) uit Hilversum komt graag in Kijkduin om 
te wandelen. „Kijkduin is leuk omdat het niet zo massaal is. 
Het natuurlijke duingebied is heerlijk om in te wandelen, 
maar het brede strand ook. Vooral mijn hond vindt het 
heerlijk om hier te ravotten en te rennen. En waar ik 
me altijd het meest op verheug is aan het einde van de 
wandeling een lekker biertje op het terras van één van de 
strandtenten.”

ten. Het Westduinpark bestaat uit 
relatief jonge duinen die zich in de 
12e eeuw vormden. Als onderdeel 
van de Zuid-Hollandse duinen be-
hoorde het gebied vroeger tot het 
jachtdomein van de Oranjes.

COLUMN

Ultiem gevoel
van vrijheid
Ik struinde altĳd al het strand af, al toen ik 
jong was, maar wat ik daar vond kon ik nooit 
ergens stallen. Nu wel en daar ben ik erg blĳ 
mee. Als het even kan, ben ik op het strand te 
vinden. Buiten zĳn, over het strand struinen, 
één zĳn met de natuur en de dieren; dat is 
waar het leven voor mĳ om draait. Hier, op 
het strand, ervaar ik een ultiem gevoel van 
vrĳheid. En vrĳheid is voor mĳ écht alles. 
Ik was vroeger leraar handvaardigheid en 
tekenen maar op veertigjarige leeftĳd besloot 
ik het roer om te gooien. Ik kreeg het veel 
te benauwd in zo’n klaslokaal met neonver-
lichting. En dan al die regeltjes binnen het 
onderwĳs. Een huisje in de duinen waar ik les 
kon geven aan kinderen. Dat leek me wel wat. 
Dat is het niet geworden. Uiteindelĳk wel een 
jutterskeet. 
Het is nu een inspirerende plek om rond te 
snuffelen of even te gaan zitten, maar ook om 
het jutten te starten. Hier verzamelen zich 
wekelĳks vele kinderen voor hun kinder-
feestje of schoolexcursie. Ik neem ze mee het 
strand op en de duinen in en leer ze wat een 
echte strandjutter allemaal moet kunnen: 
van zeemansknopen maken, speuren met een 
metaaldetector tot het echte schat zoeken. 
Ondertussen vertel ik ook nog het een en 
ander over de natuur. De Jutterskeet heeft 
geen telefoon of email dus als iemand iets wil 
organiseren, iets doen of gewoon snuffelen in 
de keet dan moeten ze in het weekeinde even 
langs komen.

Ome Jan de strandjutter
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Schrijfster
 Lulu Wang

Woont al 19 jaar in de Vogel-
buurt. Ze brak in 1997 door 
met haar debuutroman Het 
 Lelietheater. Alleen in Neder land 
werden er al meer dan 800.000 
exemplaren van verkocht. 

1. Kijkduin?
„We wonen 800 meter van 
het strand. We houden van 
Kĳkduin. Van de natuur, maar 
ook van de restaurants. Als ik 
jarig ben dan eten we hier bĳ 
die heerlĳke Italiaan hier in 
Kĳkduin. Goed Europees eten 
is beter dan Chinees.”

2. Waarom Kijkduin?
„Ik schrĳf en soms moet ik 
ontspannen. De duinen, de zee 
en de regen. Chinezen zĳn blĳ 
met regen. Vinden we bĳzon-
der. Natuurlĳk heb ik succes, 
maar ik daar doe ik het niet 
voor. Ik vind het fijn en om mĳ 
te concentreren op mĳn werk. 
Dat gebeurt hier.”

3. Wat is uw favoriete plek?
„Natuurlĳk de Vuurtoren hier 
op het plein en  de speelboot 
voor de kinderen. 

4. Persoonlijk?
„Wandelen met Boemel, onze 
hond.”

5. Toekomst van Kijkduin?
„Het goede behouden. Maar 
je moet niet stil blĳven staan 
in de tĳd. Ik zou verandering 
wel toejuichen. Maar het 
mag hier geen Scheveningen 
worden. Want dáár zĳn de 
toeristen. Kĳkduin is voor ons, 
de Hagenaars. Met iets meer 
uitgaansgelegenheden, ook 
met finedining. Dat zou goed 
zĳn voor Kĳkduin.”

NERGENS IS DE NATUUR ZO MOOI ALS IN DE PAREL VAN DEN HAAG

OPGEKNAPT
Vanwege afgravingen, het storten 
van puin en de vele dagjesmensen 
waren de Westduinen er begin 20e 
eeuw niet al te best aan toe. Rond 
1930 werd het gebied daarom 
opgeknapt en ontstond het park: 
het duin werd verstevigd, er werden 
jonge bomen geplant (die er gro-
tendeels niet thuishoorden) en er 
kwamen wandelpaden. 

Laat je betoveren 
door strand, 
duinen en bossen
De Tweede Wereldoorlog en de 
eerdere omvorming tot park leidde 
in de loop der jaren tot een ernstige 
aantasting van de unieke duin-bi-

otoop. Om deze tegen te gaan zijn 
er tussen 2011 en 2013 grootscha-
lige natuurherstelwerkzaamheden 
uitgevoerd: bomen en struiken die 
niet in het duinlandschap thuisho-
ren zijn deels verwijderd, er werden 
stuifduinen gecreëerd, en er zijn 
Schotse Hooglanders uitgezet om 
het Westduinpark open te houden.  
De overgang van open duingebied 
naar beboste gebieden is kenmer-
kend voor het gebied. Uniek zijn de 
kunstmatige duinen, even voorbij 
Kijkduin. Deze zijn eind jaren zestig 
van de vorige eeuw opgebouwd uit 
puin en afgedekt met een zand-
laag. De duinen zijn hoog en steil 
en zijn met de wandelroutes over 
de duinruggen interessant voor 
wandelaars. Het duinlandschap 
kenmerkt zich door de opbouw van 
zee, strand, jonge en oude duinen. 

Kijkduin ligt middenin het 
toekomstige Nationaal Park 
Hollandse Duinen en is één van 
de grootste natuurgebieden 
van Den Haag.  Gelegen aan het 
Zuiderstrand kent Kijkduin een 
zeer afwisselend landschap 
met dichte bebossing en open 
vlakten, vochtige duinvalleien 
en hoge duintoppen, 
bunkerresten uit de Tweede 
Wereldoorlog en Schotse 
hooglanders die vrij rondlopen. 

Wandelschoenen aan, goed aange-
kleed en op pad door de natuur van 
het Westduinpark. Een Ideale plek 
om uit te waaien. Het natuurgebied 
is een leefgebied voor waardevolle, 
beschermde planten- en diersoor-

Ieder met zijn eigen dynamiek en 
karakter. Dit maakt deze duinstrook 
zo uniek. 

De Zandmotor 
is een fenomeen van 
jewelste
De naam De Zandmotor zegt alles. 
Aangelegd onder meer om in te 
spelen op de klimaatverandering 
‘groeit’ de kust mee met met de 
stijgende zeespiegel. 
Voor de totstandkoming van De 
Zandmotor is een grote hoeveel-
heid zand (circa 21,5 miljoen kuub), 
in de vorm van een haak (die vastzit 
aan de kust) aangebracht ter hoog-

te van natuurgebied Solleveld. 
Door wind, golven en zeestroming 
groeit de kust op natuurlijke wijze 
aan: het principe van ‘bouwen met 
de natuur’. 
Zo levert De Zandmotor een bij-
drage aan de kustveiligheid voor 
de toekomst en ontstaat er meer 
ruimte voor natuur en recreatie.  
De haak wijst bij aanleg naar het 
noorden, maar golven, wind en 
zeestroming verplaatsen het zand 
en veranderen het schiereiland 
geleidelijk van vorm. Na 5 jaar is de 
haakvorm vrijwel geheel verdwenen 
doordat het zand zich door de na-
tuurinvloed naar het noorden heeft 
verplaatst. ■

Welke dieren en planten vind je in Kĳkduin?
Van nature komen in het beschermde duingebied zand-
hagedissen en vossen voor. Ook zĳn er veel vogelsoorten, 
waaronder de nachtegaal, leeuwerik en buizerd. Verder 
zie je er natuurlĳk veel  konĳntjes. 
Naast duinkonĳnen kom je ook Schotse hooglanders, 
Shetland pony’s en schapen tegen. Deze grazers helpen 
mee met het beheer van dit duingebied. Ze eten planten, 
struiken en bomen, en houden het duin open en 

gevarieerd. Inmiddels wordt ongeveer 200 hectare van 
dit natuurgebied begraasd.  
Op het voedselarme zand gedĳen diverse planten zoals 
het Jacobskruiskruid en de Koningskaars. In de bermen 
langs de paden, vind je planten die uitbundig bloeien. Zĳ 
bepalen de kleur in het duin vanaf de vroege lente tot in 
de late herfst. 
In de maand mei bloeit als eerste de bruin/rode 

 Veldhondstong, dan het blauwe Slangekruid, in juni 
volgt het gele Jacobskruiskruid en de gele Konings-
kaars. De laatste drie bloeien zelfs tot in oktober: 
kleine teunisbloem, distel en Ossetong. Deze planten 
zĳn tweejarig, dat wil zeggen dat deze planten twee 
jaar nodig hebben om één keer te bloeien, daarna 
sterven ze af. ■

...De kust groeit mee met 
de dalende zeespielel...

...Meer ruimte voor 
recreatie en natuur...

Schotse hooglander Duinkonijn Blauwe Slangekruid ZandhagedisJacobskruiskruid Shetlandpony’s
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Ruim 600.000 mensen 
bezoeken het Westduinpark 

meerdere keren per jaar. 
Dit betekent ca. 2 miljoen 

bezoeken per jaar.

De 2,5 km strand voor 
het Westduinpark wordt 
ook wel het Stille Strand 
genoemd en typeert zich 

door natuur, rust en ruimte.

Het hoogste punt van 
het duingebied is De 

Vulkaan. Deze top van dit 
duin ligt maar liefst

33 meter boven NAP.

Na 20 jaar 
de zeldzame 

rugstreeppad weer 
terug is in het 
Westduinpark.

De aanwezigheid van 
een natuurgebied 
de woningwaarde 

verhoogt
(tot bijna 16%).

Het Westduinpark is een walhalla 
voor nachtvlinders is. In 2016 heeft de 
Nachtvlinderwerkgroep van de KNNV-

afdeling Den Haag 430 verschillende soorten 
geïdentificeerd. Hiervan bleken liefst


