
Ze liep als schaapsherder al een aantal jaren in 
de duinen van beschermd natuurgebied Dunea 
bij Wassenaar toen ze twee jaar geleden door 
een adviseur van de gemeente Den Haag werd 
gevraagd of ze zin had om ook in het duingebied 
bij Kijkduin te komen werken met haar schapen. 
„Onder meer om de wildgroei van de rimpelroos 
in het Westduinpark te bestrijden”, legt
Ing Voskamp uit. „Een plant die eigenlijk niet 
thuishoort in dit gebied en verhindert dat in 
het kader van natuurbeheer  jonge stuifduinen 
kunnen ontstaan.“

Vorig jaar was het nog een test en 
verbleef ze in totaal zes weken met 
een groep van twintig dieren in 
het duingebied achter het Atlantic 
Hotel. „Dat was eigenlijk te kort om 
te kunnen zeggen of de proef ge-
slaagd was en ik had ook te weinig 
schapen bij me, hoewel het eigen-
lijk maar een heel klein gebied van 
in totaal vijf hectare is,” vertelt ze. 
Dit jaar kreeg het verblijf van de 
Drentse Heideschapen een meer 
definitief karakter en was Ing 
Voskamp drieënhalve maand met 
in totaal vijftig schapen, inclusief 
lammetjes van soms nog geen drie 
weken oud, in het Westduinpark te 
vinden. 

BORDERCOLLIES
Het werd een groot succes. Niet 
 alleen bleek de begrazing zijn 
vruchten af te werpen, ook de 

bezoekers reageerden razend 
enthousiast. ‘Ik krijg zulke leuke 
reacties,’ zegt ze. ‘Ze vertellen me 
vaak dat de ontmoeting met mij 
en de schapen hun hele dag weer 
goed heeft gemaakt. Zo leuk om 
te horen. Terwijl het voor mij heel 
normaal is dat ik dit doe.’

„‘Sommige mensen 
 verklaarden me voor gek, 
maar ik word hier heel 
gelukkig van.”
De 50-jarige Ing Voskamp is full-
time schaapsherder. Begonnen als 
hobby met haar bordercollies, heeft 
ze nu van haar passie haar werk 
kunnen maken.
„‘Sommige mensen verklaarden me 
voor gek,” lacht ze, „maar ik word 
hier heel gelukkig van.”
De enthousiaste schaapsherder 
vertelt dat haar Drentse Heidescha-
pen bijna alles eten en goed tegen 
verschillende weersomstandig-
heden kunnen. „De schrale duin-
grond heeft hen echt goed gedaan. 
Ze zijn vet teruggekomen,” lacht 
ze. De kudde schapen is inmiddels 
verhuisd naar een schaapskooi in 
Maassluis waar ze de wintermaan-
den zal doorbrengen. Volgend 
voorjaar zal Ing Voskamp met de 
schapen weer haar intrek nemen in 
het Westduinpark. ■
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BERICHTJE:   ZONDAG 10 DECEMBER:  
•  Kijkduinmarkt Kunst & Brocante: 

Van 10.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis. 
Meer informatie is te vinden op 
www.geavanvulpen.nl 

ZONDAG 2 DEC, ZATERDAG 
16 EN WOENSDAG 27 DEC.

•  Schotse Hooglanders Safari West-
duinpark: Aanvang 14.00 uur.  

•  Duintondekkingswandeling: 
Aanvang 16.00 uur. 

Voor wie met de kinderen de natuur 
wil ontdekken een aanrader!
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Bewoners uit
Wateringen

Familie Martens

1. Hoe lang komt u al in 
Kijkduin?
„Al 55 jaar.”

2. Waarom Kijkduin?
„Vanuit Wateringen rĳden we 
in één rechte weg naar het 
strand. Vanaf hier lopen we 
naar Scheveningen en weer 
terug.”

3. Wat is uw favoriete plek?
„Strandtent Titus is ons favo-
riete plekje.”

4. Persoonlijk?
„Kĳkduin vind ik zo leuk om-
dat hier geen mensenmassa’s 
zĳn.”

5. Toekomst van Kijkduin?
„Wil je bĳblĳven, dan zĳn 
veranderingen nodig. Als de 
dorpse sfeer maar niet verlo-
ren gaat.”

Schaapsherder Ing Voskamp over haar verblijf in Westduinpark: 

„MIJN DRENTSE HEIDESCHAPEN 
VOELEN ZICH THUIS IN KIJKDUIN”

op. Dat gaat daardoor makkelijker 
en lichter lopen en gaat dan langer 
mee. De natuur om ons heen 
geeft uitstekende suggesties bij 
het afstemmen op je lichaam. Dus 
ga je de natuur ook dáárom extra 
waarderen.”

PRESTEREN
Er zijn bewust veel pauzes en uit-
wisseling tijdens het wandelen en 
hardlopen. 
Pitzalis: „Tussen het bewust lopen 

Sporten
Kĳkduin
Kitesurf
Versus Kitesurfschool
Deltaplein 395 
www.versusschop.nl

Bow Kiteschool
Zuiderstrandslag 3
www.blowkiteschool.nl

Golf
Golf Ockenburg
9 holes in de duinen 
bij Kijduin. Een clinic, 
afslaan of gewoon een 
rondje lopen. 
www.golfockenburgh.nl

Wandelen &
Fietsen 
Routes zijn verkrijgbaar 
via de VVV. 
Wilt u een fiets huren?
Kijk dan bij Biesieklette.nl.

Wandelen in het 
 Westduinpark
De duinen al wandelend ontdekken kan tĳdens de 
Duinontdekkingswandeling. Een wandeling door 
het Westduinpark waarbĳ grotendeels over onver-
harde paden gelopen wordt om de natuur in haar 
volledigheid te ervaren. Aanmelding van tevoren 
noodzakelĳk via denhaag@citee.nl. De totale route 
is zo’n 1,5 à 2 uur lopen, met af en toe een tussenstop 
om van de mooie uitzichten te genieten! Verzame-
len op de hoek van Laan van Poot met de Savorin 
Lohmanlaan. 

Ing Voskamp
...schrale duingrond 
doet schapen goed...

...Nu al een vertrouwd 
gezicht in de duinen ...

VAN EEN ONZER VERSLAGGEVERS

Kĳkduin is de ideale plek om te joggen, zeilen, 
 wandelen, golfen, biken en te kiten. Op elk  moment 
van de dag is Kĳkduin in beweging. Sommigen 
noemen Kĳkduin ook het meest sportieve strand 
van Nederland. Want niets moet. Alles mag. 
Maar  belangrĳker nog: bewegen is gezond en de 
 omgeving nodigt uit om in beweging te komen.
Natuurlĳk helpt het huidige gemak van de uitste-
kende bereikbaarheid ook mee. 
Voor fietsers is het een walhalla. De meeste 
 Hagenaars kennen de route tussen Scheveningen 
en Kĳkduin op hun duimpje. 
Willem Vermeend, de voormalige minster is sport-
fanaat. Hĳ jogt op de stranden van Den Haag en hĳ 
fietst: „Het mooie Kĳkduin zit altĳd in mĳn route!”
Hetzelfde geldt joggers: ze zĳn er van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat. Met maar een doel voor 
ogen: het testen van het lichaam en de frisse lucht 
in de longen opnemen. „Het is genieten en nog eens 
genieten” zegt een gepensioneerde jogger als hĳ 
uitblaast op het strand.
Drie keer per week gaat hĳ erop uit. Sporten en 
 bewegen met Kĳkduin als decor. De gemeente juicht 
sport beleving toe, mits het niet ten koste gaat van 
natuur en milieu. ■

KIJKDUIN:
Het meest
sportieve strand 
van Nederland

Badplaats is de hele dag
in beweging

Nieuw in Kijkduin

WANDELEN EN HARDLOPEN MET LINK 
NAAR ‘BEWUSTWORDING’

Oproep van Sam Pitzalis 
om in beweging te komen. 
„Wil je oud worden? 
Beweeg!”

Willem Vermeend (ex-minister):
„Eén van mijn hobby’s is wielrennen.
Vanuit mijn huis in Den Haag zit het mooie
Kijkduin  altijd in mijn route. Ik ben een beetje
verliefd op dit  schitterende fietstraject.”

„Wil je net als ik ook weinig 
mankementen hebben op 
gevorderde leeftijd?”, lacht Sam 
Pitzalis. Op de mooiste plekjes 
krijg je vaak de beste ideeën. 
Als we die regels nou eens 
bewust toepassen hier, in de 
stad?

De 52-jarige Hagenaar introduceert 
in Kijkduin vanaf eind november 
een nieuwe activiteit: ‘Blue Zone 
Wise Fun Mindful Back to Nature 
Walk&Run’. Bijzondere wandel- en 
hardloopexcursies in en om Kijk-
duin.
Hij heeft er zin in. De prachtige 
omgeving van Kijkduin biedt veel 
ruimte voor sportieve recreatie. 
Wat maakt die excursies anders dan 
hardloopclubs en bootcamps? 
„Hier gun je bewust je prestatieve 
mind rust, terwijl je toch gezond 
beweegt”, aldus Sam. „Je presta-
tieve mind moet al zoveel in onze 
samenleving, soms ook zonder dat 
je het doorhebt. Maar je lichaam 
draait dan wel overuren. Dus gaat 
het hier niet om presteren, maar 
zoek je bewust je eigen lichaam 

door, bijvoorbeeld boven op een 
heuveltje, komen vanzelf inzich-
ten boven. Ontspannen, luchtig. 
Je gaat de link zien tussen jouw 
wandelen en rennen en je pres-
tatieve mind, en je aangeleerde 
gedrag. Hier ga je veel aan hebben 
als je “altijd maar moet presteren” 
van jezelf. Je gaat vaker gezond op 
de pauzeknop drukken en daar een 
goed gevoel bij hebben. Met meer 
vertrouwen ga je gezondere keuzes 
voor jezelf maken.” ■


