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Thema Kustbeleving
(10) Openstelling Vuurtoren Noordwijk (Stichting Kurt Carlsen)
De Vuurtoren een prachtig object aan de mooie Noordwijkse Kust. Hoeveel kinderen proberen of de
deur misschien toch open is. Veelal is er teleurstelling want er is maar een dag per jaar dat je even
snel kan kijken; tijdens de Open Monumenten Dag. Dan staan er ook altijd lange rijen mensen die naar
binnen willen om de Vuurtoren van binnen te bekijken. Je kruipt even in de huid van Dick van Dee de
laatste Noordwijkse beroeps-Vuurtorenwachter. En gaat op zijn stoel zitten en tuurt over de zee. Door
de grote kijker zie je de bootjes in de verte en verderop zelfs windmolens. Nu maar snel even verder
naar boven om op de omloop te zien of je nog verder kan kijken. Het is best wel klein hier boven! Een
beetje spannend zijn de trappen met 108 treden wel, maar gelukkig is opa en ook bij met zijn mooie
verhaal over de Vuurtoren die er al staat sinds 1921. Snel thuis maar alles eens nakijken op Wikipedia.
Wat zou het toch mooi zijn als de Vuurtoren vaker open is, en dat kan gerealiseerd worden met een
bijdrage uit het Luchterduinen Fonds.
De jury is van mening dat dit voorstel een bijdrage levert aan het versterken van de kustbeleving door
het openstellen van duurzaam erfgoed voor de omgeving. De verrekijkers bieden de bezoekers een
extra reden de klim naar boven te maken. Op elk tijdstip van de dag en in elk seizoen heeft men een
ander uitzicht op de kust, de zee en het windpark.
(26) Gestrand Verlangen Dideo en Aeneas (Kunstklank)
KunstKlank organiseert in Noordwijk jaarlijks muziek(-theater)projecten op bijzondere locaties. Strand
en zee van de badplaats dienen daarbij vaak als decor en inspiratiebron.
Met de voorstelling Gestrand Verlangen, een Nederlandstalige uitvoering en adaptatie van de opera
Dido en Aeneas, voegt KunstKlank deze zomer op het strand van Noordwijk een nieuwe dimensie toe
aan deze traditie. Gestrand Verlangen bezingt de door intriges van boze heksen en kwade machten
gefnuikte liefde tussen de Carthaagse koningin Dido en de, op de kust van haar rijk gestrande,
Trojaanse held Aeneas. Het verhaal van de opera wordt voor deze gelegenheid verplaatst naar de kust
van het hedendaagse Noordwijk, waarbij universele thema’s als liefde, verlangen, vrijheid en
bejegening van de ‘vreemdeling’ worden vertaald naar een moderne maatschappelijke context. Zowel
voor als achter de schermen zullen internationaal gelauwerde solisten en musici, jonge talenten van
conservatoria en (muziek-)theateropleidingen en Noordwijkse amateurs onder artistieke leiding van
Herma van Piekeren weer nauw samenwerken en elkaar inspireren. Bijgestaan door talloze
Noordwijkse vrijwilligers die samen een onmisbare steunpilaar voor de realisatie van de voorstelling
vormen. Om deze voorstelling in het speciaal hiervoor ontworpen Strandtheater mogelijk te maken,
wordt een bijdrage gevraagd uit het Luchterduinen Fonds. Dit tijdelijke culturele markeerpunt op het
Noordwijkse noorderstrand zal deze zomer ook plaats bieden aan een speciale kindervoorstelling en
diverse nevenactiviteiten. Bij bouw, inrichting en gebruik van dit theater staat duurzaamheid voorop:
in energiegebruik, bij hergebruik materialen en in het benutten van alles wat strand en zee maar te
bieden hebben. Gestrand Verlangen 14 t/m 22 juli 2017 op het strand van Noordwijk.
De jury is van mening dat dit initiatief, met de natuur als decor, bijdraagt aan het versterken van de
kustbeleving. Ook waardeert de jury het zeer dat Stichting Kunstklank dit zomerfestival weer naar een
ander niveau tilt en er dit keer via een opera een totaal nieuwe duurzame en inhoudelijke dimensie
aangeeft. Het festival is wederom een inspiratie voor iedereen die in duurzaamheid gelooft.
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Thema Besparing & Duurzame opwekking
(7) ZONderMeer Grasshoppers (Grasshoppers)
Basketvereniging Grasshoppers behoort met een ledenaantal van ruim 400 tot de grootste clubs van
Nederland. In totaal zijn er meer dan 40 teams actief, waaronder een zeer grote jeugdafdeling, een
enthousiast G-team en de Rollers (het rolstoelbasketbalteam). Dames 1 speelt al jaren Eredivisie en
Heren 1 is beland in de Promotiedivisie. Ambitie genoeg met ruimte voor recreatieve sportbeleving. De
club wordt voornamelijk gedragen door inzet van een groot aantal vrijwilligers en daarbij financieel
ondersteund door waardevolle sponsoren. Op zoek naar meer financiële armslag in de toekomst samen
met onze ambitie om als basketbalvereniging op het hoogste niveau te (blijven) spelen in Nederland is
de sponsorcommissie van Grasshoppers gestart met het ‘adoptieplan zonnepanelen’. Met een bijdrage
uit het Luchterduinen Fonds zien wij kans om met ons ‘adoptieplan zonnepanelen’ een vliegende start
te laten maken. We noemen het project ‘ZONderMeer Grasshoppers’. Het idee is om de clubruimte te
voorzien van duurzame energie. Met 20 panelen kan 50% van de benodigde energie zelf opwekt
worden. Naast een bijdrage uit het Luchterduinen Fonds vragen we potentiële sponsors een aantal
zonnepanelen te sponsoren. Om de duurzame investeringen van onze sponsoren te tonen wordt er op
een beeldscherm de ‘zonnepaneel-opbrengsten’.
De jury is van mening dat dit initiatief bijdraagt aan energiebesparing en duurzame opwekking. De jury
stelt het op prijs dat er naast het fonds ook sponsors worden gezocht voor de zonnepalen om zo meer
verbondenheid te realiseren met de omgeving. Daarbij zijn we van mening dat dat het tonen van de
opgewekte energie van de zonnepanelen met een beeldscherm in de clubruimte bijdraagt aan de
duurzame bewustwording bij de leden en de bezoekers.
(17) Veiligheid en duurzaamheid gaan hand in hand aan zee (Katwijkse Reddingsbrigade)
De Katwijkse Reddingsbrigade (KRB) is sinds 2016 trotse bewoner van twee opvallende en markante
gebouwen op het Katwijkse strand. Deze strandposten zijn naar alle moderne maatstaven gebouwd en
voorbereid op een lange levensduur, ondanks de – soms – barre omstandigheden op het strand.
Duurzaamheid was bij de bouw van de posten een belangrijk uitgangspunt. Dat heeft zich uiteindelijk
gekenmerkt in een zonneboiler die het gasverbruik van de douches, van de ruim 100 strandwachten en
cursisten, enorm reduceert. Ook diverse slimme apparatuur en isolatiemateriaal zorgt voor een
beduidend lager verbruik in gas en elektriciteit. Met een bijdrage uit het Luchterduinen Fonds wil de
KRB de strandposten verder verduurzamen door zonnepanelen te plaatsen. Zo profiteren we, als de
zon langs de kust in een maand al 100 uur meer schijnt dan in Twente of de Achterhoek, optimaal van
de zonneschijn aan het strand tijdens een periode dat de strandposten het intensiefst gebruikt worden.
De jury is van mening dat dit project bijdraagt aan het nog verder verduurzamen van de
Reddingsbrigade qua organisatie en footprint. Met name de zichtbaarheid van de zonnepanelen op het
strand leveren ook een bijdrage aan het bewustzijn en belang van duurzame energie voor de
bezoekers op het strand. Het strand en de zee leveren zo met windenergie en zonne-energie een
mooie bijdrage aan verduurzamen.
(18) Op weg naar een leefbaar en energieneutraal DunaAtelier (Kunstvereeniging Katwijk)
Sinds 2009 genieten kunstliefhebbers in het Katwijkse DunaAtelier van hedendaagse kunst. Het houten
paviljoen stond de eerste jaren ‘s zomers op het strand. Professionele plein-air (buiten) schilders
hebben sinds 2005 een week in juli in Katwijk en omgeving geschilderd tijdens het evenement
Katwijk En Plein Air, schilderen aan zee. De resultaten worden tentoongesteld (en te koop
aangeboden) tijdens de expositie die tot eind september duurt. Het DunaAtelier wordt volledig gerund
door vrijwilligers. Verschillende werkgroepen leveren hun bijdragen. Een ervan wordt gevormd door de
gastvrouwen en -heren. Zij zorgen ervoor dat de Katwijkse bevolking, kunstliefhebbers en toeristen de
tentoonstellingen kunnen bezoeken. Jaarlijks ongeveer 7000 personen. Een probleem is echter de kou
tijdens het herfst- en winterseizoen. Elektrische verwarming zonder isolatie is onvoldoende. Isolatie
van wanden en dak is pas mogelijk als het DunaAtelier op de definitieve plek op het Duinplein ten
zuiden van restaurant De Zwaan komt te staan. Dat kan vanaf april 2017. De schuine daken zijn zuid
gericht waardoor ook optimaal gebruik kan worden gemaakt van zonne-energie. Door een goede
isolatie en het gebruik van zonnepanelen kan het DunaAtelier energieneutraal verwarmd worden.
Hiervoor vragen we een bijdrage uit het Luchterduinen Fonds. Door op ons project te stemmen steunt
u het milieu én de kunst. Kijk voor meer informatie op www.schilderenaanzee.nl.
De jury is van mening dat dit voorstel een bijdrage levert aan energiebesparing en duurzame
opwekking. Door goede isolatie en het plaatsen van zonnepanelen ontstaat een duurzaam en
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energieneutraal atelier, wat ook een bijdrage levert aan de kust- en kunstbeleving in Katwijk. En voor
de vele bezoekers en gebruiker een nog prettiger plek om te verblijven wordt.
Thema Verduurzaming
(6) Een compact en milieuvriendelijke voertuig voor meer veiligheid op het strand
(Noordwijkse Reddingsbrigade)
De vrijwillige Reddingsbrigade op het Noordwijkse strand bewaakt de baders en zwemmers en is ook
regelmatig zoekgeraakte kinderen aan het opsporen. De brigade gebruikt enkele voertuigen om het 17
km lange strand te bestrijken. Op drukke dagen is het niet veilig met de grotere voertuigen te rijden
en bij hoog water wordt dit nog lastiger. Om toch flexibel te zijn hebben wij enige jaren geleden een
kleiner terreinvoertuig gekocht waarmee we tussen het publiek door kunnen manoeuvreren. Dit
voertuig heeft zich meer dan bewezen. Door de breedte van ons bewakingsgebied zou een uitbreiding
van een extra patrouillevoertuig zeer welkom zijn en ten goede komen van onze taken en daarvoor
wordt een bijdrage gevraagd aan het Luchterduinen Fonds. Met dit voertuig kunnen we ons op drukke
dagen nog meer tussen het publiek begeven en snel terplekke zijn wanneer hulpverlening noodzakelijk
is. Ook zoekacties kunnen wij dan uitvoeren met meer materieel. Door alle verschrikkelijke dingen die
er tegenwoordig gebeuren en waar door de media ook uitgebreid aandacht aan wordt gegeven, slaat
de paniek bij ouders al snel toe. Een snelle zoekactie is dan ook van belang en daarbij helpt een extra
terrein voertuig om zo onze taken goed uit te kunnen voeren.
De jury is van mening dat dit voorstel een bijdrage levert aan het verduurzamen van de kust en door
het vergroten van de veiligheid voor baders en zwemmers een positief effect heeft op de kustbeleving.
Een klein duurzaam voertuig wat zich snel en veilig op drukke zonnige dagen op het strand kan
bewegen is van groot belang bij bijvoorbeeld het opsporen van zoekgeraakte kinderen.
(16) Atelier Juttersgeluk: ambachtelijk recycling van opgeraapt plastic (Stichting
Juttersgeluk, Suzanne Klaassen)
Bij Juttersgeluk werken mensen aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen. We laten
ons inspireren door het strand en de zee. Maar we gebruiken juist het plastic afval dat daar niet thuis
hoort. Bijna dagelijks gaan we naar het strand om het op te rapen. In het atelier in Overveen maken
we er mooie producten van. Zo kunnen mensen hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen en mensen
met een (psychische) beperking en vrijwilligers zich zinvol inzetten voor onze maatschappij. Met de
bijdrage van het Luchterduinen Fonds willen we een kleinschalige productielijn ontwikkelen om op
ambachtelijke wijze plastic te recyclen ot mooi vormgeven producten.
We bevorderen het welzijn en participatie. De buitenlucht, het contact met anderen, het meewerken
aan een schoner strand en de creatieve talenten die deelnemers en vrijwilligers kunnen uiten, dragen
bij aan een groter welzijn waardoor minder snel een beroep gedaan wordt op dure zorg. Met de
faciliteiten creëren we een aantal beschutte arbeidsplaatsen waarbij mensen hun afstand tot de
arbeidsmarkt kunnen verkleinen. Meedoen vergroot het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
We ontlasten het milieu. We maken het strand schoner en leveren een bijdrage aan het terugdringen
van de plastic soep. We beïnvloeden het gedrag van strandbezoekers op een positieve manier.
Strandbezoekers zullen, door het zien van onze activiteiten en de mogelijkheden van het materiaal,
zich bewust worden van enerzijds de schadelijke werking van het plastic in ons milieu en anderzijds de
mogelijkheden die dit plastic biedt om er nieuwe producten van te maken. We willen het publiek
bewegen hierdoor minder of bewuster plastic te gaan gebruiken. Er ontstaat een sociale
kruisbestuiving. Verschillende groepen uit de samenleving brengen we door deze activiteiten met
elkaar in contact, waardoor er meer wederzijds begrip ontstaat.
Atelier Juttersgeluk is een bekende voor de jury en valt ook dit jaar in de prijzen. De jury vindt dat dit
voorstel opnieuw een mooie bijdrage levert aan het verduurzamen van de kust. Dit voorstel zet plastic
afval niet alleen om tot mooi vormgegeven producten, maar zet ook een kleinschalige productielijn op
om mensen met een beperking een zinvolle bijdrage te leveren. Een erg duurzaam en inspirerend
initiatief.
(21) Samen voor een veilig paddenscherm (KNNV Paddenwerkgroep Brouwerskolkweg)
De vrijwilligers van de KNNV- paddenwerkgroep Brouwerskolkweg willen graag een duurzaam en
permanent paddenscherm langs de Brouwerskolkweg in Overveen plaatsen. De kustbeleving begint in
Overveen en Bloemendaal al aan de binnenduinrand waar veel amfibieën leven: padden, kikkers en
kleine watersalamanders. In het vroege voorjaar komen die uit hun winterslaap en willen snel naar hun
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voortplantingsgebied, het Brouwerskolkje (dat gevoed wordt door kwelwater uit de duinen). Op hun
weg daar naar toe vinden ze de drukke Brouwerskolkweg, die dwars door hun leefgebied gaat. Sinds
2006 zorgen de vrijwilligers er voor dat ze niet doodgereden worden; met een scherm van kwetsbaar
kippengaas, met ingegraven emmers en drie tunnels onder de weg door. Fietsers zien hier hoe
vrijwilligers ’s ochtends en ’s avonds de padden uit de emmers overzetten. Dan weten ze dat het weer
paddentrek is. Door het plaatsen van een duurzaam scherm van gerecycled kunststof zal het werk van
de vrijwilligers veiliger worden en bovendien zal het de verkeersveiligheid voor de weggebruikers op de
drukke auto- en fietsroute naar zee verbeteren. Voor het plaatsen van dit scherm vragen we een
bijdrage uit het Luchterduinen Fonds. Het scherm van kippengaas dat er nu staat is kwetsbaar, moet
voortdurend worden gerepareerd en is ook nog eens extra gevaarlijk omdat mensen er in de
schemering over kunnen struikelen, vlak naast de drukke weg. Het nieuwe scherm heeft deze nadelen
niet. Doordat het een degelijker scherm is, zullen er minder padden worden doodgereden waardoor de
kans groter is dat de paddenpopulatie hier blijft bestaan. Mensen en dieren kunnen duurzaam
samenleven in de prachtige duinen van Overveen en Bloemendaal. Aan de vrijwilligers van de KNNVpaddenwerkgroep Brouwerskolk zal het niet liggen, zij zetten zich hier met hart en ziel voor in.
De jury is van mening dat dit voorstel bijdraagt tot het verduurzamen van de kust. Door een duurzaam
scherm van gerecycled kunststof in te zetten tijdens de paddentrek bespaart dit vrijwilligers veel tijd
die anders ingezet kan worden en zorgt dit voor een veilige oversteek van de padden. Verduurzamen
geldt zowel voor mens als dier, wat mooi tot uitdrukking komt in de duinen van Overveen en
Bloemendaal.
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