Doelstelling van de Stichting Oud Loosduinen
De Stichting is in 1981 opgericht met als doel de kennis en rijke historie van het
gebied Loosduinen te behouden en te vergroten en deze kennis voor een breder
publiek toegankelijk te maken. Zij dient de interesse in het culturele erfgoed van de
streek te stimuleren en levend te houden. (Kent u de geschiedenis van Loosduinen?)
Om haar brede doelstelling te verwezenlijken bewandelt de Stichting verschillende paden:
- Zij doet onderzoek naar het cultureel erfgoed van het gebied Loosduinen en brengt de
resultaten van dit onderzoek middels publicaties, presentaties en tentoonstellingen onder
de aandacht van anderen.
- Het Loosduins museum "De Korenschuur" verzamelt en beheert verzamelingen met
betrekking tot de streek. Middels een vaste tentoonstelling en per jaar zeker twee
wisselende tentoonstellingen, brengt zij het culturele erfgoed onder de aandacht van het
publiek.
- Zij verzorgt en activeert voor de scholen de museumlessen omgevingsgeschiedenis en
stelt daarvoor de lesbrieven samen.
- Zij organiseert historische fiets-, wandel-, en boottochten om de bewoners van het huidige
Haagse stadsdeel Loosduinen (en anderen) kennis te laten maken met de
omgevingsgeschiedenis.
- Zij onderhoudt een website over Loosduinen.
Andere instellingen zoals kerken, verzorgingshuizen, scholen, het welzijnswerk en wijk- en
buurtverenigingen maken veelvuldig gebruik van de kennis, de bibliotheek en de grote
verzamelingen van de Stichting.
De Stichting Oud Loosduinen verzorgt voor hen fototentoonstellingen, diapresentaties en
lezingen.
Ook de media maken regelmatig gebruik van de aanwezige kennis en de grote verzameling
foto’s, video’s, dia’s en dvd’s.
Om de toegankelijkheid van, met name de foto-, schilderijen- en diaverzamelingen, te
verbeteren, wordt gewerkt aan het digitaliseren van deze unieke verzamelingen afbeeldingen
en de daarbij behorende beschrijvingen. Ook de verzameling ( tuinbouw)voorwerpen en de
verzameling genealogie zullen middels dezelfde technieken beter toegankelijk worden
gemaakt.
Plannen en prioriteiten
Als algemeen uitgangspunt zal de Stichting zich richten op behoud en versterking van de
hoofdlijn. Gezien de doelstelling van de Stichting en de positieve reacties van bezoekers
hierop, zijn er geen redenen om de opzet wezenlijk te veranderen dan wel geheel nieuwe
wegen in te slaan.
Wel zijn er enige aanpassingen gepland die verband houden met o.a. de verbreding en
verjonging van de bezoekers. Ze vragen andere benaderingen zowel van de wijze van
presenteren van de objecten als van daarbij gegeven informatie. De goede contacten met de
bibliotheek, Stichting BOOG en welzijnsorganisatie worden geïntensiveerd om oud en jong
beter te bereiken
Versterking van het basispakket (minimaal twee wisselende tentoonstellingen per jaar) zal in
de komende meerjaren periode mede vorm worden gegeven door uitbouw en verdieping van

de vaste tentoonstelling. De ontwikkeling van het gebied Loosduinen met haar brede
geschiedenis zal beeldend worden weergegeven op de bovenverdieping van het
museumgebouw. Dit is bedoeld als informatie voor de ‘nieuwe’ bewoners van het stadsdeel
Loosduinen, maar ook als ondersteuning van lessen streekhistorie aan scholieren. Hiermee
wordt ingespeeld op het beleid van het stadsbestuur om meer aandacht te schenken aan de
geschiedenis en culturele belevenis van de directe woonomgeving.
Herinrichting en uitbreiding van de website geven goede resultaten te zien en deze site
wordt, merkbaar steeds meer bezocht. Met het daarin opgenomen gastenboek onderhoudt
men contacten met oud Loosduiners over de gehele wereld. In de aankomende planperiode
zal zeker aan uitbreiding worden gewerkt gezien het belang van dit mediumgebruik.
Vaste activiteitendata zoals Westlands Varend Corso, Monumentendag, Nationaal
Museumweekend en donateurdagen blijven gehandhaafd. In de zomerperiode zal de
boottocht naar een historische druivenkwekerij als blijvende activiteit op de agenda staan.
Het vastleggen en bereikbaar maken van beschikbare kennis heeft hoge prioriteit.
Als onderdeel van de digitalisering van de verzamelingen, worden alle gegevens over een
object nogmaals uitgediept en vastgelegd. De toegankelijkheid, bereikbaarheid en het
behouden blijven van de kennis van de streek wordt hiermee gewaarborgd. Gegeven de
beschikbare menskracht en middelen wordt aangenomen dat dit digitaliseringproces een
continue bezigheid zal zijn. Gezien de leeftijd van de medewerkers en anderen die het oude
dorp, de tuinbouw en de locale industrie nog hebben meegemaakt, geeft het bestuur hoge
prioriteit aan het vastleggen van die kennis. De beschikbare kennis mag niet verloren gaan.
Het bestuur prijst zich gelukkig dat een aantal nieuwe medewerkers kon worden
aangetrokken. Zij beheersen de nieuwe technieken van digitalisering en het aanbieden van
gegevens via de website. Het inwerken van deze jongere generatie vraagt tijd en energie. Ze
zijn zeer betrokken maar hebben het oude Loosduinen nauwelijks meegemaakt. De
samenwerking van ’oude’ en ‘nieuwe’ medewerkers geeft een nieuwe dimensie aan de inzet
van de ruim 30 vrijwilligers binnen de Stichting.

