
 
 
 

Juryrapport 
 
Inleiding 
Op 28 mei 2015 maakten we voor de eerste keer de winnaars van het Luchterduinen Fonds 
bekend. Het fonds is gestart om bewoners van de kustgemeenten in de nabijheid van windpark 
Luchterduinen in de gelegenheid te stellen actief bij te dragen aan verduurzaming of aan het 
versterken van de kustbeleving. Het fonds vloeit voort uit de samenwerking tussen Eneco en 
Mitsubishi Corporation om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende schone energie 
beschikbaar en betaalbaar is voor iedereen. 
 
We waren aangenaam verrast dat we tijdens de eerste ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds 
maar liefst 55 inzendingen ontvingen. We hebben de meest uiteenlopend inzendingen ontvangen, 
wat het ons zeker niet makkelijk maakte om tot een keuze te komen. 
 
Als eerste hebben we de voorstellen getoetst aan de fondscriteria, deze zijn onder andere: 

- De initiatieven moeten gerealiseerd worden op het grondgebied van de gemeentes 
Bloemendaal, Katwijk, Noordwijk of Zandvoort. 

- De initiatieven dragen bij aan energiesparing, verduurzaming of het versterken van de 
kustbeleving van bovengenoemde gemeenten. 

- De initiatieven moeten een maatschappelijk belang dienen. 
- De initiatieven moeten binnen twee jaar te realiseren zijn. 

 
Hierna bleven 28 initiatieven. Bij het bepalen van de winnende voorstellen is direct rekening 
gehouden met de afgesproken verdeling van het Fondsbudget over de verschillende gemeenten 
(Noordwijk 1/3, Zandvoort 1/3, Bloemendaal 1/6 en Katwijk 1/6). Dit betekent dat er een 
totaalbedrag per gemeente beschikbaar was. 
 
Daarnaast heeft de jury rekening gehouden met een spreiding over de verschillende categorieën: 
energiebesparing, verduurzaming of het versterken van de kustbeleving (op cultuur, educatief of 
natuurvlak). We hebben uiteindelijk een keuze gemaakt waarin naar het onderscheidend vermogen 
is gezocht. Na een zorgvuldige afweging kunnen de volgende initiatieven door een bijdrage uit het 
Luchterduinen Fonds gerealiseerd worden: 
 
Bloemendaal 
Opleidingssloep voor de jeugdbrigade van de vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade 
De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbirgade (VBR) is verantwoordelijk voor het beveiligen van 
het 7 kilometerlange strand in Bloemendaal. Tot een kilometer uit de kust dragen zij de 
verantwoording voor watersporters, zwemmers en andere mensen die zich op zee begeven. Om 
deze taak ook in de toekomst te kunnen vervullen is er een jeugdbrigade.  In de laatste twee jaar 
is er een aanwas geweest van maar liefst 20 jeugdleden. De kandidaten zijn enthousiast en doen 
hun uiterste best om zoveel mogelijk te leren over het reddingswezen. Een van de onderdelen die 
essentieel is voor opleiding is de sloep. Deze is na 15 jaar trouwe dienst hard aan vervanging toe. 
VBR vroeg aan het Eneco Luchterduinen Fonds een bijdrage voor een sloep voorzien van een 
elektrische buitenboordmotor.  
De jury is van mening dat het opleiden van jeugd als reddingswerkers met een elektrische 
opleidingssloep aangeeft dat het initiatief oog heeft voor een gezonde en veilige toekomst op een 
eigentijdse manier. En direct bijdraagt aan het versterken van de kustbeleving op een duurzame 
manier. 
 
Kijk op de kust (twee verrekijkers voor Nationaal Park Zuid-Kennemerland) 
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een prachtig duingebied van bijna 4000 hectare tussen 
Zandvoort en IJmuiden. Nationaal Park Zuid-Kennemerland vroeg aan het Eneco Luchterduinen 
Fonds een bijdrage om op twee markante uitzichtpunten, die 360° vrij uitzicht hebben op de 
Noordzee en de duinen, vaste verrekijkers te plaatsen.  
De jury is van mening dat het plaatsen van verrekijkers de bezoekers een nieuwe manier biedt om 



de kust en de natuur te beleven. Met deze kijkers kunnen bezoekers op elke tijdstip van de dag en 
in elk seizoen weer andere en nieuwe dingen zien en ontdekken. Kijk je naar het westen dan zie je 
de boten varen of het windmolenpark liggen. Vanaf het noorden zie je in het najaar door de 
verrekijker de trekvogels aankomen. Naar het oosten ligt het duin voor je open en kan je door de 
kijker een ree of vos bekijken die ongestoord in de zon ligt. In het zuiden is de skyline van 
Zandvoort zichtbaar, omsloten door het duinlandschap. 
 
Katwijk 
 
Zonnepanelen voor de Katwijkse Zeeverkenners. 
De Katwijkse Zeeverkenners is met ruim 400 leden de grootste waterscoutinggroep van Nederland. 
Ieder weekend beleven 300 jongeren in de leeftijd 7 – 18 jaar met elkaar een leuke (mid)dag. 
Kinderen en jongeren besteden op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de duinen en 
op het water. Zij hebben veel plezier, leren om samen te werken en respect te hebben. De 
Katwijkse Zeeverkenners willen hun clubhuis dat midden in de duinen ligt duurzamer maken met 
zonnepanelen.  
De jury is van mening dat door het installeren van zonnepanelen bij de grootste 
waterscoutinggroep in Nederland er samen stappen gezet worden op weg naar lokale duurzame 
opwekking. Investeren in de toekomst betekent ook investeren in de jeugd. 
 
Zonnestroominstallatie voor Christelijke Muziekvereniging UNI Katwijk. 
Muziekeducatie blijkt, vanuit algemeen maatschappelijk belang, van elementair belang te zijn voor 
de ontwikkeling van zowel scholieren als volwassenen. Het is wetenschappelijk aangetoond, dat 
schoolresultaten daardoor in positieve zin worden beïnvloed. Echter, voor veel ouders is een 
muziekopleiding aan een muziekschool te kostbaar. Muziekvereniging UNI in Katwijk biedt een 
betaalbaar alternatief voor een gedegen muziekopleiding. Om de opleiding betaalbaar te houden en 
om nieuwe muziekinstrumenten aan te schaffen en de andere instrumenten te onderhouden vroeg 
Uni aan het Eneco Luchterduinen Fonds een bijdrage voor een zonnestroominstallatie.  
De jury is van mening dat gedachtegang achter het idee verfrissend en onderscheidend is en dat 
het initiatief bovendien ook nog eens diverse doelen dient. Energiebesparing door het lokaal 
opwekken van duurzame energie en de hiermee bespaarde kosten stelt de muziekvereniging in de 
gelegenheid meer muziekles te geven. 
 
Noordwijk 
 
Een zomerfestival aan zee van Stichting Kunstklank 
In een  natuurlijk decor van zee- en strandcontainers wordt een uniek Strandtheater gerealiseerd. 
Het theater biedt een podium aan professionele performers, theatermakers, musici en kunstenaars 
maar ook aan onder andere Noordwijkse verenigingen, stichtingen en scholen om eigen 
voorstellingen te organiseren en uit te voeren. Op een plek waar zee, strand, duin en 
weerselementen in nauwe verbinding samenkomen en als inspiratiebron dienen. Waarbij 
duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met duurzame energie 
en de herbruikbare materialen en mogelijkheden die strand en zee bieden: zand, water, zon, 
getijden, schelpen, wrakhout, wieren en alles wat aanspoelt of aan komt waaien. Om invulling te 
geven aan dit zomerfestival vroeg Stichting Kunstklank een bijdrage uit het Eneco Luchterduinen 
Fonds.  
De jury is van mening dat dit initiatief, met de natuur als decor, bijdraagt aan het versterken van 
de kustbeleving. Op een plek waar land en zee met elkaar verbonden worden, worden nu mensen 
met elkaar en mensen met natuur verbonden. Dat is inspiratie voor iedereen die in duurzaamheid 
gelooft. 
 
Verrekijkers op de Oude Jeroenstoren 
De robuuste 800 jaar oude en 40 meter hoge toren van de Oude Jeroenskerk in Noordwijk is sinds 
2009 te beklimmen. Al 11.000 mensen zijn door de vrijwillige Torengidsen in en op de Toren 
rondgeleid. Onderweg naar de top wordt op de vijf zolders verteld over de gevangenissen, klokken, 
het uurwerk en de geschiedenis van geloofsverkondiger Jeroen en de Toren. Bovenop de Toren kan 
vanaf een veilig balkon (trans) rondom de spits de gehele omgeving van de Toren bekeken 
worden. Het zicht met het blote oog reikt tot Den Haag, Leiden, het Groene Hart, de Bollenstreek, 
de kustlijn, Schiphol en Zandvoort. De Torenklimcommissie van de Oude Jeroenstoren heeft bij het 
Eneco Luchterduinen Fonds een aanvraag ingediend voor een bijdrage voor vier degelijke, sterke 
verrekijkers. Met de verrekijkers, die op de trans van de Toren geplaatst worden, is het mogelijk 
om de directe en verre omgeving van de Toren nog beter te aanschouwen. Het uitzicht (bij goed 
weer) naar alle windrichtingen zal ermee vergroot worden, waardoor de steden als Rotterdam, 
Utrecht, Amsterdam, Haarlem, alsmede de kustlijn en de schepen en windmolens op de Noordzee 



goed in beeld kunnen komen.  
De jury is van mening dat door het plaatsen van verrekijkers op de Oude Jeroenstoren de 
geschiedenis en het heden elkaar ontmoeten. Rondom de Oude Jeroenstoren zijn er in 800 jaar al 
veel veranderingen geweest. Met de verrekijkers kunnen alle veranderingen nog meer in detail in 
beeld worden gebracht. Kustbeleving vanuit een historisch perspectief. 
 
Strandreservaat tussen Noordwijk en Zandvoort 
Zeehonden op het strand, wie zou die niet willen zien tijdens een wandeling? Niet alleen zeehonden 
maar ook veel vogels hebben het strand nodig om uit te rusten en te foerageren. Door de 
toenemende recreatiedruk wordt dat steeds lastiger. Daarom willen de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en het IVN Zuid-
Kennemerland een strandreservaat ontwerpen op de grens van Zandvoort en Noordwijk met een 
lengte van drie kilometer. In het strandreservaat krijgt de natuur voorrang, het strand wordt niet 
afgesloten maar bezoekers worden geïnformeerd en gevraagd een uitgezette route te volgen. Het 
is de bedoeling dat honden worden aangelijnd en dat verstorende activiteiten worden geweerd. In 
het gebied krijgen zee en zand vrij spel waardoor nieuwe duinen worden gevormd. In combinatie 
met de open gemaakte zeereep wordt zand naar binnen getransporteerd om de oude duinen en 
natuur te vernieuwen. Een bezoek wordt aantrekkelijk om de veranderingen van strand en duin te 
volgen en om dieren te spotten. Met een klim naar het uitzichtpunt Noordvoort, op het hoogste 
punt van de aangrenzende Luchterzeeduinen, is dit een unieke ervaring voor recreanten, 
natuurliefhebbers en toeristen. Om deze plek te maken, vroegen Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en het IVN Zuid-
Kennemerland een bijdrage uit het Eneco Luchterduinen Fonds.  
De jury is van mening dat dit initiatief bijdraagt bij aan het versterken van de kustbeleving. Door 
zuinig te zijn op onze planeet en bij ons handelen niet alleen de mens centraal te zetten, creëren 
we een bijzonder gebied waar zeehonden en vogels zich onbedreigd voelen en waar de zeereep tot 
leven komt. 
 
Zandvoort 
 
Zonnepanelen voor een Energieke Windaangedreven Watersport Vereniging Zandvoort 
De Watersport Vereniging Zandvoort (WVZ) is een actieve brandingwatersport. De vereniging 
bevordert (milieuvriendelijke) brandingwatersport door middel van wind- en golf- aangedreven 
vaartuigen. Kernwoorden zijn ontspanning, educatie en duurzaamheid. In 2012 heeft WVZ haar 
clubhuis grotendeels duurzaam gebouwd. Om het clubgebouw 100% duurzaam en CO2 neutraal te 
laten functioneren vroeg WVZ aan het Eneco Luchterduinen Fonds een bijdrage voor het installeren 
van zonnepanelen.  
De jury is van mening dat dit initiatief bijdraagt aan energiebesparing en lokale verduurzaming We 
zijn zeer nieuwsgierig naar het aan het initiatief gekoppelde plan om het elektriciteitsverbruik van 
de vereniging met 10% per jaar te verminderen. 
 
Juttersgeluk 
Juttersgeluk is het gevoel als je iets vindt waar je niet naar op zoek bent, maar toch erg blij van 
wordt. Op het strand is veel te vinden en... ook veel spullen die er niet thuishoren. Hieruit ontstond 
het idee van een upcycle studio, waar mensen met andere talenten werken aan een duurzame 
toekomst voor zichzelf en voor anderen. Tijdens onze expedities gaan ze op zoek naar spullen die 
niet op het strand thuishoren. Ze ontdekken welk afval er is, rapen het op, voeren af wat ze niet 
kunnen gebruiken en nemen al het bruikbare mee. In het atelier maken ze er mooie producten 
van. Juttersgeluk vroeg het Eneco Luchterduinen Fonds een bijdrage voor een installatie waarmee 
ze van PET-flessen springtouwen en armbandjes kunnen maken.  
De jury is van mening dat Juttersgeluk zorgt voor een frisse wind op vele gebieden en meerdere 
doelen  raakt. Dit initiatief draagt bij aan het versterken van de kustbeleving omdat het strand 
schoner wordt, mensen met elkaar verbindt en duurzaamheid vanuit een belevingsaspect belicht 
wordt. 
 
Duurzame energie in de techniekweek op de Oranje Nassauschool 
De Oranje Nassauschool heeft cultuur en techniek in haar profiel. Alle kinderen krijgen 
technieklessen en jaarlijks wordt er een techniekweek georganiseerd. De kinderen werken hier 
enthousiast aan mee. In de techniekweek staat steeds één onderdeel uit de techniek centraal. De 
school wil een techniekweek organiseren met als thema ‘duurzame energie binnen en buiten de 
Oranje Nassauschool’. Om invulling te geven aan deze techniekweek vroeg de Oranje Nassauschool 
het Eneco Luchterduinen Fonds om een bijdrage.  
De jury is van mening dat het investeren in de jeugd een passende manier is om te investeren in 
duurzaamheid en in de toekomst . Door de jeugd proefjes te laten doen met duurzame bronnen, 



een presentatie te laten maken over duurzame energie en zelf energie op een andere manier op te 
wekken, zijn we ervan overtuigd dat er een basis wordt gelegd voor een duurzame toekomst. 
Opvallend is dat niet alleen de scholieren betrokken worden bij het project maar ook hun ouders en 
andere belangstellenden door een tentoonstelling die gemaakt wordt over duurzame energie en 
een journaal waarin verslag wordt gedaan van de techniekweek. 
 


