INTERVIEW MET KOEN OOME

Door Trudie Galama

Ik heb een afspraak met Koen Oome. Hij is de voortrekker van de werkgroep Groenonderhoud in het
Van Bergen IJzendoornpark. Een werkgroep die de handen letterlijk uit de mouwen steekt. U leest er in
deze wijkkrant meer over.
Koen is geboren en opgegroeid in Made (aan de
rand van de Biesbosch), heeft biologie gestudeerd en is afgestudeerd in milieuwetenschappen. Tot twee jaar geleden woonde hij in
Utrecht. In de trein op weg naar zijn werk, in
Den Haag, passeerde hij dagelijks het station
van Gouda. Dat was voor hem niet meer dan
een vertraging op weg naar zijn werk. Maar drie
jaar geleden leerde Hij Renske (een Goudse van
origine) kennen en nu woont hij al twee jaar in
deze stad. In november 2014 is hij verhuisd
naar de Van Swietenstraat. Hij is onlangs getrouwd met Renske en natuurlijk is er bij die
gelegenheid een foto gemaakt op het bruidsbruggetje.

Koen is werkzaam als projectleider bij de provincie Zuid-Holland (Den Haag). Hij is betrokken
bij de Zandmotor, een innovatieve manier van
kustbescherming en kustonderhoud. Hierbij
helpt de natuur ons in de bescherming tegen de
zee. De Zandmotor is aangelegd tussen Ter
Heijde en Kijkduin als schiereiland van 128 hectare, even groot als 256 voetbalvelden of de
helft van het eiland Rottumeroog. Door wind,
golven en stroming verspreidt het zand zich de
komende twintig jaar langs de kust tussen Hoek
van Holland en Scheveningen. Het vormt daar
nieuw strand en duin, dat ons tegen zeespiegelstijging beschermt en extra ruimte voor natuur
en recreatie biedt. Koen zit ook bij de Heineken
brouwerij in Zoeterwoude aan tafel. Binnen de
samenwerking ‘Groene Cirkels’ streven Heineken, de provincie Zuid-Holland en kennispartner
Alterra Wageningen UR naar een klimaatneutrale brouwerij in 2020, een duurzame economie
én een aangename leefomgeving in de regio
Zoeterwoude. Dat doen zij door de natuur als
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uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, water,
grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving.
Je kan dus stellen dat Koen grote affiniteit heeft
met de natuur.
Hij en Renske maken graag reizen naar verre
vreemde landen. Een groot schilderij van een
herder van de Masaï -stam (Kenia) siert een
wand in de zitkamer. Hij wijst erop dat het nog
niet af is, maar ook onaf is het al een prachtig
kunstwerk.
Er huizen twee hangoor konijnen in de achtertuin. Zij hebben het zo goed, dat er nu een op
dieet moet. Koen vertelt dat de bosuil regelmatig in het park, maar ook soms bij hem in de
tuin is te zien en te horen. Deze bosuil was voor
hem een reden om onlangs een opgezet exemplaar op een rommelmarkt te kopen. Ook heel
fraai zijn de wilde beesten, natuurgetrouw op
schaal nagemaakt van materialen waarvan ik
nog geen spin in elkaar zou kunnen zetten.
Koen en Renske nemen de trein naar hun werk
en genieten ’s ochtends en ’s avonds van hun
loopje door het park. Ook zij ervaren dat een
groene omgeving een positieve uitwerking op
mensen heeft. Dat dagelijkse wandelingetje
door het park was voor Koen de aanleiding om
de werkgroep Groenonderhoud op te starten.
Door actief bij te dragen aan het onderhoud
ontstaat er volgens hem een binding tussen de
bewoners die dat initiatief hebben opgepakt.
Bovendien is het een leuke manier om meer
mensen te leren kennen.
Op mijn vraag welke uitdaging hij voor de nabije
toekomst ziet, antwoordt hij dat hij graag met
de gemeente in gesprek wil komen om afspraken te maken over het groenonderhoud van het
park. Hij zou pragmatische afspraken willen maken, zoals het afvoeren van afval en het afstemmen van activiteiten. Dat laatste levert
winst op en verbetert het aanzien van het park.
Nee, hij wil niets veranderen aan het park. Het
is goed zoals het is. Belangrijk is dat de kwaliteit
van het groen wordt behouden en waar nodig
wordt verbeterd. Het park is er om van te genieten.

