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Jaarverslag 2017 van de Stichting Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin 
 

Op 29 december 2014 is het Wijkberaad, dat eerst onder de Wijkvereniging viel, op verzoek 
van de Gemeente omgezet in een aparte stichting. Uit praktische overwegingen bestaan de 
besturen van beide organisaties nog uit dezelfde personen. Aan het eind van het verslagjaar 
waren dat: 
 
mw. Hank Hoogwout   voorzitter 
dhr. Herman van den Muijsenberg vice-voorzitter 
dhr. Jan Hofker   secretaris 
dhr. John Kroon   penningmeester 
 
Het Wijkberaad heeft als taak de belangen 
van de bewoners te behartigen. Via de 
website en de 4 maal per jaar 
verschijnende Wijkinfo wordt het werk van 
het Wijkberaad onder de aandacht 
gebracht. Op verzoek bemiddelt het 
Wijkberaad als rechtspersoon tussen 
bewoners en stadsdeelkantoor bij  
 

 
bijvoorbeeld subsidies voor 
bewonersactiviteiten. 
 
Naast de bestuurlijke taken wordt een 
belangrijk deel van het werk van het 
Wijkberaad georganiseerd door een 
tweetal groeperingen, namelijk de 
commissie ROWM en de Ogen en Oren. 
 

Commissie Ruimtelijke Ordening Welzijn en Milieu 
Samenstelling van de commissie: 
 Functie/ Aandachtsgebied 
dhr. Johan Bommelé  Verkeer en openbare ruimte, Fietsersbond, Denktank 1 
 NWH  
dhr. Jan Hofker  Secretaris, Cie. Loosduinen, projectgroep ROV cie. 
 Loosduinen, werkgroep Kijkduin-infra, Platform NWH, 
 Denktank 1 NWH 
mw. Hank Hoogwout  Voorzitter, natuur en milieu , werkgroep Kijkduin-Binnen, 
 beheerplatformen grote groengebieden 
dhr. Herman van den Muijsenberg  DB Cie. Loosduinen, projectgroepen ROV  en WB cie. 
 Loosduinen, werkgroepen Kijkduin-Bad en-Binnen 
dhr. Marius Schoon Ogen en Oren 
dhr. Bert van der Valk  Kust, wijkgroen, werkgroep Kijkduin-Binnen 
De verslaglegging werd verzorgd door mw. Marjolijn van den Hoek 
De commissie kwam in 2017 11 maal bijeen. 
 

In de vergaderingen van de Commissie 
kwamen in hoofdlijnen de volgende 
onderwerpen aan de orde: 

Kijkduin 
Gezien de economische ontwikkelingen 
heeft de Gemeente in 2010 besloten zelf 
geen actie te ondernemen voor de uitvoering 
van het Masterplan Kijkduin, maar 
initiatieven van private partijen af te wachten. 
Om de vinger aan de pols te houden zijn 
door de betrokken bewonersorganisaties 
drie werkgroepen gevormd voor resp. 
Kijkduin-Bad, Kijkduin-Binnen en Kijkduin-
infrastructuur. Voor Kijkduin-Bad  zijn de 
voorbereidingen voor de bouw van de eerste 
fase van het de nieuwbouw van winkels, 
horeca en woningen aan het eind van het 
jaar afgerond.  

 

Schets van het toekomstige Atlantic Hotel 

Ook de eigenaar van Hotel Atlantic, BOHA, 
bereidt een renovatie en uitbreiding voor, 
maar start vermoedelijk een jaar later. Het 
wijkberaad overlegt regelmatig met de SBK 
(Stichting Bewonersbelangen Kijkduin), 
verenigingen van eigenaren en huurders en 
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vertegenwoordigers van gemeente en 
ontwikkelaars over de gang van zaken. 

Ook in Kijkduin-Binnen worden plannen 
geleidelijk omgezet in bouwactiviteiten. Voor 
de uitbreiding van de International School en 
voor de bouw van ZuiderDuinen, 
ontwikkelaar Schouen Bouw) zijn aan het 
eind van het verslagjaar de 
grondwerkzaamheden afgerond en is een 
begin gemaakt met de daadwerkelijke 
constructie. 

 

Bouwterrein ZuiderDuinen 

 

 In Schapenatjesduin-Oost (de voormalige 
scheidsrechtersvelden) is een begin 
gemaakt met het aanbrengen van zand voor 
de vorming van een duinachtig landschap. 
Voor het grootste deel van het gebied is het 
bestemmingsplan aangepast en komen er 
woningen in Kleinschalig 
Opdrachtgeverschap. Alleen voor de bouw 
van de twee appartementgebouwen in de 
sociale sector in de hoeken moet de 
bestemming nog worden geregeld. 

 

Artist impression Schapenatjesduin-Oost 

Na voor de school hinderlijke vertraging is 
ook de uitbreiding van de ISH eindelijk 
begonnen. 

 

Officiële start van de nieuwbouw van de ISH 

Ook voor de voormalige tennisbanen 
(ontwikkellocatie B1) zijn vergevorderde 
plannen door ontwikkelaar Synchroon voor 
woningbouw.  

Voor de begeleiding van de projecten in 
Kijkduin-Binnen zijn de werkgroepen 
Kijkduin-Binnen en Kijkduin-Infra 
samengevoegd. Samen met 
vertegenwoordigers van Gemeente en AVN 
wordt regelmatig overlegd over o.a. het 
landschappelijk raamwerk, de bouwlogistiek, 
de verkeersafwikkeling en de 
parkeerproblematiek.  

 

Vergadering werkgroep Kijkduin-Binnen 

 

 
Overige bouwprojecten 
In een drietal bijeenkomsten met 
omwonenden en andere belangstellenden 
heeft de Gemeente ontwikkelingen in de 
"Loosduinse Driehoek" besproken.  
De renovatie van het winkelcentrum wordt 
nog steeds voorbereid; vermoedelijk is er 
pas een eerste begin van de 
werkzaamheden in 2018. 
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Deel van de "Loosduinse driehoek" in de wijk 

Rosenburg 

 
Voor het kantoorgebouw aan het 
Colijnplein bestaan plannen voor sloop en 
de bouw van appartementen, maar het is 
onduidelijk wanneer de realisatie begint. 
In de Pauluskerk komen appartementen, 
alsook op het aangrenzende terrein. 
Wat er met de oude telefooncentrale aan de 
Thorbeckelaan gaat gebeuren, is onduidelijk. 
Voor het onderwijs- en zorgcomplex op de 
hoek van de Donker Curtiusstraat en de 
Albardastraat bestaan plannen voor sloop en 
nieuwbouw met dezelfde functies. 
 
Op de tweede bijeenkomst werd een 
onaangename verrassing uit de hoge hoed 
getoverd. Ook de middenberm van de De 
Savornin Lohmanlaan kon nog gebouwd 
worden als de erfpacht van 
tankstation/garage in de jaren '20 afloopt. 
Het wijkberaad heeft daar op formele 
gronden tegen geprotesteerd, omdat 
omwonenden niet of nauwelijks waren 
geïnformeerd. Het ziet er naar uit dat 
eventuele plannen voorlopig van de baan 
zijn. 
 
 
Door het wijkberaad is bij de gemeente een 
voorstel ingediend om op het Wingsterrein 
weer een deel van de oorspronkelijke 
landgoedbegroeiing van Meer en Bos te 
herstellen. Een reactie bleef uit en 
gevraagde informatie over de toekomst van 
het terrein werd aanvankelijk niet  gegeven.  
Uiteindelijk bleek het terrein onderdeel te zijn 
van een grondruil en zou het Bouwfonds er 
60-90 woningen gaan bouwen, tot groot 
ongenoegen van de bewoners van de 
Componist, de Operette, Mozartduin en 
diverse flats langs de Mozartlaan. Mede 
dankzij de inzet van een in der haast 
gevormde bewonerscommissie, lijken de 
bouwplannen van de baan en kan gedacht 
worden over de realisatie van een groene 

bestemming. In dit geval kan waarschijnlijk 
ook de kantine van Wings behouden blijven 
voor andere activiteiten. 
 

 
 
Veel publiciteit heeft de voorgenomen sloop 
gekregen van de Bethelkerk en de bouw 
van een appartementencomplex op de 
vrijkomende plaats. Massale protesten van 
omwonenden leidden tot de oprichting van 
de Stichting Bethel Blijft. De gemeente heeft 
de stichting de tijd gegeven voor een verdere 
uitwerking van de plannen en een financiële 
onderbouwing. Dankzij de hulp van een 
projectontwikkelaar kan zonder al te grote 
aantasting van het uiterlijk van het gebouw 
een combinatie van wonen en 
maatschappelijke functies gehuisvest 
worden. 

 
Door de Stichting Bethel Blijft georganiseerde 

buurtbijeenkomst bij de kerk 

 
In Waldeck-Zuid zijn plannen ontwikkeld om 
de leegstaande Ontmoetingskerk om te 
vormen tot een appartementengebouw, met 
stalling in het eigenlijke kerkgebouw en een 
slanke woontoren op het voorterrein. Een 
eerste voorlichting door de ontwikkelaar in 
Walboduin verliep rustig. Maar de toelichting 
in de vergadering van de projectgroep ROV 
van de Cie. Loosduinen verliep tumultueus. 
Dat heeft er toe geleid dat de 
projectontwikkelaar zich beraadt 
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 over de vormgeving. 

 
Ontmoetingskerk 

 
In oktober 2016 werden de bewoners van de 
buurt Meer en Bos geconfronteerd met de 
aankondiging van de bouw van een 
appartementengebouw aan de Narcislaan 
op de plaats van een voormalig 
schoolgebouw, bedoeld voor gezinnen van 
statushouders. Dat leidde tot veel 
commoties: verlies van uitzicht bij bewoners 
van omringende gebouwen en gevoelens 
van onzekerheid over veiligheid.  
Het wijkberaad is van mening, dat de 
huisvesting van statushouders in het 
verzorgingsgebied geen punt van discussie 
is, maar verzette zich op 
stedenbouwkundige en planologische 
gronden tegen een permanent flatgebouw op 
de plaats van Narcislaan 4. De Gemeente 
heeft voorlichtingsbijeenkomsten over de 
plannen georganiseerd, waarbij wethouder 
Wijsmuller de gang van zaken heeft 
toegelicht. Op alle bijeenkomsten waren 
vertegenwoordigers van het wijkberaad 
aanwezig. In de loop van het jaar is het 
schoolgebouwtje gesloopt en is de 
aannemer begonnen met de 
bouwvoorbereidingen. De bouw zelf is 
vertraagd door juridische procedures, maar 
zal in 2018 doorgaan. 
 
Kust 
De zandmotor ontwikkelt zich naar 
verwachting. Regelmatig wordt de 
verplaatsing van het zand gemonitord, op 
zee, maar ook via de Argusmast die op het 
hoogste punt is gebouwd. 
 
De plannen voor windmolenparken voor de 
kust kunnen visuele invloed hebben op 
Kijkduin en omgeving. Het idee om de 
aanlanding van de kabels bij Kijkduin te laten 
plaatsvinden is inmiddels vervangen door 

het voornemen om dat op de Maasvlakte te 
doen plaatsvinden. 

De stichting Leef met de Zee heeft voor het 
tweede seizoen 20 strandhuisjes 
geëxploiteerd. Plaatsing van nog meer 
huisjes door een andere ontwikkelaar is door 
juridische procedures vertraagd, maar zijn 
inmiddels ook gerealiseerd. 
 
Het Hoogheemraadschap Delfland heeft 
het terrein met opstallen aan de Hoek van 
Hollandlaan verlaten. Vanuit de samenleving 
is geopperd om de gebouwen een culturele 
en educatieve bestemming te geven. Tot nu 
toe heeft de Gemeente geweigerd om een 
bestemmingswijzing t.b.v. woningbouw voor 
te bereiden. 
 
Verkeer en openbare ruimte 
De Noordwestelijke Hoofdroute is het 
gedeelte tussen Kijkduin en het 
Hubertusviaduct. De cie. ROWM neemt, 
mede namens de CL deel aan Denktank 1 
voor het gedeelte tussen de Kijkduinsestraat 
en de Segbroeklaan. 
De Gemeenteraad heeft voor de NWH 
besloten om ingrepen vooral te beperken tot 
knelpuntenoplossingen.  

 
 

Plattegrond van de voorgenomen aanpassing van 

de NWHR tussen Kijkduin en de Segbroeklaan. 

 

Een tragisch ongeval ter hoogte van de 
Pyrolalaan heeft voor veel opschudding 
gezorgd bij de omwonenden. Door de 
Gemeente is snel gereageerd, door de 
Machiel Vrijenhoek ter plaatse te versmallen 
tot 2 x 1 rijbaan. Een werkgroep van 
bewoners van "Beek en Duin" (de buurt ten 
noorden van die gedeelte van de M, 
Vrijenhoeklaan) heeft de Gemeente plannen 
voorgelegd voor een veiliger oversteek ter 
plekke en bij de Balsemienlaan. 
 
In Waldeck-Noord  is de tweede fase van de 
opknapbeurt van het Alphons 
Diepenbrockhof afgerond. Er is een 
interactief speelelement op het centrale plein 
geplaatst en de 4 "wieken" kregen nieuwe 
bestrating en beplanting.  
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Op 6 september sloot wethouder Revis officieel de 

werkzaamheden af. 
 
In Bohemen en Waldeck-Noord is op veel 
plaatsen de openbare  weg opgeknapt. 
Rond Wapendal is de riolering vervangen en 
wegdek en trottoirs vernieuwd.  

 
Wegwerkzaamheden rond Wapendal 

 
Ook elders in Bohemen zijn verzakte 
trottoirs, vooral rond de vijverpartijen, 
hersteld. 

 
Werk aan het Dotterbloemplein 

 

De Mozartlaan tussen de A. 
Noordewierstraat en de Beethovenlaan 
kreeg eveneens een forse facelift. 

 
Mozartlaan 

 
 
Aan de uiterste westgrens van ons gebied is 
de toeristische fietsroute "Van Zee naar 
Zweth" gerealiseerd. Het is een 
tweerichtingen fietspad geworden van 
voldoende breedte. In het kader daarvan is 
ook de rotonde aan het eind van de 
Wijndaelerweg aangepakt. 
 
 
Op veel plaatsen in de wijk zijn nieuwe 
bomen geplant, deels in het kader van het 
populieren-vervangingsplan, deels om de 
lege plaatsen van anderszins gesneuvelde 
bomen op te vullen. 

 
Bomenplant aan de Mozartlaan 

 

 
Parken en plantsoenen 
Nog steeds zijn er veel wensen t.a.v. de 
staat van onderhoud van Meer en Bos. 
Zowel bezoekers als hun huisdieren leggen 
een flinke milieudruk op flora en fauna.  
Tijdens een wandeling door het landgoed 
met wethouder Revis is nogmaals de 
zorgelijke staat van onderhoud onder zijn 
aandacht gebracht. Dat leverde de 
toezegging voor een forse financiële bijdrage 
voor een verdere opknapbeurt op. In het 
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verslagjaar is vooral in de zuidelijke helft van 
het park gewerkt.  

 
Onderhoud in Meer en Bos 

 

Er zijn nieuwe bomen geplant, de 
kloosterwal is opgeknapt, de ringsloot 
functioneert weer goed en een groot deel 
van de paden heeft een verharding 
gekregen. 
 

 
Wandeling met wethouder Revis 

 
Er kwamen veel reacties binnen van 
bewoners over de wijze waarop de 
Gemeente plantsoenen aanpakt. Tal van 
bosjes worden in het kader van herstel van 
achterstallig onderhoud met wortel en al 
verwijderd. Maar daarmee verdwijnen op 
grote schaal schut-, nestel- en 
fourageermogelijkheden voor 
vogels en treedt vaak een verarming van het 
straatbeeld op. BWK heeft de bezwaren 
voorgelegd aan het stadsdeelkantoor en in 
een aantal gevallen heeft dat geleid tot 
verbeteringen. 
 
Bewoners van de Zandzeggelaan en de 
Zeewindelaan hebben plannen gemaakt om 
in het centraal gelegen plantsoen van de 
Pyrolalaan een speelgelegenheid voor 
jonge kinderen en een ontmoetingsplaats 
voor omwonenden te realiseren. Helaas 
stuitte dit op weerstand van bewoners van 
de aangrenzende appartementen.  

 

 
Burendag op het vernieuwde plantsoen 

 
Het wijkberaad en Vóór-Welzijn hebben 
adviserende en faciliterende hulp geboden 
om tot een oplossing te komen. Dankzij de 
inzet van medewerkers van het 
Stadsdeelkantoor kon een fraai plan worden 
gepresenteerd, dat helaas niet op steun van 
alle omwonenden kon rekenen. In 2017 zijn 
de werkzaamheden afgerond. De burendag 
die op 23 september werd gehouden liet zien 
dat de renovatie succesvol was. 
 
Bewonersbijeenkomsten 
In oktober en november zijn 
bewonersavonden gehouden, om 
voorlichting te geven over diverse projecten 
in de wijken. Al bij de eerste bijeenkomst 
was de belangstelling zo groot, dat 
bezoekers moesten worden geweigerd. 
Daarom is een tweede bijeenkomst 
georganiseerd. In totaal waren er rond de 
150 bezoekers. 

 
Bewonersbijeenkomst 

 
Met name voor de bouwvoornemens in 
Kijkduin-Bad en -Binnen, de Bethelkerk, 
renovatie van het winkel- en woningcomplex 
De Savornin Lohman, was veel 
belangstelling. 
 
Ogen en Oren 
Het project  "Ogen en Oren" is zijn vijfde jaar 
in gegaan. Zoals regelmatig in de Wijkinfo te 
zien valt, is ons werkgebied in 17 buurten 
ingedeeld, met in ieder tenminste een 
vertegenwoordiger. Enkele malen  per jaar 
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zijn de deelnemers bij elkaar gekomen om 
ervaringen uit te wisselen, maar ook om 
bijgepraat te worden door deskundigen. Er is 
van diverse kanten veel waardering geuit 
voor de inspanningen van de deelnemers. 
Door het Stadsdeelkantoor is een vaste 
vertegenwoordiger afgevaardigd, die de 
bijeenkomsten bijwoont. Dhr. Johan 
Molenkamp heeft die functie lang naar 
tevredenheid vervuld. Met een drankje 
hebben de deelnemers van O & O onder 
dankzegging afscheid van hem genomen. Hij 
is opgevolgd door dhr. Dave Smit. 

Het project Ogen en Oren heeft als doel het 

vergroten van de leefbaarheid in onze 

wijken. In de verschillende buurten van het 

wijkgebied observeren enthousiaste 

wijkbewoners, de Ogen en Oren, welke 

problemen er spelen of welke wensen er 

zijn. Dit kan gaan om de fysieke ruimte: 

verkeersoverlast, hondenpoep, ed. Maar ook 

sociale problematiek, bv. iemand die dreigt 

te vereenzamen, kan gesignaleerd worden. 

Bij de Ogen en Oren gaat het om het 

signaleren en een weg zoeken voor een 

oplossing van de problematiek. Daar zijn 

vele instanties voor, die meestal rechtstreeks 

door de betrokkenen worden ingeschakeld. 

Coördinator van het project is dhr. 

Marius Schoon.

 
Vergadering Ogen en Oren 

Deelnemerslijst per buurt: 

Wijk A + E – mw. Hank Hoogwout  

Wijk B -  dhr. Fred Hoefsmit 

Wijk C – dhr. André Smit   

Wijk D – dhr. Chris Timmermans  

Wijk F – mw. Lieve van Keulen  

Wijk G – mw. Simone Steenbergen  

Wijk H – dhr. Dennis Krugers  

Wijk I – mw. Conny Margadant 

Wijk J – mw. Sylvia Tempelman  

Wijk K – dhr. Pim in ‘t Veld  

Wijk L – mw. Wilma den Heijer 

Wijk M – m w. Saskia van Niekerk  

Wijk N + O – mw. Vera Darbyshire  

Wijk P – dhr. Gerard Tettero  

Wijk S – dhr. Harry Nouwens en  

   dhr. Stephan van Druten 

Namens  het wijkberaad: mw.  Hank 

Hoogwout, dhr. Jan Hofker,  dhr.Herman 

v.d.Muijsenberg.  

Namens het stadsdeelkantoor: dhr.Johan 

Molenkamp en dhr. Dave Smit 

 
 
Vertegenwoordigingen 
Wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-
Waldeck-Kijkduin werkt samen met de 
Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK). 
Leden van het bestuur en van de cie ROWM 
vertegenwoordigden het wijkberaad in het 
verslagjaar in: 
- de Commissie Loosduinen en de 
projectgroepen daarvan, 
- de beheerplatforms van Westduinpark-
Wapendal en Meer en Bos, 
- het Platform Noordwestelijke Hoofdroute 
- Denktank 1 knelpunten NWH 
- de werkgroepen van het Masterplan 
Kijkduin 
- de Plangroep Busbuffer Kijkduin 
 
Publiciteit 
Vier maal per jaar worden de bewoners op 
de hoogte gehouden van het wel en wee van 
BWK middels de huis aan huis verspreide 
Wijkinfo. Op meer permanente basis heeft 
de website www.walboduin.nl een zelfde 
taak. 
Aan het eind van het jaar is besloten om de 
websites van wijkvereniging en wijkberaad 
samen te voegen. Dat gebeurt ook met de 
Wijkinfo en het Verenigingsblad. Naar de 
mening van het bestuur werkt dat efficienter. 


