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Van de bestuurstafel
Inmiddels liggen de snikhete zomerdagen al
weer lang achter ons. Jammer, maar af en toe
was het ook niet te harden. Voor Kijkduin ideaal
weer, zou je zeggen en gezien de parkeerdruk in
de wijk waren er ook veel bezoekers.
Als je de kranten (Den Haag Centraal en AD/
Haagse Courant) uit die periode moet geloven,
was en is het echter kommer en kwel in onze
badplaats. In een paar weken tijd is een
stortvloed aan negatieve publiciteit aan de lezers
van deze kranten gepresenteerd door een aantal
zeer ontevreden ondernemers. Bepaald geen
reclame voor Kijkduin en curieus, omdat de
betrokken ondernemers inmiddels met hun
nering uit Kijkduin (bijna) zijn vertrokken.
Aanleiding voor ons om uit ondernemersland een
positief geluid te laten horen. We spraken met
Volker Vedder van Chase.
Het gaat ook veel bewoners aan het hart dat
onze badplaats steeds meer een wat armoedige
en desolate uitstraling krijgt gedurende de bouw
van Nieuw-Kijkduin en we hebben nog vier jaar
bouwen voor de boeg. FRED, de ontwikkelaar
van het nieuwe winkelcentrum, werkt eraan om
verdere verslechtering te stoppen. Tijdens onze
tweede Bewonersbijeenkomst van dit jaar op 11
oktober a.s. zal Ad Roos van FRED een
toelichting geven op fase 1,5 en fase 2 van
Nieuw-Kijkduin. Fase 1 is nu in uitvoering en ligt
op schema.
Marcel Poolman van bouwer Boele & Van
Eesteren licht de voortgang van de bouw toe. In

deze krant vast een klein voorproefje.
Voor de (ver)nieuwbouw van het Atlantic hotel is
een omgevingsvergunning aangevraagd. De
meest recente plannen worden door BOHA
gepresenteerd.
Ook de gemeente Den Haag zal acte de présence
geven en de stand van zaken rondom de
inrichting van de openbare ruimte, inclusief de
aanleg van de VOEP (Verdiepte Ondergrondse
Entree Parkeergarages). Kortom, na deze
voordrachten bent u weer geheel bijgepraat.
Tussendoor zal BIK (Buren In Kijkduin) verslag
doen van de Burendag op 22 september jl. en
berichten over toekomstige activiteiten.
De herinrichting van de Machiel Vrijenhoeklaan
ligt op schema. Inmiddels is de volgende fase
(deel 5) in uitvoering genomen, hetgeen de auto
- en busgebruikers niet ontgaan zal zijn. De
Sportlaan is tot 26 april 2019 niet berijdbaar.
Met het in gebruik nemen van deel 1 (Machiel
Vrijenhoeklaan tussen Kijkduinsestraat en
Duinlaan/Muurbloemweg) hebben het wijkberaad
en ons nogal wat klachten bereikt over de
inrichting van de kruising bij de Duinlaan/
Muurbloemweg. Daarover elders meer.
Tenslotte nog aandacht voor een aantal actuele
zaken in ons dorp.
Eric van Baarsel

Bewonersbijeenkomst
donderdag 11 oktober
NH Atlantic hotel
Aanvang 20.00 zaal open 19.30 uur

Bewonersbijeenkomst
11 oktober
Op donderdag 11 oktober aanstaande
organiseren wij onze tweede
bewonersbijeenkomst van dit jaar. Het zal
niemand verbazen dat de herontwikkeling weer
centraal staat. Fase 1 van het winkelcentrum is
in uitvoering en fase 1,5 en 2 staan voor de
deur. Ad Roos van FRED zal de stand van zaken
en de nieuwe plannen toelichten.
Marcel Poolman van bouwer Boele & Van
Eesteren zal nader ingaan op de uitvoering van
fase 1 en 1,5 en de bijbehorende planning.
Bij het ter perse gaan van deze krant was het
nog niet duidelijk of Michael van Bruggen van
BOHA in de gelegenheid zou zijn (mogelijk
verblijf in het buitenland) om de plannen voor
het hotel toe te lichten. Voor de definitieve
plannen is inmiddels een omgevingsvergunning
aangevraagd.

5. Plannen NH Atlantic hotel door Michael van
Bruggen / BOHA (onder voorbehoud)
6. Inrichting Openbare ruimte Bad door Tom
Bröring / DSO
7. Vragen
Na afloop zijn er natuurlijk weer de gebruikelijke
drankjes en hapjes.
Als u op de hoogte wil blijven van Nieuw Kijkduin
doet u er verstandig aan om op 11 oktober a.s.
naar NH Atlantic te komen. De zaal is om 19.30
uur open en we beginnen om 20.00 uur.

Planning herontwikkeling
Voor het hotel is de aanvraag voor de
omgevingsvergunning door BOHA begin augustus
ingediend. De procedure voor goedkeuring loopt
nu. Zoals in onze vorige krant reeds gemeld, zal
de start van de bouw niet eerder dan juni 2019
plaatsvinden.
Tijdens de Bewonersbijenkomst zal uitvoerig
worden stilgestaan bij de plannen voor het
nieuwe winkelcentrum. Daarom hier slechts een
paar opmerkingen.
Naast Ad Roos en Bas van der Peet zal Fabienne
Oudendal zich vooral gaan bezighouden met fase
2. Zij is sinds kort in dienst getreden bij FRED.

Tenslotte zal Tom Bröring namens DSO (Dienst
Stedelijke Ontwikkeling) van de gemeente een
toelichting geven op de inrichting van de
openbare ruimte, voor zover die op dat moment
bekend en goedgekeurd is. In ieder geval zal hij
nader ingaan op de VOEP, de Verdiepte
Ondergrondse Entree Parkeergarages.
Tenslotte zal een van de initiatiefnemers van BIK
(Buren in Kijkduin) verslag doen van de
burendag op 22 september jl. en aangeven
welke activiteiten in de komende tijd nog te
verwachten zijn.
Het programma luidt voorlopig als volgt:
1. Opening en SBK mededelingen
2. Plannen voor fase 1,5 en 2 door Ad Roos /
Fred
3. Uitvoering van fase 1 en 1,5 door Marcel
Poolman / Boele & Van Eesteren
4. Terug- en vooruitblik door BIK

Artists impression fase 2 nabij Zeehaghe

Fase 1 ligt op schema. Er zijn nog een paar
appartementen te koop en de huurwoningen zijn
ondergebracht bij een belegger.
Voor fase 1,5 is de omgevingsvergunning
verstrekt. Eind van het jaar zal ook voor deze
bouwput zand worden ontgraven en in de duinen
nabij de locatie van het Hoogheemraadschap
gestort. Het bouwhek zal richting Zeehaghe
worden verplaatst, zodat de parkeerplaatsen aan
de kop van het Deltaplein komen te vervallen. In
januari 2019 gaan de palen de grond in.
Fase 2 start aansluitend aan het eind van 2019.

Daarvoor moet eerst worden gesloopt en
vervolgens afgegraven. Voor het strandseizoen
van 2020 zal de zandsuppletie voltooid zijn.
De oplevering wordt gedacht in 2021 – 2022.

De tandartslocatie bij Zeehaghe is ontruimd.
FRED zal het pand een opknapbeurt geven en er
de verkoopfaciliteit voor de appartementen van
fase 2 in onderbrengen.

Fase 2 wordt voor de direct omwonenden een
belangrijke fase. De nieuwbouw zal "oprukken"
tot vlakbij Zeehaghe. Wij hebben aandacht
gevraagd voor het zo min mogelijk beperken van
het uitzicht vanuit Zeehaghe en voor het
heroverwegen van de geplande nood in- en uitgang van de parkeergarage nabij Zeehaghe.
Ook de wijze van bevoorraden is nog een punt
van aandacht, zeker de kruising van het
bevoorradingsverkeer met het twee richtingen
fietspad. Het overleg over al deze aspecten gaat
voort.
De leegloop van het winkelcentrum wordt door
FRED zoveel mogelijk bestreden. Gestreefd
wordt naar het snel bezetten van leegkomende
panden, waarbij gekeken wordt naar tijdelijke
initiatieven (pop-up). Onzerzijds is gevraagd om
bij het onderbrengen van nieuwe ondernemers
wel een zekere kwaliteitsstandaard in acht te
nemen die ook aansluit bij het toekomstige
ambitieniveau voor Nieuw Kijkduin.

Werkzaamheden Nieuwbouw
Kijkduin Bad

Het huidige winkelcentrum en de horeca aan de
boulevard zijn nog steeds open en bereikbaar.
"Bewegwijzering" op de bouwomheining maakt
duidelijk dat zowel langs het hotel als langs
Zeehaghe kan worden gelopen.

Sinds de vorige uitgave van onze SBK-krant is er
al weer heel wat werk verzet in de bouwput op
het oude Deltaplein. Voor de leek lijkt het dat er
weinig voortgang is, maar het tegendeel is waar.
Inmiddels zijn de twee opgebouwde vaste
bouwkranen druk in de weer geweest om de
complexe fundering van het gebouw vorm te
geven. De betonnen wanden van de
parkeergarage zijn voor het eerste blok aan de
boulevardzijde grotendeels gestort. De bouwer is
nu druk bezig om het dek van de parkeergarage,
de vloer van het 'winkelgedeelte' onder de
woningen, te storten. Deze vloer wordt gestort
op 'breedplaatvloeren', een betonnen schil die als
bekisting dienst doet. Daar tussen worden de
gewapende ondersteuningsbalken gemaakt in
een traditionele houten bekisting.
De stort van het eerste vloerdeel heeft eind
september plaats gevonden. Er is toen met een
betonpomp in één cyclus 230 m³ beton gestort.
Voor zo'n grote stort gebruikt men een pomp,
omdat het storten van het beton met 'kubels' (de
gele bak die normaal bij het storten van beton in
de kraan hangt) te veel tijd in beslag neemt.

Na deze eerste fase volgen er zo nog drie à vier.
Als het beton voldoende hard is en de 'doos' van
de garagekelder dus sterk genoeg is, wordt met
het overtollige zand de bouwput in delen weer
aangevuld. Aan de boulevardzijde begint de
bouwer dan ook met de aanbouw van het nieuwe
(vis)restaurant onder de nieuwe boulevard.
Tijdens de Bewonersbijeenkomst op 11 oktober
volgt er meer nieuws over de bouw.

en zorgt voor een reductie van de
oversteeklengtes.

Het "ei" van Kijkduin
Rotonde kruising Savornin Lohmanlaan

Sinds enige maanden is het "ei" van Kijkduin in
de Machiel Vrijenhoeklaan ter plaatse van de
kruising met de Duinlaan / Muurbloemweg in
gebruik. Niet tot ieders tevredenheid, zo blijkt uit
de reacties die het Wijkberaad Bohemen,
Waldeck, Kijkduin en SBK ontvingen. Het "ei"
lijkt op een rotonde maar je hebt er geen
voorrang op, het is onoverzichtelijk en het
verkeer op de Machiel Vrijenhoeklaan (zeker van
de kant van de Kijkduinsestraat) nadert met
hoge en moeilijk in te schatten snelheid de
kruising. Samenvattend oordeel van veel
gebruikers: het is een gevaarlijke situatie.
Reden voor ons om te biecht te gaan bij Dave
van Schaick van het Ingenieursbureau van de
gemeente, omgevingsmanager van dit project.
Dat leverde het volgende op.
Belangrijke uitgangspunten bij de herinrichting
van de Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR) zijn
het vergroten van de verkeersveiligheid, het
verbeteren van de oversteekbaarheid en het
behouden van het doorstromingsniveau
(vloeiende afwikkeling van het doorgaande
verkeer) op deze stedelijke hoofdweg.
Het vergroten van de verkeersveiligheid is
bereikt door de Machiel Vrijenhoeklaan te
versmallen naar één rijstrook per rijrichting,
waardoor inhalen ter plaatse van een kruising
niet meer mogelijk is en het oversteken daardoor
veiliger is geworden. Ook heeft een
rijbaanversmalling in het algemeen een
snelheidsverlagend effect op de weggebruikers

Om kruispunten veiliger te maken kunnen deze
van rotondes of verkeersregelinstallaties worden
voorzien. Deze maatregelen hebben echter een
negatief effect op het doorstromingsniveau,
omdat hoogfrequent voorrang moet worden
gegeven aan het kruisende verkeer. Om deze
negatieve invloed zo klein mogelijk te laten zijn,
worden deze maatregelen alleen toegepast in
situaties waar sprake is van kruisend verkeer
met een hoge intensiteit. Daar is bij de kruising
met de Duinlaan / Muurbloemweg, waar de
verkeersintensiteiten op deze beide straten laag
zijn, geen sprake van.
Toch is er niet gekozen voor een "normale"
kruising maar voor een zogenaamd
voorrangsplein, waarbij de middenberm de vorm
heeft van een ei. Een voorrangsplein is op deze
locatie goed inpasbaar binnen de bestaande
groenstructuren van de Haagse Beek en
omgeving. Bij deze oplossing heeft het kruisend
verkeer (zowel gemotoriseerd als langzaam
verkeer) geen voorrang op de doorgaande
verkeersstroom. Met behulp van
haaientandenmarkering is dit zichtbaar gemaakt.
Ook is het niet mogelijk om vanuit de zijstraten
recht over te steken, hetgeen de veiligheid
verhoogt.
Een niet onbelangrijk gegeven is de routering
van de buslijnen 23 en 24, die via dit kruispunt
verloopt. Met dit voorrangsplein kan voldoende
opstelruimte worden gecreëerd in de
middenberm voor overstekende bussen.

Deze nieuwe situatie vraagt om gewenning. Ook
zal in de nabije toekomst het wegbeeld op het
"ei" worden verduidelijkt door het aanbrengen

een lichtpuntje in deze ondernemersduisternis.
De kenners van Kijkduin zal het niet verbazen
dat je dan uitkomt bij Volker Vedder,
ondernemer in hart en nieren en eigenaar van
Chase. Wie kent Chase niet. We spraken met
hem in het Chase Café, onderdeel van zijn
nieuwe vestiging in het voormalige onderkomen
van Sesamstraat.

Eindsituatie voorrangsplein kruising Machiel Vrijenhoeklaan – Duinlaan / Muurbloemweg

van de definitieve opsluitbanden en deklaag. Dat
is bij de uitvoering van deel 1 niet gelukt om te
realiseren, maar wordt meegenomen bij de
uitvoering van deel 6.
Ook staan er geen verkeersborden ter
ondersteuning van de markering op het
verkeersplein. Na intern overleg heeft de
gemeente besloten om deze verkeersborden
alsnog te plaatsen om de verkeerssituatie extra
te verduidelijken.

Niet janken maar ondernemen
Ruim tien jaar geleden werden in het kader van
het opstellen van het Masterplan de eerste
schreden gezet op weg naar een Nieuw Kijkduin.
Bewoners liepen niet voorop (voor hen hoefde
het niet zo nodig), maar de ondernemers waren
massaal van opvatting dat het bestaande
winkelcentrum moest worden vervangen. Het
was te gedateerd en niet meer geschikt te
maken voor de toekomst. De herontwikkeling
was geboren.
Als je de laatste maanden de negatieve artikelen
hebt gelezen in Den Haag Centraal en AD /
Haagse Courant, waarin een aantal ondernemers
hun ongenoegen meenden te moeten uiten over
de gang van zaken rond de herontwikkeling, dan
is het enthousiasme voor een nieuw
winkelcentrum ver te zoeken. Omdat die
negatieve berichtgeving indirect ook de
bewoners raakt, zijn we op zoek gegaan naar

Als eerste onderwerp snijden we de aanleiding
van dit gesprek aan, de negatieve publiciteit in
de Haagse pers. Volker heeft geen begrip voor
de individuele acties van een paar ondernemers,
maar ziet dat als een gevolg van een gebrek aan
visie op de toekomst. Alle ondernemers wisten al
heel lang dat er gesloopt en gebouwd zou gaan
worden, maar velen hebben verzuimd daarop
tijdig te anticiperen.
Tijdens de crisis was er niet het geloof dat de
herontwikkeling ooit zou worden gerealiseerd en
toen betere tijden aanbraken, was het te laat.
Veel ondernemers en gelukkig niet allemaal
hebben het op hun beloop gelaten. "Zij hebben
nagelaten te ondernemen", zo stelt Volker met
overtuiging.

SBK-DONATIES kunt u overmaken op IBAN-rek.nr.: NL43INGB0009635032
t.n.v. STICHTING BEWONERSBELANGEN KIJKDUIN
Liefst onder vermelding van naam, volledig adres en donatiejaar.

Op de vraag hoe het kan dat de betreffende
ondernemers zich onttrokken aan de collectieve
belangenbehartiging door de
Ondernemersvereniging (OV), waarvan ze allen
contractueel verplicht lid waren, slaakt Volker
een zucht van verlichting. "Juist een ingrijpend
en ingewikkeld proces als de herontwikkeling
vraagt om nauwe samenwerking tussen de
ondernemers en daar hebben velen vanaf het
begin niet in geloofd", stelt hij. "Woody
Louwerens heeft als voorzitter van de OV enorm
zijn best gedaan om alle kikkers in zijn OVkruiwagen te houden, maar dat is helaas niet
gelukt. Sommige ondernemers stelden niet te
zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen maar
vergaten er bij te zeggen, dat ze nooit op
vergaderingen van de OV verschenen." Kort
geleden heeft Woody zijn voorzitterschap
opgegeven en de OV bevindt zich nu in een
periode van (be)rust(ing). Volker, zelf
bestuurslid, gedecideerd: "De OV blijft wel
bestaan, maar we nemen even de tijd om te
bezien hoe we in de toekomst verder gaan. De
belangen van individuele ondernemers zijn ook
zeer verschillend. Ze hebben hun eigen
afspraken gemaakt met FRED".
Hij juicht het idee van de Dienst Stedelijke
Ontwikkeling (DSO) van de gemeente zeer toe
om het overlegheft weer in eigen hand te nemen
en alle betrokken partijen in Kijkduin uit te
nodigen voor frequent overleg onder hun leiding.
Een initiatief dat ook door de bewoners van harte
wordt ondersteund.
Het lijkt er op dat veel ondernemers niet
terugkeren in Nieuw Kijkduin. Volker: "Voor
zover mij bekend is in fase 1 van FRED van de
huidige ondernemers alleen ruimte voor een
Pannenkoekenhuis (door ondernemer van de vis-

en patatkiosk bij het balkon aan zee) en Chase.
De rest is allemaal nieuw." Een niet
onbelangrijke reden is ook dat het ambitieniveau
van FRED voor het nieuwe centrum hoger ligt
dan het huidige en daar voldoet dus een aantal
ondernemers niet aan.

Al vroegtijdig is door de betrokken partijen in
Kijkduin Bad onderkend dat het interbellum, de
periode tussen het oude en nieuwe Kijkduin Bad,
zeer belangrijk zou worden om onze badplaats
voor de bezoekers op de kaart te houden. "Het
negatieve effect van de bouw lijkt toch te zijn
onderschat. En nu moet het slopen nog beginnen
en we zijn nog circa vier jaar aan het bouwen",
verzucht Volker. Hij heeft wel ideeën om Kijkduin
weer een boost te geven, maar kan daar op dit
moment nog niks over kwijt. "Zodra het zover is,
betrek ik jullie er ook bij", zegt Volker
enthousiast ter afsluiting.

Doppenactie Oostvoornelaan

Op een wandeling door onze wijk trok één
voordeur mijn speciale aandacht. Het was die
van Jo en Nic van Dam, die in de Oostvoornelaan
op nummer 21 wonen. Twee actieve tachtigers,
die zich met veel enthousiasme inzetten om zo
veel mogelijk plastic doppen te verzamelen.
Deze doppen zijn namelijk geld waard.
De opbrengst gaat naar KNGF Geleidehonden,
die er de opleiding van hun honden mee kan
bekostigen. Jo en Nic maken de doppen schoon
en vrij van andere materialen en geven ze dan af
bij een depot in de buurt. Als ze daar een volle
container hebben, wordt deze afgevoerd naar
een recyclebedrijf dat een vergoeding toekent

aan KNFG Geleidehonden. Door deze actie zijn er
in het afgelopen jaar zeven extra honden
opgeleid, boven het uit eigen middelen van KNGF
Geleidehonden bekostigde aantal.
De inzameling vindt nu voornamelijk plaats door
buren en kennissen van Jo en Nic in de
Oostvoornelaan, maar hoe mooi zou het zijn als
wij met heel Kijkduin deze actie steunen? Zowel
bewoners als eventueel bedrijven en
ondernemers.
Voor meer informatie: www.geleidehond.nl/
doppen

Brievenbus Duinlaan

De doppen kunnen worden ingeleverd in het
bakje bij de voordeur in de Oostvoornelaan op
nummer 21.

Actuele zaken
Mini-biebs
Al langere tijd zijn de mini-biebs in opkomst.
Veelal zelf gemaakte kastjes, die particulieren
plaatsen op eigen terrein aan de openbare weg
en vullen met boeken, die een ieder mag
meenemen om te lezen. Het idee is wel dat je als
lezer ook boeken in- of terugbrengt. In Bad zijn
ze gespot aan het begin van de Duinlaan (bij de
Zandzeggelaan), de Scheveningselaan nabij de
Wijkselaan en de Pyrolalaan.

Pyrolalaan

De brievenbus op de Duinlaan is inmiddels
verwijderd. Post NL beargumenteerde dit besluit
door te stellen, dat het aantal te bezorgen
brieven sterk was afgenomen. Het lijkt dan
logischer om de brievenbussen kleiner te maken
dan de loopafstanden voor de bewoners te
vergroten. Maar het gaat kennelijk niet om de
klanten.

Duinlaan

Scheveningselaan

Electriciteitshuisje Duinlaan
Zoals eerder aangekondigd hebben we bezwaar
gemaakt tegen de reclame-uitingen op het
Electriciteitshuisje aan de Duinlaan. Het bezwaar
is afgewezen omdat niet aan de vereisten voor
ondertekening was voldaan. Tijdens de
vakantieperiode ontvingen wij een brief met het
verzoek om binnen twee weken de statuten op te
sturen waaruit kon worden afgeleid, dat de
voorzitter bevoegd was tot ondertekening van
het bezwaarschrift. Pas na terugkeer van
vakantie troffen we die brief en was de termijn
verlopen. Er was nog een mogelijkheid om naar

de rechter te gaan. Dat ging ons te ver.
Overigens is het bezwaarschrift van individuele
bewoners ook afgewezen. We richten ons nu op
het vergroenen van dit gebiedje.

Gedurende de bouw is op initiatief van FRED en
in samenwerking met de Haagse
Vogelbescherming tijdelijk een mussenkast
geplaatst in de duinen ter hoogte van de
boulevard.
Een natuurvriendelijk gebaar van deze
ontwikkelaar.
SBRK stopt
De Stichting Beach Resort Kijkduin (SBKR) heeft
bekend gemaakt met ingang van 1 oktober 2018
te stoppen met alle activiteiten ter promotie van
Kijkduin. Er is volgens het bestuur onder leiding
van Frans van Steenis te weinig (financiële)
steun, animo en draagvlak op diverse fronten om
het werk voort te zetten. SBRK zal per 1 januari
2019 formeel worden opgeheven.

Mussenkast ter hoogte van boulevard
In de nieuwbouw van het winkelcentrum zullen
in de gevels voorzieningen worden aangebracht
voor de opvang van mussen.

BEWONERSBIJEENKOMST
11 OKTOBER
NH
ATLANTIC HOTEL
Aanvang
20.00 uur
Zaal open 19.30 uur

Van links af: Arthur van Rijswijk, Ruud Schutte, Eric van Baarsel, Mirjam Halverhout

SBK Bestuur
Voorzitter
Plv. voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Adviseur

Eric van Baarsel, Duinlaan 139, Tel. 3258490
Ruud Schutte, Katwijkselaan 57, Tel. 3259332
Arthur van Rijswijk, Hoek van Hollandlaan 5, Tel. 7400082
e-mail: info@sbk-kijkduin.nl
Mirjam Halverhout, Rockanjelaan 43, Tel. 06 53407849
Bob de Jong, Deltaplein 684, Tel. 3231716
Bezoek ook onze website: www.walboduin.nl

