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Van de bestuurstafel
De tijd vliegt en 15% van het jaar zit er al weer
bijna op. De bouw op het Deltaplein dendert
voort en de eerste gebouwen schieten uit de
grond. U krijgt de laatste informatie over de
bouw.
De plannen voor fase 2 van het winkelcentrum
met horeca en appartementen krijgen inmiddels
ook gestalte en vormen nog overleg tussen FRED
en de bewoners, vertegenwoordigd door de
Overleggroep. Met name de vormgeving van het
gebouw direct naast Zeehaghe heeft aanleiding
gegeven tot opmerkingen vanwege de flinke
aantasting van het uitzicht in noordwestelijke
richting. FRED doet daar met de betrokken
architecten nader onderzoek naar. Daarnaast
speelt er nog een aantal zaken, dat in deze krant
nader wordt toegelicht.
Omdat de plannen voor en de herinrichting van
de openbare ruimte de nodige gevolgen hebben
voor met name de bereikbaarheid van Kijkduin
gedurende de bouw en daarna, geven we een
kort overzicht van belangrijke zaken die (gaan)
spelen.
In onze vorige editie hebben we aandacht
besteed aan de evaluatie van ons initiatief om
onze krant ook te bezorgen in de Zandzeggelaan
en omgeving. Op onze constatering dat heel
weinig bewoners in de afgelopen periode
betrokkenheid hebben getoond bij SBK en we op
basis daarvan ons zelf de vraag hebben gesteld
of we de bezorging zouden moeten continueren,

is een stroom van reacties los gekomen. De
krant wordt zeer gewaardeerd en ook onze
inspanningen, getuige de toename van het
aantal donaties. Op grond daarvan heeft het
bestuur besloten om de bezorging voorlopig
voort te zetten.
In de rubriek Diversen hebben we vorige keer
een oproep geplaatst voor deelname aan de
Werkgroep Kijkduin Energie. Een aantal
geïnteresseerden heeft zich aangemeld en
binnenkort zal de eerste vergadering worden
belegd.
Het begin van de ver- en nieuwbouw van het NH
Atlantic hotel staat nog steeds gepland in de
tweede helft van 2019. Op dit moment is er
verder geen nieuws te melden, zo liet BOHA
weten.
Gedurende de bouwwerkzaamheden zal de
zendmast (mobiele communicatie) op het hotel
worden verplaatst naar de begane grond. Onder
Diversen meer daarover.
In die rubriek melden we ook iets over de
gevolgen van de privacywetgeving voor SBK en
over het nieuwe overleg tussen alle betrokken
partijen in Kijkduin Bad.
Tenslotte laat natuurlijk BIK van zich horen met
wat recent geweest is en wat gaat komen.
Veel leesplezier.
Eric van Baarsel

Werkzaamheden nieuwbouw
Kijkduin (4)
De voortgang van bouwwerkzaamheden op het
Deltaplein wordt steeds beter zichtbaar. Bij het
blok aan de boulevard is de ruwbouw van de
eerste twee woonlagen gereed en bij het blok
daarachter, aan de stadzijde, is de ruwbouw
gevorderd tot de tweede en derde woonlaag. Om
de werkomstandigheden voor het stellen van de
kozijnen en het metselwerk te verbeteren, zijn
de steigers ingepakt in 50% winddoorlatend
doek. Ook zijn de ruimtes voor het restaurant
onder de boulevard nu mooi te zien.
In de nieuwe
bouwput naast
de eerste twee
blokken, fase
1.5, zijn de
funderingspalen
in de grond
'geschroefd',
volgens dezelfde
methode als in
de eerste fase
het geval was.
Op een deel van
het oude
parkeerterrein is
aanvulzand
opgeslagen om,
wanneer de kelder gereed is, het terrein weer
aan te vullen. De aannemer is druk bezig om de
fundering van het nieuwe blok te storten, zodat
rond half maart de derde bouwkraan kan worden
opgebouwd. De betonplaten onder de eerste
twee blokken, die dienden om de winkelvloer af
te kunnen stempelen, worden verplaatst naar de
fundering van het derde blok. Zo kan men daar
dan weer met de opbouw beginnen en kan in de
kelder van de andere blokken eind februari
gestart worden met de aanleg van de riolering.

Ergens in maart moet deze riolering op circa 3
meter diepte worden aangesloten op het
hoofdriool. Deze werkzaamheden zijn zeer
ingrijpend en duren vier tot vijf weken. Ook zal
de bus in die periode niet meer over de
Deltastraat kunnen rijden en worden omgeleid
via de Hoek van Hollandlaan naar de huidige
busbuffer. Een en ander in overleg met de HTM.
Arthur van Rijswijk

Nieuw Kijkduin Fase 2
In vervolg op de presentatie van Ad Roos van
FRED tijdens onze Bewonersbijeenkomst in
oktober vorig jaar, heeft er frequent en
constructief overleg plaatsgevonden met hem en
zijn collega Bas van der Peet over een aantal
zorgpunten aan bewonerszijde. De belangrijkste
punten die daarbij aan de orde kwamen, zullen
we kort toelichten.
Aantal woningen
In het bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh is
vastgelegd, dat het totaal aantal woningen in het
plan van FRED maximaal 215 mag bedragen. Dat
was het resultaat van onze inspanningen tijdens
de Masterplanfase, waarin aanvankelijk aan veel
meer woningen werd gedacht en wij de daarmee
gepaard gaande massaliteit ongewenst vonden.
Tijdens de Bewonersbijeenkomst werd nog over
300 woningen gesproken, maar nu is het aantal
bepaald op 268 woningen. Dat is dus ruim 50
meer dan toegestaan. De belangrijkste reden
van deze toename is dat het aantal m2
commerciële ruimten (winkels, horeca) is
teruggebracht van 17.000 tot 13.200 (5.550 m2
winkels, 6.600 m2 horeca en 1.100 m2 overige
badplaatsvoorzieningen). De in het bouwvolume
daardoor vrijkomende ruimte is gevuld met extra
woningen. Het oorspronkelijke bouwvolume is
niet toegenomen. Ook zijn er kleinere woningen
in de plannen opgenomen, waardoor het aantal
is gestegen. Ten opzichte van het
oorspronkelijke plan zijn tevens 46 extra
huurwoningen opgenomen (81 i.p.v. 25).
Qua maatvoering (bouwoppervlak, hoogte)
voldoet het plan dus aan het bestemmingsplan.

Zoals gezegd, is het ons destijds vooral gegaan
om de massaliteit die tot uitdrukking komt in het
bouwvolume. Het bouwvolume zelf is in het
bestemmingsplan niet vastgelegd en wordt
derhalve bepaald door de
bebouwingsoppervlakte en de bouwhoogten.
Nogmaals, daaraan voldoet het plan.
Het aantal woningen zou kunnen worden
teruggebracht door kleinere woningen samen te
voegen tot grotere. Dat levert geen winst op in
het bouwvolume.
Een andere optie is om een aantal woningen te
laten vervallen, maar dat heeft vanzelfsprekend
een negatief effect op de opbrengst van het plan.
FRED ziet daarvoor vooralsnog geen
compensatiemogelijkheden.

Van bewonerszijde is daar reeds lang en
herhaaldelijk aandacht voor gevraagd.
Vanzelfsprekend zal het huidige uitzicht niet
gehandhaafd kunnen blijven, maar de huidige
uitwerking toont geen enkel respect voor het
uitzicht in noordwestelijke richting.
FRED verwijst naar de opvatting van de
stedenbouwkundigen van de gemeente, die
Nieuw Kijkduin als een stedenbouwkundig geheel
zien en dat gebouw Lombarde daarin het laatste
gebouw is. Daarom is er ook geen rekening
gehouden met de architectuur van Zeehaghe.

Wellicht dat het aantal woningen nog iets kan
worden teruggeschroefd bij het zoveel mogelijk
respecteren van het uitzicht vanuit Zeehaghe,
waar hierna op zal worden ingegaan.
Stedenbouwkundige uitwerking
Bij de meest recente stedenbouwkundige
uitwerking, die weer iets anders is dan in oktober
gepresenteerd, valt op dat het blok naast
Zeehaghe (blok E/ Lombarde) een afwijkende
(ten opzichte van de rest van fase 2)
architectuur heeft (nogal massaal met een
horizontale geleding). Daarnaast is het blok zo
gepositioneerd, dat het uitzicht vanuit diverse
appartementen in Zeehaghe ernstig wordt
aangetast.

Uitzicht uit Zeehaghe nu

Zicht op Lombarde over Zeehaghe

Desalniettemin heeft Ad Roos van FRED begrip
getoond voor onze opmerkingen en zich bereid
verklaard daar nader naar te kijken. In dat kader
heeft hij de architecten van gebouw E
(Lombarde), ZZDP Architecten, gevraagd in
overleg te gaan met de bewoners, hetgeen
recent is geschied. Ook de architecten toonden
begrip voor onze wensen en zouden zich daar
over gaan buigen. Met behulp van plaatjes
hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt en
ook suggesties gedaan voor aanpassing. De
architecten zullen ook meenemen dat de afstand
tussen de gevels van Zeehaghe en de
nieuwbouw minimaal 19 meter moet bedragen,
gezien de rechtelijke uitspraak ter zake. De
resultaten zijn bij het ter perse gaan van deze
editie nog niet bekend.
Een ander belangrijk punt is het uitzicht vanuit
de Sterflats richting zee. Door het optrekken van

de nieuwbouw recht tegenover de Sterflats zal
het bestaande uitzicht zonder twijfel flink geweld
worden aangedaan. Bij het opmaken van het
stedenbouwkundige plan is getracht tussen de
blokken van de nieuwbouw de nodige ruimte te
laten opdat vanuit bepaalde posities nog van
vrije uitzichtlijnen sprake zal zijn. Bij nader
inzien heeft daar nog een verbeterslag plaatsgevonden door de twee kleinere blokken samen
te voegen tot een groter blok. Hierdoor ontstaat
tussen de woonblokken telkens dezelfde ruimtemaat van 24 meter. Dat is qua vrij uitzicht beter.
Parkeergarage en extra uitrit aan zuidzijde
In de parkeergarage is op het niveau van de
winkels een tweede laag voorzien voor circa 90
plaatsen, mede als gevolg van het extra aantal
woningen. Omdat de winkels minder diep worden
dan aanvankelijk gedacht is daar plaats ontstaan
voor deze extra parkeerplaatsen. In totaal gaat
het nu om circa 680 parkeerplaatsen.

(lees filevorming) er een mogelijkheid voor de
bewoners is om de garage sneller te verlaten.
De discussie hierover leerde, dat deze
mogelijkheid er alleen is voor de extra
parkeerplaatsen op winkelniveau. Voor de
overige parkeerplaatsen is de logistiek in de
garage (filevorming tussen de parkeervakken is
niet te omzeilen) en het te overwinnen hoogteverschil (van garagevloer naar straatniveau) een
fysieke belemmering om van deze extra uitgang
gebruik te kunnen maken. Deze extra “service"
zou dus maar voor een beperkt aantal eigenaren
van appartementen gelden
Daar komt nog bij dat de uitgang is gedacht
naast de expeditieruimte onder Lombarde aan de
kant van Zeehaghe en tegenover de Sterflats.
Los van de vraag of daar ruimte voor is, levert
dat ook extra overlast op voor de toekomstige
bewoners en de bewoners van Zeehaghe en de
nabijgelegen Sterflats.
Ad Roos heeft toegezegd een en ander te
heroverwegen.
Tot zover het overleg met FRED.

De parkeerplaatsen voor de bewoners zullen
onder de appartementengebouwen worden
gesitueerd en afgesloten worden met een hek.
Eveneens zullen daar fietsenbergingen worden
aangebracht. Het oorspronkelijke idee om onder
de boulevard aan de zuidzijde voor de bewoners
een fietsenstalling met 400 plaatsen te situeren,
is verlaten.
Er komt een parkeerregelsysteem in de garage
ten behoeve van een vlotte afwikkeling en de
toegangscontrole zal plaatsvinden met behulp
van kentekenregistratie in combinatie met een
kaartjessysteem.
Het idee van FRED achter de extra uitrit onder
gebouw E (Lombarde) is dat in noodgevallen

Inmiddels is de voormalige tandartslocatie aan
de voet van Zeehaghe omgebouwd tot een
informatie- en verkooppunt van FRED (Sales
Gallery) en in gebruik genomen. Daar staat een
maquette van het plan opgesteld, die
driedimensionaal duidelijk maakt wat ons precies
te wachten staat.
Eric van Baarsel, met dank aan FRED

Herinrichting openbare ruimte
Bad
De gemeente staat aan de lat om de openbare
ruimte van Nieuw Kijkduin te herinrichten. We
lichten de laatste stand van zaken kort toe.

Deltaplein nieuw
Zoals bekend gaat het hele Deltaplein op de
schop. Eerst zullen de ondergrondse
fietsenstalling en de ondergrondse toegangen
naar de parkeergarages van FRED en BOHA
aangelegd worden, de zogenaamde EeF (Entree
en Fietsenstalling). Zoals in onze vorige krant is
vermeld, starten die werkzaamheden in april a.s.
binnenkort een Voorlopig Ontwerp gemaakt.
De invalidenparkeerplaatsen, die door de
uitbreiding van het bouwterrein ten behoeve van
fase 1,5 (gebouw C) zijn komen te vervallen, zijn
inmiddels op andere plaatsen (soms
provisorisch) aangelegd. Waar precies de
bezoekers- en invalidenparkeerplaatsen komen
in de definitieve situatie, is nog niet bekend.

De aanleg van de verdiepte ingang in de
middenberm van de Kijkduinsestraat staat nu
voor september 2019 in de planning. Naar
verwachting zullen deze werkzaamheden eind
2019 zijn afgerond, evenals de oplevering van de
ondergrondse fietsenstalling. Gedurende die
periode zal de kop van de Kijkduinsestraat
worden afgesloten en zullen de bussen omrijden
via de Hoek van Hollandlaan.
De toegang naar strand en boulevard via het
Deltaplein is van april t/m december geheel
afgesloten. Strand en boulevard zijn dan
bereikbaar via de opgang naast Zeehaghe en een
aan te leggen voetpad door de duinen, net te
noorden van het hotel.
Deltastraat (Deltaplein)
Voor de helderheid gebruiken we de aanduiding
Deltastraat voor het weggedeelte tussen de
Kijkduinsestraat en de Hoek van Hollandlaan
(dus tussen Sterflats en nieuwbouw). Formeel
blijft deze straat Deltaplein heten.
Voor de herinrichting van deze straat wordt

Zoals elders reeds gemeld zal in maart vanuit
het plangebied riolering worden aangesloten op
het hoofdriool in de Deltastraat. Gedurende 4 à 5
weken zal de Deltastraat zijn afgesloten en
zullen de bussen moeten omrijden.
Busbuffer
Het College van Burgemeester en Wethouders
heeft besloten om de busbuffer te handhaven op
de huidige locatie. Het onderzoek naar een
tijdelijke andere locatie tijdens de bouw van de
ondergrondse entree van de parkeergarages
bleek niet noodzakelijk voor het goed
functioneren van de badplaats, aldus B&W.

Plaats van keerlus

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.

Als de bussen moeten omrijden via de Hoek van
Hollandlaan, wordt de busbuffer van de andere
kant benaderd dan in de huidige situatie.
Daartoe zal tijdelijk een nieuwe keerlus moeten
worden aangelegd. In verband met de hiervoor
genoemde rioleringswerkzaamheden in de
Deltastraat zal deze keerlus reeds in maart
worden aangelegd.
Bevoorrading / tijdelijke strandopgangen
Gedurende de aanleg van de EeF en de inrichting
van het Deltaplein is de bereikbaarheid van
strand en boulevard via het Deltaplein
geblokkeerd. Het idee om een nieuwe tijdelijke
strandopgang te maken vanaf het terrein van het
Hoogheemraadschap door de pas opgehoogde
duinen is bij ons gestuit op grote weerstand. Ook
het Hoogheemraadschap heeft daar tot op heden
geen toestemming voor gegeven. Daarom is
gezocht naar tijdelijke alternatieven. Er zijn twee
mogelijke bevoorradingsroutes bedacht. De
eerste is langs de noordzijde van Zeehaghe naar
de boulevard en via de boulevard naar de
bestaande opgangen nabij het hotel, bedoeld
voor de aanvoer. De tweede is via het Pieter
Pauluspad (tussen hotel en Hagheduyn) langs de
Jutterskeet via de bestaande opgang, bedoeld
voor de afvoer.
Overigens is door de gemeente voor de opgang
vanaf het Hoogheemraadschap wel vergunning
aangevraagd om daar zo nodig gebruik van te
kunnen maken als de boulevard is gesloopt en
het alternatief langs Zeehaghe daardoor niet
beschikbaar is.
Aan de tijdelijke opgang langs Zeehaghe zijn
door de bewoners strenge voorwaarden
verbonden, zoals het hanteren van venstertijden
(inmiddels vastgesteld op 07.00-10.00 uur) en
het buiten de venstertijden fysiek afsluiten voor
gemotoriseerd verkeer van de opgang naast
Zeehaghe (slagboom). Deze voorwaarden zijn
inmiddels door de gemeente ingewilligd.
Stallingsruimte fietsen, brommers en scooters
Voor fietsen is, zoals bekend, een ondergrondse
fietsenstalling voorzien onder het nieuwe
Deltaplein voor circa 600 fietsen. Naar
verwachting zal het aanbod van fietsen flink
toenemen en vooral ook aan de zuidkant van de
badplaats, zodat het realiseren van een
fietsenstalling nabij de busbuffer onontkoombaar
lijkt. Concrete plannen zijn daar nog niet voor,
maar de gemeente beziet dit nader.
Stallingsruimte voor brommers en scooters,
waarvan het aantal op zomerse dagen
aanzienlijk is, vormt nog onderwerp van nader
beraad.

Verduining langs de Kijkduinsestraat
Al vanaf het begin van de ontwikkeling van
Kijkduin Bad is bepleit om de groengebieden aan
de voet van de appartementengebouwen langs
de Kijkduinsestraat een kwaliteitsimpuls te
geven. Immers, dat is de entree van Kijkduin
Bad.
In het kader van de renovatie van de
appartementen Westkapellelaan-Domburglaan,
dat ten koste zal gaan van het bestaande groen,
zal na afloop daarvan het groengebied opnieuw
op duinachtige wijze worden ingericht. Voor de
KKZ-appartementen beziet de Dienst Stads
Beheer (DSB) de mogelijkheden voor aanpak van
het groen, mogelijk gelijk op met de
herinrichting van de Kijkduinsestraat.

Vuurtoren
Het idee om de vuurtoren om te bouwen tot
koffiepot is verlaten na de heftige protesten
vanuit de bewoners en de politiek.
Eric van Baarsel

Agenda komende periode
Op 13 januari stelden Peter en Jeanne van der
Toorn Vrijthoff voor de tweede maal op rij hun
huis ter beschikking voor de burenborrel.
Iedereen had heerlijke hapjes en/of drankjes
meegenomen en het was een goede opkomst.

Gezellig ook om te zien dat er steeds meer buren
aansluiten. De gezelligheid neemt daardoor
steeds verder toe.

Hardlopen in Kijkduin
aanmelden via mail storkpj@gmail.com of
telefoon 0628936339)

19 februari: Stoelyoga en soeplunch
bij Zeehaghe (Deltaplein 694)
aanmelden via mail of op facebook
(facebook.com/stoelyogadenhaag.nl)
10.30 uur inloop, 11.00 uur stoelyoga, 12.00 uur
soep eten
Wat is stoelyoga?
Stoelyoga is een milde vorm van yoga die wordt
beoefend met een stoel. Sommige oefeningen
voert u zittend uit. Bij staande oefeningen
gebruikt u de stoel als ondersteuning. Iedereen
kan hieraan meedoen. De lessen zijn er op
gericht om de spieren en gewrichten soepeler te
maken.

Peter Stork, een buurman van Katwijkselaan 7,
startte een nieuw initiatief: Hardlopen in
Kijkduin. Van beginner tot gevorderde. Van jong
tot oud. Iedereen is welkom! Je kunt je direct bij
hem aanmelden of informeren bij interesse.

10 maart: Begeleide wandeling door de
Natte Pan
aanmelden via mail of op facebook

Privacywetgeving
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is sinds 25 mei 2018 van
toepassing. Dat betekent dat in de hele EU
dezelfde privacywetgeving van kracht is. Ook
SBK moet daaraan voldoen. Dat betekent dat wij
een privacyverklaring moeten opstellen waarin
wij duidelijk maken hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Onze privacyverklaring is op onze website
(www.walboduin.nl) opgenomen.

We vertrekken om 13.00 uur vanaf de
Jutterskeet onder begeleiding van gidsen Ada en
André. We wandelen door los zand in de Natte
Pan, een vochtig duingebied met vier kleine
meren. Het is een unieke kans om meer te weten
te komen over de natuur in ‘onze achtertuin’.
Er is plaats voor maximaal 20 personen, dus
meld je snel aan.

Meer informatie: stuur een mail naar
info@bureninkijkduin.nl of wordt lid van de
besloten facebookgroep.
Maike, José, Jurgen en Nick

Diversen

Zendmast NH Atlantic
Op de top van het hotel staat een zendmast van
KPN, die gedurende de bouwwerkzaamheden
verwijderd moet worden. Er is vergunning
aangevraagd om tijdelijk voor een periode van
vijf jaar een nood-telecommast op te richten op
het parkeerterrein aan de Zandvoortselaan. De
vakwerkmast wordt circa 45 meter hoog en komt
te staan in de uiterste noordwesthoek van het
parkeerterrein.
5, 12 en 19 maart: Tekenen in het wild
aanmelden via mail of op facebook
Onder begeleiding van Marjolijn, een
enthousiaste teken- en schilderjuf, gaan we kort
de natuur in voor inspiratie om vervolgens
binnen creatief aan de slag te gaan met allerlei
verschillende teken- en schildermaterialen. De
cursus was vorig jaar zo populair, dat we hem dit
jaar herhalen. De exacte locaties worden nog
bekend gemaakt. Tekenervaring is niet nodig.
Het is vooral heel gezellig.
13 april: Walking borrel
Na het grote succes van vorig jaar op herhaling.
De eerste aanmeldingen zijn al binnen via
Facebook.

Bouwoverleg Kijkduin Bad
Het vorig jaar door de Stichting Beach Resort
Kijkduin (SBRK) en de Ondernemersvereniging
(OV) geleide bouwoverleg, bedoeld om korte

termijnproblemen te bespreken en op te lossen,
is door het wegvallen van SBRK en het vertrek
van de voorzitter van de OV stil komen te liggen.
De gemeente heeft nu het initiatief genomen om
dit bouwoverleg nieuw leven in te blazen. Onder
leiding van Paul van de Kragt,
omgevingsmanager van DSO, zal binnenkort de
eerste vergadering worden belegd. Namens de
bewoners zullen daar Frans de Canne en Arthur
van Rijswijk, beiden lid van de Overleggroep
Kijkduin Bad, aan deelnemen. Verder zullen
vertegenwoordigers van de OV, de
strandexploitanten, DSO, het stadsdeel
Loosduinen, Politie, Handhaving, hotel,
ontwikkelaar FRED en bouwer Boele & van
Eesteren deelnemen.

geplant. Deze bomenrijen zullen het laankarakter
van deze weg onderstrepen, zeker als ze over
een aantal jaren zijn uitgegroeid.

Bomen Machiel Vrijenhoeklaan
In het kader van de herprofilering van de Machiel
Vrijenhoeklaan zijn recent op het deel tussen de
Kijkduinsestraat en de Muurbloemweg/Duinlaan
in de zijbermen en in de middenberm bomen

AED in Kijkduin
José Oosterheert van BIK
heeft een inventarisatie
gehouden van AED’s
(Automatische Externe
Defibrillator) in Kijkduin.
Dat was even lastig, omdat
de gevonden AED’s niet zijn
geregistreerd.
Dat blijkt ook niet verplicht.
De inventarisatie heeft
opgeleverd:
- 3 in Zeehaghe (Deltaplein)
- 1 in NH Atlantic hotel
- 1 in HCO (Zandvoortselaan)
Het is goed te weten waar een AED te vinden is.

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