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Van de bestuurstafel
Na een soms wel heel warme zomer maken we
ons op voor de tweede Bewonersbijeenkomst
van dit jaar op 17 oktober a.s., wederom in HCO
aan de Zandvoortselaan. Dat is ons en de
aanwezige bewoners vorige keer zeer goed
bevallen.
Naast informatie over de plannen en de bouw
van fase 2 van Nieuw Kijkduin besteden we
tijdens de Bewonersbijeenkomst aandacht aan
extra AED's in onze wijk en aan de
energietransitie. De Werkgroep Energie Kijkduin
(WEK) doet verslag van de bijeenkomst op 3
september jl. en licht de toekomstige stappen
toe. In deze editie vast een voorproefje.
En we prijzen ons gelukkig een
vertegenwoordiger van de Stichting Duinbehoud
bereid gevonden te hebben om ons nader te
informeren over de stikstofproblematiek als
gevolg van het besluit van de Raad van State
met een focus op Kijkduin Bad. Inmiddels heeft
de Commissie Remkes een advies uitgebracht
over de stikstofproblematiek met de titel "Niet
alles kan", waarin een oplossingsrichting is
aangegeven. De concrete maatregelen moeten
nog worden uitgewerkt.
In deze editie geven we kort informatie over de
stand van de bouwwerkzaamheden van fasen 1
en 1,5. Ook informeren wij u over het hotel en
over de aanleg van de EeF. Het zal niemand
ontgaan zijn dat de uitvoering van de EeF
(ondergrondse Entree van de parkeergarages en
Fietsenberging), die gepland stond voor begin

september, nog niet is begonnen. En ook niet dat
de HTM-bussen inmiddels wel de alternatieve
route via de Hoek van Hollandlaan rijden, alsof
de kop van de Kijkduinsestraat al is afgesloten.
Op 2 oktober jl. stond een bijeenkomst gepland
op uitnodiging van wethouder Revis van de
gemeente over de jaarrondexploitatie van
strandpaviljoens op het Zuiderstrand.
Belanghebbenden zouden met elkaar in discussie
gegaan over de (on)wenselijkheid van het
uitbreiden van vergunningen voor
jaarrondexploitaties. Zie elders in deze krant een
nadere toelichting. Op het laatste moment is
deze bijeenkomst door de gemeente geannuleerd
en zal een nieuwe datum worden geprikt. Tijdens
de Bewonersbijeenkomst zullen we er ook kort
aandacht aan schenken.
De in vorige edities reeds belichte Doppenactie
heeft geleid tot een "internationale" aanpak.
Elders meer daarover. Ook nieuws van het BIKfront met de eerste foto's van de burenborrel op
28 september jl. in de Duinkijker is opgenomen.
Onder Diversen staan we stil bij de actuele
vogeltrek over Kijkduin en de
Streetartmanifestatie in het winkelcentrum met
de uitreiking van een prijs voor het beste
kunstwerk. Op 31 oktober gaat het centrum
dicht en zal de sloop in gang worden gezet.
Veel leesplezier.
Eric van Baarsel

Bewonersbijeenkomst
17 oktober a.s.
Op donderdag 17 oktober a.s. houden we onze
tweede Bewonersbijeenkomst van dit jaar. De
plaats van samenkomst is weer het HCO aan de
Zandvoortselaan.
We beginnen om 20.00 uur, de zaal is om 19.30
uur open en de koffie staat klaar.

Het programma ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
− Jaarrondexploitatie strandpaviljoens
− NH Atlantic hotel
− Openbare ruimte Bad
2. Plan en uitvoering fase 2 van Nieuw Kijkduin
door Ad Roos (FRED) en Allard Hoogwerf
(Boele & van Eesteren)
3. Natura2000 en stikstof door Jacco Duindam
(Stichting Duinbehoud)
4. Energietransitie in Kijkduin door lid van
Werkgroep Energie Kijkduin (WEK)
5. Extra AED’s in Kijkduin door José Oosterheert
(SBK)
6. Buren In Kijkduin-nieuws door Maike van der
Zwart (BIK)
7. Vragen en opmerkingen
8. Sluiting en borrel

De werkzaamheden aan de gevel zijn ver
gevorderd. Nagenoeg alle gevelkozijnen zijn
geplaatst en het metselwerk is bijna op
hoogte.

Binnen in het gebouw wordt hard gewerkt aan de
afbouw van de appartementen. Op de onderste
woonlagen zijn alle binnenwanden geplaatst en is
een groot deel van het stucwerk aangebracht. In
de komende weken worden de installaties
afgemonteerd en worden de binnenkozijnen en
deuren geplaatst. Daarnaast zijn de
afbouwwerkzaamheden aan de vloeren in de
appartementen, zoals het leggen van
vloerverwarming, inmiddels gestart.
Bij gebouw C Gregale van fase 1,5 is de
ruwbouw gevorderd tot de tweede
verdiepingsvloer. Hierdoor zijn gebouwen B en C
inmiddels aan elkaar gekoppeld, waardoor de
grootte van de commerciële plint nu goed
zichtbaar is. Daarnaast zijn op de eerste
verdieping de wanden gereed en zijn de
contouren van de woonlagen inmiddels
zichtbaar. Bovendien zijn de eerste balkons
geplaatst.

Wij nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst
bij te wonen.
Bestuur SBK

Nieuw Kijkduin in uitvoering
De uitvoering van fasen 1 en 1,5 vordert
zichtbaar gestaag. Van de gebouwen Poniente (A
aan zeezijde) en Vandaval (B aan landzijde) van
fase 1 is de ruwbouw gereed. De beide torenkranen zijn afgevoerd, zodat de sparingen in de
vloeren waar de kranen hebben gestaan, kunnen
worden dichtgemaakt. Inmiddels is ook
begonnen met het aanbrengen van de dakbedekking op het hoofddak en de balkons.

Er wordt opnieuw geboord ten behoeve van de
WKO (Warmte Koude Opslag)-installatie voor de
nieuwbouw. Deze installatie zorgt voor
verwarming en koeling van Nieuw Kijkduin.
Gebleken is dat een eerdere poging om de
bronnen aan te leggen niet tot het gewenste
resultaat heeft geleid.
Arthur van Rijswijk

Hotel en appartementen
In onze vorige editie maakten we melding van
het overleg tussen BOHA en de gemeente over
nog een aantal te nemen hobbels, alvorens de
EeF (ondergrondse Entree en Fietsenberging)
zou kunnen worden aangelegd. Inmiddels ligt er
een conceptovereenkomst en zijn partijen in
overleg om daar een handtekening onder te
kunnen zetten. De verwachting is dat de
gemeente en BOHA daar op korte termijn uit
zullen zijn. Over de start van de EeF hierna
meer.
De natuurwetvergunning voor de nieuw- en
verbouw van het hotel is reeds eerder verstrekt
en onherroepelijk, zodat daar de

stikstofproblematiek geen rol meer speelt. De
aanvraag voor de omgevingsvergunning is in
procedure.
BOHA (eigenaar en ontwikkelaar van het hotel)
heeft in het hotel drie voorbeeldkamers gebouwd
en die worden door teams van NH geïnspecteerd.
Als die goedgekeurd zijn, vormen ze een
belangrijke basis voor de verdere uitwerking van
het hotel.
Met Inbo architecten en de bouwer wordt
gewerkt aan de technische uitwerking van het
ontwerp en de daarbij behorende details.
Ontwerp en woningplattegronden worden in dat
proces geoptimaliseerd.

In november verwacht BOHA de website voor
hun plan in de lucht te hebben. Gestart zal
worden met het in verkoop brengen van een
aantal appartementen aan de zeezijde.
BOHA denkt nu in het tweede kwartaal van 2020
te kunnen starten.
Eric van Baarsel

EeF en bussen
De start van de aanleg van de EeF behoeft
verder uitstel. De belangrijkste reden is dat voor
de aanleg van de EeF nog geen natuurwetvergunning is afgegeven en dat de stikstofproblematiek hier dus nog een belangrijke rol
speelt. De gemeente is met een aantal trajecten
bezig om dit probleem opgelost te krijgen. De
uitkomst is nog ongewis en dus is er op dit
moment geen uitspraak te doen over de start
van de uitvoering van de EeF.
Omdat de aanleg van de EeF gepland stond voor
begin september, heeft HTM besloten om vanaf
dat moment de bussen te laten omrijden via de
Hoek van Hollandlaan. Nu de start van de aanleg
van de EeF ongewis is, dringt zich de vraag op of
deze tijdelijke situatie gehandhaafd moet blijven.

De overlast die de bussen veroorzaken door te
hard te rijden over de drempels in de Hoek van
Hollandlaan hebben we besproken met de
gemeente en aangedrongen op maatregelen. De
overlast wordt c.q. is aangepakt. De hellingen
zijn c.q. worden vlakker gemaakt.

een aantal woningen staat dat in de aanbouw al
energiebesparende maatregelen als een groen
dak met zonneboiler heeft). Ook uit de hoek van
de Zandzeggelaan, Pyrolalaan en Zeewindelaan
waren bewoners aanwezig. Dit leverde meteen
interessante verschillen op qua type huis en door
sommigen reeds getroffen maatregelen. Wel of
geen spouwmuur (met of zonder isolatie),
uiteenlopende vloer- en dakisolatie, warmteinstallaties en glas. Interessant!

Over het nu al omrijden van de HTM-bussen zijn
we in overleg met DSO van de gemeente.
Volgens de HTM is deze omleiding voorzien tot
midden april 2020.
Eric van Baarsel

Energyparty XL 3 september
Ruim dertig bewoners hebben op 3 september
een energieke avond beleefd in de Duinkijker. Uit
verschillende delen van Kijkduin zijn bewoners
op deze, door de Werkgroep Energie Kijkduin
(WEK) georganiseerde, bijeenkomst afgekomen.
Allen nieuwsgierig naar verduurzaming van hun
woning. Enerzijds om de energierekening omlaag
te brengen en natuurlijk ook om de energie van
onze planeet te sparen.

Onder de enthousiaste en ervaren leiding van
drie gespreksleiders van ‘070 Energiek’ en met
iets lekkers te eten en te drinken, kregen wij op
een actieve manier meer inzicht in onze eigen
energierekening, opgesplitst in gas- en
stroomverbruik. Zonder elkaar de ogen uit te
steken of ons te hoeven schamen, leidde het
vergelijken van elkaars verbruik tot interessante
inzichten. Zoals een veel hoger verbruik dan
gedacht en vooral waar dat door wordt
veroorzaakt. Duidelijk werd ook het positieve
effect op de gasrekening bij het verwarmen op
zonne-energie. Of door het inzetten van
radiatorventilatoren, voor velen überhaupt een
onbekend fenomeen. Kortom, inspirerend!

Is uw interesse gewekt? Dan kunnen we zorgen
voor nog een bijeenkomst! Wilt u nu meer
weten? Dan is een bezoek aan één van de Hou
van je Huis Winkels zeker de moeite waard. Het
dichtstbijzijnde filiaal: Goudsbloemlaan 82.
Informatie over de avond en nagezonden
informatie zullen we delen op onze eerstvolgende
bewonersbijeenkomst op 17 oktober a.s.

Zo waren er bewoners vanuit de flats, de oude
laagbouw, de houten huizen, de patiowoningen,
Hoek van Hollandlaan en Rockanjelaan (waar

Namens de Werkgroep Energie Kijkduin (WEK),
José Oosterheert

Jaarrondexploitatie op het
strand
Op het moment dat ik dit schrijf, moet de
bijeenkomst op initiatief van wethouder Revis
over (on)wenselijkheid van de uitbreiding van
jaarrondexploitaties van strandpaviljoens op het
strand nog plaatsvinden. De op 2 oktober
geplande bijeenkomst is overigens geannuleerd
en een nieuwe datum is nog niet bekend.
Een aantal strandpaviljoens op het Scheveningse
strand heeft reeds vergunning voor het gehele
jaar door exploiteren van hun horecaonderneming. Ook op het strand bij Hoek van
Holland en ter hoogte van het Westland zijn
strandpaviljoens met een jaarrondexploitatie.
Belanghebbenden als ondernemers van zowel
strand als boulevard, bewoners en de gemeente
zullen met elkaar in discussie gaan over de
hiervoor geformuleerde vraag.

Strandpaviljoen Waterreus op strand Scheveningen

In het coalitieakkoord van Den Haag is de
ambitie opgenomen om Scheveningen en
Kijkduin als vierseizoenenbadplaatsen verder te
ontwikkelen en op basis van een evaluatie te
bezien of meer jaarrondstrandexploitaties zinvol
zijn. De evaluatie van de huidige jaarrondontwikkelingen laat zien dat diverse
belanghebbenden positief zijn en graag de
jaarrondontwikkeling verder uitgebreid willen
zien. Strandpaviljoens, die het hele jaar open
zijn, dragen bij aan de ambitie om het strand
jaarrond aantrekkelijker te maken voor
bezoekers en gebruikers. Bovendien brengt een

dergelijke ontwikkeling met zich mee, dat de
strandpaviljoens van een hogere (bouwkundige)
kwaliteit moeten worden om aan de eisen van
het bouwbesluit te kunnen voldoen. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan isolatie. De huidige
strandpaviljoens voldoen daar niet aan en zijn
gedurende de wintermaanden ook niet warm te
stoken.
Op het Zuiderstrand bij Kijkduin zijn nu nog geen
strandpaviljoens met een jaarrondvergunning,
maar belangstelling bij de ondernemers is er
zeker. Het jaarlijks opbouwen en afbreken van
de paviljoens is toch ook een zekere mate van
kapitaalvernietiging. Permanente bouw vraagt
daarentegen een forse investering, die ook maar
weer opgehoest moet kunnen worden. Overigens
is de verwachting dat het aantal strandpaviljoens
op het Zuiderstrand (nu circa twintig, waarvan
circa acht in Kijkduin), dat in aanmerking komt
voor een jaarrondexploitatie, in eerste aanleg
beperkt zal zijn.

Het opbouwen en afbreken van minder
strandpaviljoens zal een positief effect hebben op
de transportbewegingen in Bad. Nadeel is wel
dat de bevoorrading van de permanente
paviljoens ook in de wintermaanden moet
plaatsvinden, hetgeen weer resulteert in meer
transportbewegingen. Daarvoor zou het
wenselijk zijn om een andere wijze van
bevoorrading te ontwikkelen, bijvoorbeeld door
het clusteren van transport via een hub
(overslagpunt) en het zoveel mogelijk inzetten
van elektrische voertuigen.
De vrees dat de geluidsoverlast van de
strandpaviljoens gedurende de zomermaanden
door feesten en partijen zich ook zal voordoen in
de winterperiode, lijkt ongegrond.
De permanente bebouwing zal gesloten en goed
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Liefst onder vermelding van naam, volledig adres en donatiejaar.

geïsoleerd moeten zijn om de koude periode
comfortabel door te kunnen komen. Van feesten
en partijen in de open lucht zal geen sprake zijn.
Natuurlijk kan de jaarrondexploitatie van een
aantal strandpaviljoens leiden tot extra
concurrentie voor ondernemers aan de
boulevard. Zij hebben er daarentegen ook belang
bij dat ook gedurende de wintermaanden
Kijkduin en het strand aantrekkelijk zijn. Voor
overcapaciteit in de horeca moet vanzelfsprekend gewaakt worden.
In de komende tijd zal een participatietraject
worden opgestart waarin de belanghebbenden
binnen door de gemeente gestelde
uitgangspunten komen tot een optimale
uitwerking van een beperkte uitbreiding van
jaarrondexploitaties. Daarbij gaat het om de
exacte locaties op het strand, de aantallen en de
specifieke voorwaarden.

De leerlingen van de ISH zijn verplicht om elk
jaar gemeenschappelijke activiteiten uit te
voeren, de zogenoemde 'service and action'activiteit.
Shannon koos dit jaar voor de doppenactie. Wat
haar in het initiatief van Nic en Jo aantrok, is het
feit dat het een buurtinitiatief is, dat op grotere
schaal blinde mensen ondersteunt en natuurlijk
indirect bijdraagt aan een beter milieu.
Shannon heeft met posters en een presentatie
de hele school bij het project betrokken en zo
wel 6 kilo! doppen ingezameld. Deze enorme
partij doppen heeft Shannon in de
zomervakantie afgegeven bij Nic en Jo. Zij vond
het leuk te horen hoe het allemaal begon met de
kleindochter die haar opa vroeg om doppen in te
zamelen. Nic en Jo hebben toen de buren
gevraagd mee te sparen. Ook de zwemgroep van
Kijkduin deed mee en zo werd de inzameling
steeds groter. Nu is er dus weer 6 kilo aan
toegevoegd.

We houden u op de hoogte.
Eric van Baarsel

Service and Action in de wijk
Eerder in deze krant schreven wij over Nic en Jo
Dam, die geïnspireerd door hun kleindochter
doppen zijn gaan inzamelen voor het goede doel.
Zij hebben de wijk daarin betrokken en veel
buren leveren ondertussen trouw hun plastic
doppen bij hen in.
Buurtbewoner Shannon las het artikel in de SBK
krant en heeft op effectieve wijze bijgedragen
aan het doppenproject. Shannon is 17 jaar en zit
in Den Haag op de International School. Ze heeft
een Nederlandse vader, een Britse moeder en
twee oudere broers. Shannon is in Oeganda
geboren en heeft ook in Senegal en Berlijn
gewoond voordat zij in 2012 met haar familie
naar Den Haag kwam. Shannon begint nu aan
haar laatste jaar VWO DP programma op de ISH
(International School of the Hague).

Nic liet ons net weten dat er landelijk 28.500
euro is opgehaald. Dat geld wordt gebruikt voor
het opleiden van blindengeleidehonden. Hoewel
het schoolproject nu is afgerond, zal Shannon
met haar familie doppen blijven inzamelen en
afleveren!
José Oosterheert

De afgelopen periode hebben we veel
bijeenkomsten van BIK kunnen organiseren in de
Duinkijker. Het is fijn om een vaste plek te
hebben waar we elkaar kunnen ontmoeten en
spullen hebben liggen. Ook hebben verschillende
buren de ruimte gebruikt voor vergaderingen.

We hebben er onze burendag gevierd en met de
Werkgroep Energie Kijkduin een goede
bijeenkomst gehad (zie elders in deze krant het
verslag). Het zou mooi zijn om in de toekomst in
onze wijk zo’n ontmoetingsplek te hebben.
Helaas weten we inmiddels dat we definitief per
half oktober de Duinkijker moeten verlaten. Een
nieuwe locatie is nog niet bekend. Gesproken
wordt met de gemeente over mogelijkheden. Op
24 juli was wethouder Parbhudayal in de
Duinkijker. Ook zij sprak zich uit voor een vaste
plek voor welzijn, zorg en vitaliteit in Kijkduin.
We zullen na half oktober wel activiteiten blijven
organiseren zoals u van ons gewend bent.
Hieronder staat de agenda voor de komende
periode.

Van links af op de voorgrond Ria, Marion en
Coby van de catering; daarachter de BIKkers José,
Jurgen, Nick en Maike.

Agenda B I K 2019
− Zanggroep: na 2 try-outs wordt vanaf 18
september op de woensdagavond tussen 19
en 20 uur gezongen in de Duinkijker. Iedereen
is welkom, ook zonder zangtalent.
− Sint Maarten zondag 10 november in de wijk
− Bezoek Muzee 24 november
Dit zijn de voorgenomen activiteiten. Bij
voldoende aanmeldingen gaan ze zeker door.
Laat even weten of u komt. Dit kan via de mail
(info@bureninkijkduin.nl), de Facebookpagina
(bureninkijkduin) of via de brievenbus
(Katwijkselaan 59).
Onderstaand een paar foto's van de zeer succesvolle
burenborrel in de Duinkijker op 28 september jl. met
een grote en enthousiaste opkomst.

Denkt u: "Weet je wat leuk is om eens te doen"
Geef het dan aan ons door.
Houd de Facebookpagina in de gaten voor
verdere informatie of geef uw emailadres aan
ons door om info via de mail te ontvangen.
José, Nick, Maike en Jurgen

Diversen
Vogeltrek
De vogeltrek is weer begonnen en daar kunnen
wij hier op Kijkduin goed van meegenieten. Veel
vogels komen nu vanuit het noorden op weg
naar het zuiden over de duinen langs vliegen.
Het is een veel gebruikte vliegroute (vogels
vliegen graag langs kustlijnen) en ze doen zich
tegoed aan de vele bessen die er nu zijn in de
duinen. Je ziet bijvoorbeeld weer veel spreeuwen
in grote zwermen of hoort in het donker de
ganzen overvliegen. Ook leuk is het om te letten
op de vele kleine vogels die vanaf de vroege
ochtend constant in groepjes langskomen. Als je
je instelt op het gekwetter in de lucht, ontkom je
er niet meer aan!

Sophia den Breems met haar winnende kunstwerk

In het tijdschrift van de Vogelbescherming las ik
dat de hoge duintop bij de Savornin Lohmanlaan,
genaamd ‘De Vulkaan’, op de 2e plaats staat in
de top 6-kijkplekken voor de najaarstrek in
Nederland. We kunnen hier dus uitzonderlijk veel
zien. Een leuke website om eens op te kijken is
dan ook trektellen.nl.
Daarop is als locatie De Vulkaan te vinden. Je
kunt per dag zien wat vogelkijkers (tellers) daar
die dag allemaal hebben gespot. Een aanrader!

Mocht u dat nog niet gedaan hebben; tot en met
31 oktober heeft Kijkduin het grootste openbare
street art museum van Europa! En mogelijk zal
de kunst elders nog bewaard blijven.
José Oosterheert

Street art prijs op Kijkduin
Op vrijdag 6 september is op de boulevard van
Kijkduin de ‘Street Art Against Plastic Pollution’
Award uitgereikt. Er was een mooie sfeer met
drankjes, hapjes, muziek en zelfs een dansende
ballerina. Onder de aanwezigen waren natuurlijk
de initiatiefnemers, kunstenaars, ook Jan des
Bouvrie en verder projectontwikkelaars, Kijkduin
bewoners, gemeenteraadsleden en juryleden.
Winnares van de Award is Sophia den Breems
met werk, dat volgens de jury het dichtst bij het
thema komt. De kunstwerken zijn dan ook
confronterend, gezien het thema van
plasticvervuiling in de wereld. Het is echt wel
bijzonder om alle kunstwerken te bewonderen.
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