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Van de bestuurstafel
De hele wereld gaat gebukt onder Covid-19 en
SBK dus ook. Onze Bewonersbijeenkomst op 7
mei a.s. zal geen doorgang vinden en we zullen
het dit jaar moeten doen met onze bijeenkomst
op 15 oktober a.s. Overigens is ook de Algemene
Ledenvergadering van de Wijkvereniging
Bohemen, Waldeck, Kijkduin op 14 mei a.s.
geannuleerd. Dit is allemaal klein leed in
vergelijking met dat van de direct door
besmetting getroffenen.
Ook onze belangenbehartiging richting externe
partijen is geïnfecteerd door Corona. Het
reguliere overleg met de gemeente en de
ontwikkelaars van Kijkduin Bad is opgeschort en
de geplande gesprekken met de wethouders
Revis en Bredemeijer zijn uitgesteld naar een
later, nog onbekend, tijdstip. Al deze
annuleringen hebben ook hun negatieve effect
op de bewonersparticipatie bij de plannen en de
uitvoering daarvan in Kijkduin. Zoveel als
mogelijk plegen we telefonisch en schriftelijk
overleg, maar dat is toch minder effectief.
Het op 20 maart jl. geplande gesprek met
wethouder Revis was bedoeld om onze brief te
bespreken, waarin we samen met het
Wijkberaad Bohemen, Waldeck, Kijkduin onze
ernstige zorgen hadden geuit over de gang van
zaken rond het plan voor en aanleg van de
ondergrondse EeF (Entree en Fietsenberging).
We hebben de wethouder gevraagd om onze
brief van 13 januari jl. nu schriftelijk te
beantwoorden.

Van FRED hebben we de laatste stand van zaken
toegelicht gekregen met actuele informatie over
opleveren en sloop.
Het stadsdeel Loosduinen mag zich sinds enige
tijd verheugen in een nieuwe directeur in de
persoon van Mustapha el Boumeshouli. Het leek
ons goed om hem nader te introduceren.
De AED-acties in onze wijk verlopen voorspoedig
en het ziet er naar uit dat we met elkaar op
korte termijn voldoende AED-dekking hebben
gerealiseerd. In deze editie wordt de laatste
stand van zaken toegelicht.
Ook WEK (Werkgroep Energie Kijkduin) blijft
actief, zij het dat het maken van foto ’s met de
warmtecamera niet is gelukt vanwege het te
warme weer. In deze krant besteden we onder
WEK nieuws aandacht aan isolatie-inspanningen
van een Kijkduiner, die zijn woning grondig aan
het verduurzamen is.
Tenslotte BIK met het laatste, helaas weinige,
nieuws en informatie over dierenconcerten.
Veel leesplezier.
Eric van Baarsel

SBK Bewonersbijeenkomst
7 mei a.s. in HCO
gaat niet door vanwege de
Corona-maatregelen

Leven met Covid-19
Sinds mensenheugenis is het niet zo rustig
geweest in Kijkduin, met name gedurende de
Paasdagen. De oproep van onze premier en het
daaruit voortvloeiende gedrag van de overgrote
meerderheid van de Nederlanders alsmede het
afsluiten van de toegangswegen en parkeerterreinen zijn daar debet aan.

Voor een winkel in de rij staan wachten, begint
ook te wennen. Evenals de plastic schermen in
veel winkels tussen klant en winkelier. Contactloos pinnen deed ik altijd al en een gedesinfecteerd winkelwagentje geeft toch ook een veilig
gevoel. Zeker in combinatie met de plastic handschoenen, die nu weer in overvloed zijn te
kopen. Net als toiletpapier, behalve mijn eigen
vertrouwde merk.
Het meest vervelende is dat we niet weten
wanneer we ons weer wat vrijer mogen
bewegen. Nu plannen maken voor over een tijdje
zou zo maar verloren energie kunnen zijn. Laten
we hopen dat we eind april van Rutte te horen
krijgen wanneer en welke versoepeling in de
intelligente lock down verantwoord is. Dan
kunnen we ons weer een beetje op de toekomst
gaan richten. Daar hebben we wel behoefte aan.
Een "kwetsbare" Kijkduiner

Het is een enorme tegenvaller voor de
strandexploitanten, die maar één dag na opbouw
hebben mogen genieten van het zonnige weer.
De stranden zijn nagenoeg leeg en het hotel is
gesloten. De enige commerciële activiteiten in
Bad bestaan uit bakkerij Van Kempen, Chase
Fashion, een mobiele patatkraam en de
draaimolen. En het laat zich aanzien dat dit
beperkte aanbod nog wel even stand zal houden.
Een trieste bedoeling.
Het naleven van Social Distancing, de 1,5 metermaatregel, blijkt toch nog voor een aantal
mensen een zeer ambitieuze opgave te zijn.
Vooral in de supermarkt zijn sommigen zo druk
in de weer met hun boodschappenbriefje, dat het
er niet van komt om afstand te bewaren. Af en
toe roepen "anderhalve meter!!!" valt niet bij
iedereen in goede aarde. Die doen of je niet wijs
bent. Dat ben ik wel en dus roep ik maar niks
meer. Vooral klanten met een mondkapje
hebben de neiging je rakelings te passeren onder
het mom: mij kan niks gebeuren. Inmiddels ben
ik een volleerd slalommer en maak ik in de
winkel meer kilometers dan in het Covid-19-vrije
tijdperk, nog niet zo lang geleden.

Nieuw Kijkduin actueel

Er is in deze fase van Nieuw Kijkduin niet veel
nieuws te melden, behalve het actualiseren van
een paar data. Dat heeft overigens niets met het
coronavirus te maken maar met andere externe
factoren.

Annulering ALV
wijkvereniging
Bohemen,
Waldeck,
Kijkduin (BWK)
De Algemene Leden Vergadering van de wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin (BWK), gepland op
14 mei 2020, is wegens de coronacrisis uitgesteld
naar een later tijdstip. De datum voor deze
vergadering is nog niet vastgesteld. Op de website
van de vereniging, www.walboduin.nl, zal te zijner
tijd een bericht verschijnen over de nieuwe datum.
Bestuur BWK.

Zoals het er nu naar uitziet, zullen de woningen
van fase 1 vanaf eind mei worden opgeleverd.
De aanvankelijke planning van begin april is niet
gehaald, omdat de aansluitingen door de
nutsbedrijven iets meer tijd nemen dan gedacht.
De commerciële ruimten worden, zoals ook de
vorige keer gemeld, later opgeleverd. Naar
verwachting zal dat nu pas in maart volgend jaar
zijn.
De reden is dat eerst de ondergrondse toegang
naar de parkeergarages inclusief fietsenstalling
(EeF) en het nieuwe Deltaplein moeten zijn
aangelegd. De aanleg van de EeF wordt niet
eerder verwacht dan na het zomerseizoen en pas
daarna kan het plein worden uitgevoerd.

Met de oplevering van de woningen in fase 1 zal
ook het bouwhek aan de pleinkant worden
verwijderd en zal het plein een tijdelijke
inrichting krijgen. Hoe die tijdelijke inrichting zal
zijn is op dit moment nog niet bekend.

Het begin van de sloop van het huidige
winkelcentrum staat nog steeds op de rol voor
het tweede kwartaal van dit jaar. De vergunning
conform de wet Natuurbescherming is
onherroepelijk en dus kan volgens schema aan
fase 2 worden gewerkt. Bakkerij Van Kempen
pleegt overleg met de gemeente over een
tijdelijke voorziening (bakkerswagen) en Chase
zal verhuizen naar de nieuwbouw, waar zij zich
tijdelijk zullen huisvesten in de ruimte van Daily
Taste.
De aanleg van een terrasvloer voor de
restaurants onder de nieuwe boulevard vindt nu
plaats. Vervolgens zal het zand daarvoor
afgegraven moeten worden door de gemeente,
maar dat zal naar verwachting na het komende
strandseizoen geschieden.

In onze vorige editie hebben we uitvoerig bericht
over de problemen bij de aanleg van de EeF
tussen gemeente en BOHA, eigenaar/
ontwikkelaar van het hotel. Er wordt door de
gemeente nog steeds gewerkt aan een
alternatieve EeF buiten de grond van BOHA,
hetgeen wij onwenselijk en onnodig achten. Nu
ons gesprek met wethouder Revis over deze
kwestie vanwege de coronaparikelen niet is
doorgegaan, wachten we op een schriftelijk
antwoord op onze brief van 13 januari jl.
Inmiddels ruim drie maanden geleden. Zo’n
reactietijd lijkt toch niet in lijn met het
Coalitieakkoord 2019-2022 "Samen voor de
stad", waarin onder andere valt te lezen: "De
betrokkenheid van bewoners is cruciaal…"en "We
versterken de bewonersparticipatie …".
Eric van Baarsel

Werken aan de gezelligste
badplaats van Nederland
Mijn naam is Mustapha el Boumeshouli (45 jaar)
en ben per 1 oktober 2019 benoemd tot
directeur stadsdeel Loosduinen. Ik ben
Bestuurskundige en was 17 jaar werkzaam voor
verschillende gemeenten en bekleedde daarin
verschillende rollen en functies. Ik vind het mooi
en plezierig om voor Den Haag en Loosduinen in
het bijzonder te werken. Den Haag is de stad
waar ik ben geschoold, mijn vrouw 25 jaar
geleden heb ontmoet en mijn twee kinderen zijn
geboren.

Ik weet welke projecten in mijn stadsdeel door
externe partijen en de gemeente worden
uitgevoerd. De nieuwbouw in Kijkduin is een
voorbeeld van een complex project met impact
op de hele omgeving. Het helemaal vernieuwen
van een badplaats is voor Nederland en Europa
een unicum en voor de bewoners en
ondernemers van Kijkduin-Bad heel ingrijpend.

Nieuw Kijkduin fase 2
Het is daarom erg belangrijk dat bouwers,
ondernemers, bewoners en de gemeente goed
samenwerken. We werken eraan om het nieuwe
Kijkduin zo mooi mogelijk te laten worden. We
hebben daarbij ook aandacht voor de
leefbaarheid in Kijkduin. Zo blijft de gezelligste
badplaats van Nederland ook voor de bewoners
een fijne plek om te wonen en te zijn.
Ik ken Loosduinen goed en ervaar dit voormalig
tuinbouwdorp als een uniek stadsdeel waar de
bewoners zich met elkaar verbonden voelen en
trots zijn op ‘hun dorp’. Ik vind Loosduinen
vooral een prachtig en bruisend stadsdeel. Met
de zee, de duinen, het strand en het groen. De
molen, Abdijkerk, landgoed Ockenburgh en de
gezellige wijkmarkt. Dit maakt Loosduinen in al
zijn diversiteit tot een unieke plek.
Het is belangrijk dat we werken aan een goede
en veilige leef- en werkomgeving voor bewoners,
ondernemers, bezoekers, medewerkers en
hulpverleners in Loosduinen. Een ‘thuis’ waar het
fijn is om te wonen en te ondernemen. Waar je
wordt gehoord en gewaardeerd. Het is
hartverwarmend om te zien dat de bewoners en
ondernemers elkaar helpen, ook in crisistijd.

Als stadsdeeldirecteur en ambassadeur van
Loosduinen ben ik er voor u. Bij mij kunt u
terecht voor alle zaken die er spelen in de wijk.
Bij het bepalen wat goed is voor Kijkduin ga ik
uit van de kracht van u: bewoners en
ondernemers. Plannen maken en prioriteiten
stellen doen we niet achter het bureau. We zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor onze
leefomgeving. U weet tenslotte wat het beste is
om Kijkduin leefbaar, schoon, duurzaam en veilig
te houden. Ik nodig u dan ook van harte uit
samen met mij en mijn vakkundig collega’s van
het stadsdeelteam na en mee te denken over de
kansen voor Loosduinen.
Mustapha el Boumeshouli
Loosduinen@denhaag.nl

AED nieuws
In de afgelopen periode heeft er in oud- Kijkduin
een succesvolle actie plaatsgevonden om via
BuurtAED.nl geld op te halen voor twee AED’ s.
Het is geweldig dat we met elkaar voldoende
geld hebben gedoneerd om nu aan beide kanten
van de Meer en Boslaan een AED te kunnen gaan
ophangen. Langs deze weg willen we alle
betrokken buren hartelijk bedanken!
Met elkaar zorgen we ervoor dat alle bewoners in
dit deel van Kijkduin altijd via de cruciale 6
minuten toegang hebben tot een AED.

De plekken waar het op dit moment niet reëel is
om binnen 6 minuten geholpen te worden met
een AED zijn de flatgebouwen aan de
Kijkduinsestraat. In samenwerking met de
huurdersvereniging zou het een goed idee zijn
om te zorgen voor een AED op een Centrale plek
in het gebouw. Heeft u behoefte aan tips en hulp
bij het opstarten van zo’n actie, schroom dan
niet en neem contact op met José Oosterheert
joseoosterheert@casema.nl
Later dit jaar hopen wij nog een cursus te
organiseren voor de basisbeginselen van
reanimatie en de werking van een AED.
Verschillende buren hebben bij mij aangegeven
dat zij daarin geïnteresseerd zijn. Wanneer er
weer bijeenkomsten georganiseerd mogen
worden, gaan we hiermee aan de slag. Er is nog
voldoende plek, dus ik hoor graag van u als u
erbij wilt zijn.
José Oosterheert

Een AED zal geplaatst worden bij een woning op
de hoek van de Scheveningselaan en de
Katwijkselaan en de andere AED komt op de
muur van een woning bij het pleintje van de
Wijkselaan / Noordwijkselaan /
Scheveningselaan (beter bekend als de
Driehoek).
De AED’ s zullen ook geregistreerd worden, zodat
ze voor hulpverlening altijd te vinden zijn.
Met deze actie is de volledige dekking van
Kijkduin alweer een stuk dichterbij. We
verwachten dat met de voltooiing van de
nieuwbouw, het Deltaplein straks ook gedurende
24 uur de beschikking zal hebben over een AED.

WEK nieuws
Het was een zeer warme winter en helaas
konden de opnames met de warmtecamera dan
ook niet gemaakt worden. We vinden het heel
spijtig voor alle geïnteresseerden en we gaan
ervoor om deze actie de komende winter alsnog
te realiseren.
Maar warmtebeelden of niet: duidelijk is het dat
isoleren de belangrijkste eerste stap is in het
verduurzamen van uw woning. Op welke
brandstof we later als, stad wijk of particulier
ook overstappen. Er geldt: hoe beter onze
woning geïsoleerd is, hoe minder van die
brandstof we nodig hebben. Dat scheelt in
kosten. We kunnen de komende tijd gebruiken
om onze woningen klaar te maken voor de koude
maanden. We hebben de tijd want de lente is nu
goed begonnen.
Op de website vogelwijkenergiek.nl is heel veel
informatie te vinden over verduurzaming van de
woningen in die wijk. Kijk vooral eens bij de
verschillende kopjes op de website. Ook
ervaringen van bewoners zijn er te lezen.

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.

In onze buurt is Stef Trompert (Noordwijkselaan
5) uitgebreid aan het werk gegaan met het
isoleren van zijn woning. We hebben hem een
paar vragen gesteld en we mochten meekijken.
Wat is de reden dat je je huis bent gaan
isoleren?
Stef: Energiezuinig is een hot item vandaag de
dag. Het muntje viel bij mij toen de
isolatieresultaten duidelijk werden bij het nieuwe
huis van mijn zoon aan de Wijkselaan 12. De
toegepaste isolatiewaarden zijn ruim volgens het
huidige bouwbesluit doorgevoerd. Het resultaat
is dat zijn energierekening voor gasverbruik
extreem laag is zonder dat de thermostaat lager
ingesteld staat dan 21 graden voor dag en nacht
en voor het hele huis. Natuurlijk is het optimaal
isoleren van een nieuw te bouwen woning veel
eenvoudiger en derhalve goedkoper dan dat voor
mijn bestaande huis geldt.

Met welke isolatiemaatregelen zijn volgens
jou goede resultaten te behalen en in welke
volgorde?
Stef: Bij onze oudere huizen is veel sprake van
tocht. Daar wordt veel warmte verloren. Denk
bijvoorbeeld aan spotjes in het plafond. Die kun
je al eenvoudig isoleren. Het scheelt echt!
Veel van onze woningen hebben een ongebruikte
vliering. Via onze plafonds verliezen we het
grootste deel van de warmte. We verwarmen
eigenlijk onnodig de vliering en die warmte
verdwijnt vervolgens door het slecht geïsoleerde
dak naar buiten. Het plafond isoleren is een vrij
eenvoudige en zeer rendabele investering. Het is
makkelijker dan het isoleren van het dak. Dat
laatste hoeft alleen als je de vliering wel
gebruikt. Eventuele volgende stappen zijn het
verbeteren van de isolatie van de muren, vloeren
en ramen van de woning.

Zoon Yvo "helpt mee"
Kun je iets vertellen over de invulling van
jouw isolatiestappen?
Stef: Stap 1 was dus het plafond: het tussen de
balklaag isoleren van het gehele plafond in huis
met mineraalwol; laagdikte 200mm, wat een Rd
waarde *) van 6.3 heeft (bouwbesluit Rc 6.5 *)).
Geschatte kosten € 4.000.
Stap 2 betrof het tussen de balklaag isoleren van
de houten vloeren in het hele huis met EPS
platen: 120mm dik, wat een Rd waarde van 3,3
heeft (bouwbesluit Rc 3,5) Geschatte kosten
€ 4.000.

Stef aan de slag

Met deze twee stappen heb je al een heel
mooie slag geslagen.
Stef: We zijn daarna verder gegaan met stap 3,
het isoleren van de buitenmuren rondom het
hele huis met XPS platen: 100mm, wat een Rd
waarde van 3,2 heeft en waarna dit afgewerkt
wordt met baksteen (bouwbesluit Rc 4,5)
Geschatte kosten € 40.000. Dit is een bijzondere
stap die we hier met (half) vrijstaande woningen
kunnen maken.

Stap 4 is het plaatsen van nieuwe kozijnen,
voorzien van triple-glas met een U-waarde van
0,7. Geschatte kosten € 20.000.
Stap 5 tenslotte was het installeren van een
WTW (Warmte Terug Win) unit. Deze voert
vervuilde warme lucht af en de warmte wordt
afgegeven aan van buiten ingebrachte schone
lucht in huis. Kosten € 4.000.

*)
Wat is de Rd-waarde
De Rd-waarde geeft de warmteweerstand aan van
isolatiemateriaal. De 'R' staat voor resistance, terwijl
de letter 'd' voor declared staat (de waarde zoals deze
door de fabrikant aangegeven wordt). Hoe hoger het
getal erachter, hoe beter de warmteweerstand is en
de warmte optimaal vastgehouden zal worden.
Wat is de Rc-waarde
De Rc-waarde geeft de totale warmteweerstand van
de complete constructie aan. De 'R' staat voor daarbij
natuurlijk voor resistance, terwijl de 'c' voor
combinatie of constructie staat.

Actueel
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons
aller leven. Daarom willen we iedereen laten
weten dat we voor jullie klaarstaan als jullie hulp
nodig hebben. Houd elkaar alsjeblieft in de gaten
en schroom niet om hulp te vragen aan uw
directe buren of aan BIK.
Wat zijn je verwachtingen en wat merk je
nu al?
Stef: We merken meteen dat het leefcomfort in
huis is verbeterd. We hoeven veel minder te
stoken en het is altijd lekker in huis. Mijn
gasbesparing wordt geschat op circa € 1.500 per
jaar (maar kan oplopen in vergelijking met een
niet of slecht geïsoleerd en vergelijkbaar huis tot
wel € 2.500 per jaar). Dat gaan we de komende
periode merken. Met het isoleren van de
buitenmuren is het aanzicht van het huis
aanzienlijk verbeterd. We zijn blij dat we nu een
toekomstbestendige en duurzame woning
hebben gecreëerd. Leuk als we hiermee
wijkbewoners kunnen inspireren. Loop gerust
even langs met een specifieke vraag!
Wij danken Stef voor zijn in de praktijk
gebrachte ideeën voor het isoleren van zijn
woning.
Heeft u vragen en of wilt u informatie delen,
graag! Neem contact met ons op via
yfaluiten@ziggo.nl.
José Oosterheert

Het heeft een tijd geduurd, maar de eerste
beelden van de gefilmde serie Nieuw Kijkduin
zijn zaterdag 21 maart uitgezonden bij Omroep
West. Deze beelden zijn nog online te bekijken:
https://www.omroepwest.nl/…/
progr…/170326053/Nieuw-Kijkduin…
Onder andere de onvolprezen Theo van Os, onze
Kijkduingoeroe, treedt daarin op en verhaalt over
de geschiedenis van onze badplaats. Het gaat
om een compilatie. De uiteindelijke serie wordt
veel uitgebreider met meer mensen en

verhaallijnen. De hele serie staat gepland voor
het najaar.
Verder is er op dit moment niet veel te melden.
Zoals jullie allemaal ongetwijfeld begrepen
hebben, moest de Walking Borrel op 4 april
geannuleerd worden. We hopen later dit jaar een
nieuwe datum te kunnen prikken.
We wensen iedereen veel gezondheid en
vertrouwen toe.
Nick, José, Maike en Jurgen

Dierenconcerten
Al vanaf de eerste week van april zat ik er op te
wachten en sinds 10 april zijn ze er weer: de
nachtegalen!

Elk jaar zingen ze van april tot zo eind juni vlak
achter ons huis hun mooiste lied. Nachtegalen
zijn klein en bruin en zitten graag verstopt, dus
ze zijn moeilijk te zien. Gelukkig zijn ze heel
goed te horen! ’s Ochtends vroeg en natuurlijk
vanaf de avond echt tot in de nacht kun je ze
niet missen. Sla meteen het duinpad in naast
mijn huis (Meer en Boslaan met de boomhut).
Daar kun je linksaf om de eerste te horen in de
struiken links van het pad. Ook als je rechtdoor
de helling achter mijn huis op loopt zit er zeker
eentje net over de top van de heuvel.
Voor nog meer dierenconcerten heb ik nog een
tip: loop vanaf 21.00 uur via de nachtegalen
even door naar het Pieter Pauluspad en dan
rechts naar de plek waar de schaapskudde
overnacht. Blijf daar staan om aan de linkerkant
te luisteren naar het oorverdovende concert van
de kikkers in het duinmeertje. Handen achter je
oren zetten voor een verbazend effect! Ik hoop
dat de kikkers nog net zo lekker kwaken op het
moment dat deze krant uitkomt. Eventueel voor
volgend jaar vanaf eind maart weer te horen.
José Oosterheert
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