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Van de bestuurstafel
Na de intelligente lockdown vonden de
deskundigen het verantwoord om enige
versoepelingen in te voeren, niet in de laatste
plaats om de economische malaise enigszins te
beteugelen. De 1,5 m bleef in takt, zij het dat
menigeen meende ook daar wel een veer te
kunnen laten. Inmiddels hebben Rutte en De
Jong laten weten dat er vanaf 1 juli nog veel
meer mag dan eerder gedacht. We tellen onze
zegeningen, maar wel met 1,5 m afstand.
Het is nog steeds niet mogelijk om normaal te
vergaderen en dus plegen we overleg op afstand
via digitale weg met bij de herontwikkeling van
Kijkduin betrokken partijen. Dat gaat moeizaam.
De coronabeperkingen maken duidelijk dat met
elkaar aan tafel zitten een efficiëntere en
effectievere manier van overleggen is dan via
telefoon en email. Maar het is even niet anders.
Op onze brief van 13 januari jl. aan het
gemeentebestuur hebben we op 27 mei jl.
eindelijk antwoord gekregen van wethouder
Revis. Het komt er in het kort op neer dat een
nieuw ontwerp voor de EeF (ondergrondse
entree parkeergarages en fietsenstalling) en het
Deltaplein moet worden gemaakt omdat het de
gemeente niet gelukt is privaatrechtelijke
afspraken (o.a. over grondeigendom) te maken
met BOHA, eigenaar van het hotel. Zodra de
ontwikkelingen rond het coronavirus dat
toestaan, zal de wethouder graag een nieuwe
afspraak maken.

Nieuw Kijkduin vraagt veel van onze aandacht,
maar het zou er waarschijnlijk niet geweest zijn
als niet bijna honderd jaar geleden het villadorp
Kijkduin was gebouwd. Dat waren nog eens
andere tijden en Ruud Schutte licht een en ander
nader toe aan de hand van een bouwbrochure uit
die tijd.
Op 29 juni jl. heeft een werkbezoek
plaatsgevonden van gemeentelijke
vertegenwoordigers van het stadsdeel
Loosduinen. Tijdens dat werkbezoek is een groot
aantal pijn- en aandachtspunten besproken met
vertegenwoordigers van bewonersorganisaties
uit onze wijk. Een verslag staat elders in deze
krant.
Verder besteden we aandacht aan de voortgang
van de bouw in het kader van de herontwikkeling
van Kijkduin Bad. De oplevering van fase 1 van
FRED is aan de gang. De komst van nieuwe
bewoners heeft ons aanleiding gegeven om ons
als SBK nader bij hen te introduceren door een
welkomstflyer in hun brievenbus te deponeren.
BOHA is in overleg met de gemeente over hun
beider bouwactiviteiten.
Het laatste nieuws over de AED's en van WEK
(Werkgroep Energie Kijkduin) is in deze editie
vermeld, evenals de meest actuele informatie
van BIK.
Veel leesplezier.
Eric van Baarsel

Werkbezoek stadsdeelkantoor
Op maandag 29 juni jl. hebben Mustapha el
Boumeshouli (stadsdeeldirecteur), Dave Smit
(wegbeheerder) en Fred Appeldooren
(groenbeheerder) een werkbezoek gebracht aan
Kijkduin om op locatie met vertegenwoordigers
van SBK en diverse bewonersorganisaties te
spreken over een aantal actuele vraagstukken.
Aanleiding was de overlast op de eerste dag van
de horecaversoepeling door in de late avond
vertrekkende bezoekers van strandpaviljoens.
Vervolgens is het initiatief van de
stadsdeeldirecteur te baat genomen om ook
andere actuele onderwerpen aan de orde te
stellen.

De overlast manifesteerde zich in wildplassen en
-poepen, oorverdovend lawaai van auto 's,
scooters en brommers en zwerfvuil in de
openbare ruimte. Een daarbij behorende klacht is
dat Handhaving in geen velden of wegen is te
bekennen. Inmiddels heeft Mustapha el
Boumeshouli een gesprek gehad met een
vertegenwoordiging van de exploitanten van de
strandpaviljoens om in gezamenlijkheid de
nodige maatregelen te treffen om overlast zoveel
mogelijk te voorkomen. Er zijn extra afvalbakken
geplaatst en zijn na een zonnig weekend
schoonmaakploegen in onze wijk actief.
De grote hoeveelheid
scooters wordt op
aanwijzing van de
gemeente gestald op
het trottoir langs de
Kijkduinsestraat.
Bezien wordt in
hoeverre het terrein
van het NH-hotel daarvoor tijdelijk kan worden
aangewend.
De gemeente heeft nu, na de versoepeling van
de coronamaatregelen, geen juridische grondslag
om straten in Kijkduin af te sluiten. Bij mooi

weer is de 21-gradenregeling van kracht en
wordt het verkeer met behulp van verkeersregelaars zoveel mogelijk in goede banen geleid.
Per 1 juli zijn de parkeerterreinen in Kijkduin
weer voor 100% beschikbaar; was tot die tijd
75%.
Toegezegd is om in samenspraak met de politie
metingen te verrichten naar de snelheid van
auto's en motoren op de Kijkduinsestraat en op
basis daarvan te bezien of en zo ja welke
snelheidsbeperkende maatregelen kunnen
worden getroffen.
Gevraagd is om onvolkomenheden, van welke
aard ook, onmiddellijk te melden.
Ten aanzien van het groen is afgesproken, dat
de groenstrook achter de Sterflats in overleg met
de afdeling Ecologie van de gemeente eind van
dit jaar / begin volgend jaar zal worden
aangepakt (snoeien, kale plekken aanplanten
etc.). Voor de herinrichting van de groenstroken
langs de Kijkduinsestraat zal budget worden
aangevraagd om deze hetzelfde karakter te
geven als het groen voor Hagheduyn, inclusief
een laag hekje. De uitvoering zal niet eerder dan
in 2022-2023 kunnen plaatsvinden.
Het voetpad door de duinen ter hoogte van de
boulevard zal worden geëgaliseerd, opdat ook
minder goed ter been zijnde wandelaars daar uit
de voeten kunnen als de boulevard tijdens de
bouw van fase 2 is afgesloten.

Daarnaast is nog een groot aantal
aandachtspunten in de openbare ruimte
besproken en zijn er werkafspraken over
gemaakt. Het werkbezoek werd door de
aanwezigen als zinvol ervaren en voor herhaling
vatbaar geacht.
Eric van Baarsel

Voortgang nieuwbouw Kijkduin
De eerste fase van de vernieuwing van Kijkduin,
de gebouwen die nu inmiddels uit de steigers
zijn, is in een afrondend stadium beland.
Op donderdag 11 juni jl. zijn de laatste woningen
uit het gebouw aan de boulevard, gebouw
'Poniente', opgeleverd aan de nieuwe bewoners.
Eind mei had de oplevering en de overdracht van
de algemene ruimten aan de VvE en de uitreiking
van de sleutels aan de kopers van de eerste
appartementen al plaatsgevonden.

In de commerciële plint van Vendaval is
aangegeven welke ondernemers zich daar in
april 2021 zullen vestigen, waaronder bakkerij
Van Kempen. Chase heeft tijdelijk onderdak
gevonden in de toekomstige ruimte van "Daily
Taste". In april 2021 verhuizen ze naar hun
definitieve onderkomen onder in het gebouw
Poniënte aan de boulevardzijde. In het gebouw
ernaast (Gregale) komt dan ook een COOP
supermarkt.
De letters "Chase" op de gevel van hun tijdelijke
huisvesting zijn niet te missen. Navraag bij FRED
heeft geleerd, dat gewerkt wordt aan een
reglement voor belettering van de commerciële
ruimten en dat de toegestane grootte naar
verwachting kleiner zal zijn dan nu toegepast.

De komende periode staat in het teken van de
fijne afbouw van gebouw "Gregale" (fase 1,5),
het derde gebouw uit deze eerste fase. De
huurappartementen in dit gebouw worden naar
verwachting dit najaar overgedragen aan
Amvest. In totaal zijn dan 112 appartementen
overgedragen.
De eerste bewoners

Het tweede gebouw uit de eerste fase, gelegen
aan de kop van de Kijkduinsestraat, is op 17 juni
jl. door aannemer Boele & van Eesteren aan de
eigenaar Syntrus Achmea overgedragen. De
eerste bewoners hebben reeds hun intrek
genomen. Dit gebouw, 'Vendaval' genaamd,
bevat 38 huurappartementen boven commerciële
ruimten, waarin Chase tijdelijk onderdak heeft
gevonden.

Omdat de aanleg van de EeF (Entree en
Fietsenstalling) en het nieuwe Deltaplein
voorlopig nog niet plaatsvindt, zijn er allerlei
tijdelijke voorzieningen getroffen om de
bereikbaarheid van de nieuwe appartementen,
de commerciële ruimten en de parkeergarage te
garanderen. Bij navraag bleek dat de gemeente
nog niet beschikt over een nieuwe planning voor
de EeF en het Deltaplein.

De parkeergarage onder de eerste fase is
inmiddels ontsloten via een tijdelijk in- en uitrit
waarbij de defintieve hekken en slagbomen zijn
geplaatst. Naar verwachting zal de exploitatie
van de garage in juli starten. De garage is
bedoeld voor zowel bewoners als bezoekers.
Via tijdelijk aangelegde hellingbanen is vanaf het
straat- en pleinniveau de winkelpromenade met
de ingangspartijen van de appartementen te
bereiken.

SBK gaat met behulp van een flyer de nieuwe
bewoners van Nieuw Kijkduin welkom heten en
zichzelf daarin nader introduceren.
De door het stadsdeelkantoor aan SBK
geschonken AED hebben we via FRED
aangeboden aan de toekomstige bewoners van
Nieuw Kijkduin. Op een openbaar toegankelijke
plaats zal de AED in fase 1 worden opgehangen
en aangesloten. FRED heeft toegezegd een
tweede AED te zullen regelen voor fase 2 van
hun appartementencomplex, zodat ook in dat
deel van Kijkduin voldoende AED-dekking is
gerealiseerd.
BOHA (eigenaar NH Atlantic hotel) en de
gemeente zijn nog in gesprek over de
afstemming van de bouwactiviteiten van BOHA
en de inrichting van de openbare ruimte. Tweede
helft van dit jaar hoopt BOHA met de bouw te
kunnen beginnen.
Wij houden u op de hoogte.
Arthur van Rijswijk

De volgende stroom van bouwactiviteiten betreft
de sloop van het huidige winkelcentrum, het
ontgraven van de bouwput en de bouw van fase
2. Zoals het er nu naar uitziet zal de sloop rond
de zomer aanvangen. Alle benodigde
vergunningen zijn binnen en het vereiste
voorverkooppercentage ligt binnen handbereik.
Niets staat FRED dus meer in de weg om
binnenkort het startsein voor fase 2 te geven.

Oud Kijkduin
Ten tijde dat u dit leest, hebben de eerste
bewoners van Nieuw Kijkduin hun woningen
betrokken. Imposante appartementencomplexen
in het nieuwe Kijkduin. Maar ik wil u even
meenemen naar het oude Kijkduin, met name
naar de woningen gebouwd naar de ontwerpen
van de voorheen bekende architecten Bijvoet en
Duiker.
Voor mij ligt de brochure, in februari 1923
verspreid door het toenmalige Bouwbureau Joh.
D. van der Houwen, gevestigd aan de Haagse
Marconistraat. In februari 1923 was het eerste
blok van de beoogde 126 villa's bijna gereed. Het
genoemde Bouwbureau beoogde met de
brochure alle villaatjes te verhuren dan wel te
verkopen.
Zie het voorblad van de brochure:

Pagina 1 van
de brochure
heeft als
aanhef in vette
letters "Den
Lezer Heil".
Men leest daar:
"Over het
algemeen was
het echter den
meer gegoede
alleen vergund
zijn "buiten" te
hebben". Aan
die misstand
wil het
Bouwbureau
een einde
maken en "juist
menschen met een beperkte beurs in de
gelegenheid stellen zich buiten te vestigen."
Daartoe sticht het Bouwbureau aan de voet der
Noordzee-duinen een groot villapark van
landhuisjes en cottages "die hun bezitter tot een
vrij en gelukkig mensch maken, want ze
schenken hun landelijke rust, de sterkende adem
der zee en het kostelijk aroma van het
bosch" (met dat bos werd op het huidige Meer en
Bos gedoeld). Daar zouden de bewoners vrij
toegang toe hebben.
En wat kostte zo een cottage nu? De huurprijzen
beliepen van F 600 tot F 900 per jaar.
De koopprijzen waren zeer billijk, maar werden
niet nader geduid.
Nog voordat de brochure het licht zag, had de
pers al het nodige over het toen nieuwe Kijkduin
gepubliceerd. In positieve zin. En in de brochure
werd daar graag gebruik van gemaakt. In de
Avondpost van 7 juli 1922 was te lezen:
En nu de hoofdzaak: de prijs. Want je kunt
gemakkelijk genoeg een aardig huis krijgen, als
je maar betalen wilt. De huizen – in villa-dorp
Kijkduin- zijn te koop voor zeer lage prijzen en
ze zijn ook te huur voor niet meer dan wat een
flinke middenstander in de stad verwoont. Men
woont er niet duurder dan bijvoorbeeld in het
nieuwe kwartier aan het Lijsterbesplein. Hoe het
mogelijk is weet ik ook niet, maar waar is het.

Katwijkselaan-Scheveningselaan
Blijkens de brochure bevorderden de villa's:
Gezonde mannen, Frissche vrouwen, Blozende
kinderen, Gezonde gezinnen.
Mooi is ook de aanprijzing:
Zoek licht en lucht, zoek veld en bosch en zee,
Gezondheid pakt u en passant zeker mee.
"Moeder de vrouw" werd niet vergeten. Immers,
in het huisje was alles gelijkvloersch. Niet
bewerkelijk voor de vrouw. En om de toenmalige
verhoudingen nog maar even te schetsen:
En de klopper kondigde bezoek aan.
Hij rookte zijn pijpje en koutte wat, rustend op
de onderdeur.
De kinderen liepen in en uit. Moeder bleef rustig
aan haar werk.

De schrijver dezes
Over de hierboven genoemde deur en klopper
berichtte de Haagsche Courant van 2 augustus
1922 als volgt: Iets bijzonders bij dezen bouw is
de buitendeur die, als op het land, gehalveerd is
in een boven- en benedenhelft; beide echter
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voorzien van stevige grendels en een yale-slot.
Een aardige metalen klopper vervangt de
vervelend tjingelende huisbel.
Men lette wel: het ging hier om premiebouw. Dat
impliceerde dat de villaatjes niet groter mochten
zijn dan 450 kubieke meter inhoud.
Ten tijde dat de brochure van het Bouwbedrijf
uitkwam, maakte Kijkduin nog deel uit van de
gemeente Loosduinen. In de brochure werd
gemeld dat Loosduinen voor 1 juli 1923 door
Den Haag zou worden geannexeerd. Ook: de
schitterendste verbindingen met elektrische
lijnen zijn in uitzicht gesteld.
Kijkduin lag wel wat afgelegen. Was dat
bezwaarlijk? Dat viel volgens de Haagsche
Courant van 2 augustus 1922 best mee: nu kan
men wandelende in een half uur het eindpunt
van lijn 3 bereiken of in 20 minuten naar
Loosduinen komen, vanwaar dan ook de
stoomtram ons verder stadswaards voert. De
Haagsche Post van 2 september 1922 was wat
meer milieubewust, want meldde: De afstand
van deze villaatjes tot Den Haag kan van geen
overwegend bezwaar zijn: een goed huisvader
en eene voor haar kinderen zorgzame moeder
ziet niet op tegen een kleine dagelijksche
wandeling of fietstochtje van enkele minuten om
de voordelen van een rustig, gezond en
aangenaam buiten wonen deelachtig te zijn.

Clara Eggink en Jan Campert wel oren naar. Zij
huurden een villaatje voor zes maanden,
hoefden de eerste twee maanden geen huur te
betalen, verlieten hun villaatje na afloop van de
zes maanden en huurden een volgend villaatje,
uiteraard weer met de eerste twee maanden vrij
van huurbetaling. Het aldus bespaarde geld werd
besteed aan de aankoop van vooral jenever.
De brochure van het Bouwbedrijf werd "verrijkt"
met pagina' s advertenties. Het KoninginWilhelmina-Hotel / Noordzeebad – Kijkduin,
gesitueerd om en nabij het huidige NH Atlantic
hotel, bood zijn gasten Warm en koud
watergeleiding en electrische verlichting. Niet te
versmaden was de Doorlopende tram van Den
Haag naar Kijkduin.
Fraai is ook de advertentie van Stoomwasserij
"Nieuw Rozenburg", "Het aangewezen adres voor
de behandeling van Uw wasch". Voor onder meer
Kijkduin gold: "worden de wasschen twee maal
p. week gratis afgehaald en bezorgd per eigen
autodienst". Gegarandeerd werd een
"Sneeuwwitte wasch".

Loop eens door het oude Kijkduin. Her en der
zult U dan de villaatjes, zoals die door de
architecten Bijvoet en Duiker werden ontworpen,
zien. Af en toe staat er een te koop. Voor een
prijs waar het Bouwbureau Joh. D.van der
Houwen zelfs niet van gedroomd kan hebben.
Ruud Schutte

Even terzijde. De Haagse middenstand bleek niet
warm te lopen voor het villadorp Kijkduin. De
afstand van de stad naar het dorp bleek (te)
groot. In de dertiger jaren van de vorige eeuw
ging de wereld, inclusief Nederland, ook nog
eens gebukt onder een loodzware recessie. Het
villadorp had nog nauwelijks huurders. De
villaatjes werden daarom te huur aangeboden
met als "koopje" dat de eerste twee maanden
geen huur betaald hoefde te worden.
Daar hadden literaire kopstukken als J.C. Bloem,

WEK nieuws
Jeetje, ik heb wel spijt (achteraf natuurlijk, zoals
dat gaat) dat we net ons gras zo kort gemaaid
hadden. Net toen er zo’n lange droge periode
aanbrak. Je gras wat langer laten, maakt het
veel beter bestand tegen droogte. Ook is het
prettiger voor de wormen in de grond. Die
kruipen nu erg diep weg. Deze droogte in
Nederland zit nog niet goed in mijn systeem.

Hoe is dat bij u? We moeten met elkaar veel
beter gaan nadenken over wateropslag. Groene
daken, regentonnen, minder stenen in de tuin
zodat water beter de bodem in zakt. Maar ook
wil ik mijn tuinplanten beter afstemmen op een
droger klimaat. Op zoek naar beplanting die
beter tegen de droogte kan, want sproeien met
drinkwater…... Ik heb er veel moeite mee. Wat
zou ik ook graag over een grijs watersysteem
(hergebruik van afvalwater) in huis beschikken.
Want ja, alles doen we met kostbaar drinkwater.
Zelfs die wc. Ik douche in ieder geval met een
emmer in de douche. Vindt u mij al een beetje
gek? Nou ja, ik worstel ermee en ben benieuwd
naar uw ideeën en oplossingen. Ik ben altijd
bereikbaar via joseoosterheert@casema.nl.

Officieel is onze Werkgroep Energie Kijkduin
(WEK) opgericht om de mogelijkheden van
duurzame energie in de wijk te bekijken en
bevorderen. Echter, duurzaamheid in de wijk is
ook op andere vlakken zeer interessant. In de
Vogelwijk zijn bijvoorbeeld de eerste deelauto’s
gerealiseerd en in andere wijken is vergroening
van het straatbeeld een speerpunt. Nu boffen wij
dat we in zo’n heerlijk groene omgeving wonen.
In deze stillere tijd is ook goed te horen hoeveel
vogels en insecten er in onze buurt rondvliegen.
We zijn nu een periode lang ook natuurlijk niet
aan het stoken en er zijn buren die nu hun
zonnepanelen en warmteboiler optimaal
benutten. Heeft er iemand ook al PVT panelen
(een combinatie van zonnecellen voor
elektriciteit en zonneboiler voor warmte)? Of zijn
er onder u al die hebben deelgenomen aan de
gezamenlijke inkoopactie voor warmtepompen
door de Vereniging Eigen Huis?
Als werkgroep zullen wij richting het najaar de
blik gericht houden op het isoleren van de
woningen. Wij denken dat daar voorlopig het
speerpunt ligt voor vrijwel alle woningen. Op
naar minder energie/gasverbruik. Uw ervaringen,
meningen, ideeën en inzet zijn altijd welkom!
Yous Luiten is degene binnen onze groep die uw
mail voor onze werkgroep graag ontvangt via
yfaluiten@ziggo.nl.
José Oosterheert

ACTUEEL
Vanwege de coronamaatregelen hebben wij
elkaar als buren lange tijd helaas niet in
groepsverband kunnen ontmoeten. Er zijn
immers tot voor kort geen BIK-evenementen
geweest. Wel zorgde het lekkere voorjaarsweer
er gelukkig voor dat we onze naaste buren
buiten op straat geregeld tegenkwamen voor een
praatje. We hebben geen hulpvragen ontvangen
en we hopen dan ook dat het iedereen goed is
gegaan, de laatste maanden.
We zijn blij dat we op 21 juni eindelijk weer
actief konden zijn! Buiten konden we, op gepaste
afstand, met wat meer mensen bij elkaar komen.
Op Kijkduin zijn er altijd wel meerdere
zeezwemmers. Sommige van hen gaan zelfs het
jaar rond wekelijks of vaker even de zee in. Nu
het al geruime tijd zonnig is, warmt de zee ook
goed op.

Daarom hebben wij met zo’n dertig buren op 21
juni opnieuw de midzomernachtduik
gehouden! We vierden met elkaar de langste dag
en de start van de zomer. Dat deden we met een
plons in zee en een hapje en drankje achteraf.
We verzamelden om 19:30 bij de Jutterskeet van
Ome Jan. Met z’n allen liepen we naar het
strand, waar zeker tweederde van de groep het
water in ging. Daarna hebben we bij de
Jutterskeet onder het genot van live muziek,
verzorgd door Ome Jan en Gert van der Slikke,
bijgepraat. Wij zorgden voor zomerse Sangria en
de beruchte kaasstengels. Veel buren namen zelf
iets lekkers mee en hun eigen glas. Het was een
geslaagde avond.
Natuurlijk zijn we met BIK aan het nadenken
over wat we in de nabije toekomst kunnen
organiseren. Voel je vrij om suggesties te doen.
Via de mail (info@bureninkijkduin.nl), Facebook
(bureninkijkduin) of als we elkaar zien.
Zo zijn wij aan het nadenken over een
speurtocht/quiz in de wijk. Iets met vragen,
opdrachten, praatjes in de tuin en ander
speurwerk. Er ligt al een leuk concept klaar.
Binnenkort meer daarover.
Groeten van BIK en blijf gezond.
Nick, José, Maike en Jurgen

AED nieuws
Zoals eerder gemeld is ons AED-netwerk
uitgebreid met twee AED's, die inmiddels formeel
geregistreerd zijn. Uit de foto ’s blijkt dat beide

AED ’s goed zichtbaar zijn opgehangen door een
stel handige buren. We danken Ria Coolen
(Scheveningselaan) en Marieke Vos en Paul
Citroen (Noordwijkselaan) voor het beschikbaar
stellen van hun huismuur en het leveren van de
benodigde electrische stroom.
Scheveningselaan
139
(nabij
Katwijkselaan)

Noordwijkselaan 11 (nabij Scheveningselaan)

Na de zomervakantie mogen wij op het HCO
weer een bijeenkomst houden over de
basisbeginselen van reanimatie en de werking
van een AED. Ik ga die binnenkort inplannen.
Van 11 personen heb ik via de mail of mondeling
bericht gekregen dat zij hier graag bij willen zijn.
We kunnen met 20 man zijn dus er is nog plek.
Meld u even aan via de mail
joseoosterheert@casema.nl, zodat ik u op de
hoogte kan houden van de te plannen datum.
José Oosterheert
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