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Van de bestuurstafel
Covid-19 verovert opnieuw ons land met een
groeiend aantal besmettingen. Den Haag behoort
tot de grootste brandhaarden en strengere
corona-maatregelen zijn ingevoerd. Of de
vermanende woorden van onze ministerpresident helpen om de groei te stoppen, is
tijdens het schrijven van dit stukje nog ongewis.
Het was voor veel mensen kennelijk te lastig om
het gezonde verstand te laten zegevieren,
ministers en burgemeesters niet uitgezonderd.
In september zijn alle inwoners van Kijkduin via
een brief van de stadsdeeldirecteur geïnformeerd
over de gang van zaken rond de EeF
(ondergrondse entree parkeergarages en
fietsenstalling). Een zeer teleurstellende
boodschap, waarop wij onmiddellijk hebben
gereageerd en ons ongenoegen hebben laten
blijken. De EeF is een essentieel onderdeel van
de herontwikkeling van Kijkduin Bad en
onmiskenbaar een voorwaarde voor de zo
gewenste en door alle betrokken partijen
bepleite kwaliteitsimpuls van Bad. Recent
overleg met DSO (Dienst Stedelijke
Ontwikkeling) van de gemeente heeft geleerd,
dat het nu volstrekt onbekend is wanneer de EeF
zal worden aangelegd. In deze krant meer
daarover.
In dit verband is het ook opmerkelijk dat
wethouder Revis, waarmee we nog een gesprek
zouden hebben, inmiddels onverhoeds is
vertrokken naar Staatsbosbeheer. We zullen ons
nu verstaan met zijn opvolger, de heer Anne
Mulder.

Sinds kort neemt ook de voorzitter van de VvE
Poniente (koopappartementen Nieuw Kijkduin
fase 1) deel aan ons overleg met gemeente en
ontwikkelaars. Bezien wordt in hoeverre ook de
huurders en de toekomstige bewoners van fase 2
bij dit overleg kunnen worden betrokken, opdat
de Nieuw Kijkduiners ook hun zegje kunnen doen
over de plannen voor met name de openbare
ruimte in Bad.
In onze vorige krant is uitvoerig bericht over de
vIlla's in Oud-Kijkduin. Dat heeft Kijkduiner Peter
van der Toorn Vrijthoff (architect) aanleiding
gegeven om een bijdrage te schrijven over de
architecten Duiker en Bijvoet.
Over de voortgang van de bouw is op dit
moment niet al te veel te melden. De stand van
zaken wordt kort toegelicht. Door de
ontwikkelingen rond de EeF is ook onzeker
wanneer BOHA met de renovatie en uitbreiding
van het hotel en de bouw van
koopappartementen gaat beginnen.
Corona heeft vanzelfsprekend ook negatieve
gevolgen voor BIK-activiteiten. Wel heeft de
puzzeltocht door Kijkduin onder leiding van Theo
van Os plaatsgevonden, waarvan in deze editie
verslag wordt gedaan.
De AED-instructiebijeenkomst mocht zich
verheugen in een goede opkomst en was
succesvol.
Van het WEK-front melden we tenslotte het
laatste nieuws met een oproep aan bewoners om
mee te denken over de concrete aanpak van de
verduurzaming.
Veel leesplezier.
Eric van Baarsel

Reactie op bewonersbrief over
EeF
Een paar weken geleden werd er een brief van
stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli
over de EeF huis aan huis bezorgd. Een brief met
een nogal verrassende en vooral teleurstellende
inhoud. De strekking van onze reactie daarop
aan de gemeente is onderstaand opgenomen.
Ongeveer een jaar lang is binnen en buiten de
Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) overleg
gevoerd over de aanleg van de EeF
(Ondergrondse Entree parkeergarages en
Fietsenstalling), een door alle belanghebbenden
onderkend essentieel onderdeel van de veilige
herontwikkeling van Kijkduin Bad. Over de
voortgang van dat overleg zijn we niet of
nauwelijks geïnformeerd, behalve dat er een EeF
2 is ontwikkeld om de grondproblemen met
BOHA te omzeilen. Uit de brief van wethouder
Revis aan de commissie Ruimte blijkt overigens
dat het gaat om grond die tijdelijk nodig is voor
een werkplaats (plaats voor keten, materialen,
materieel) ten behoeve van de aanleg van de
EeF. BOHA wil die grond uit exploitatieoverwegingen maar voor een beperkte tijd
beschikbaar stellen.

Wij zijn nogal verbaasd over de stelling, dat de
aanleg van de EeF dermate ingewikkeld is
geworden dat het College van Burgemeester en
Wethouders voor de korte termijn besloten heeft
tot een alternatieve inrichting zonder EeF. Dat
lijkt op het voorlopig (middellang tot lang)
voortbestaan van de huidige situatie, hetgeen uit
verkeersveiligheidsoverwegingen zeer ongewenst
is.
Het uitblijven van de EeF, juist bedacht om een
verkeersonveilige situatie op de kop van de
Kijkduinsestraat te vermijden, maakt het
onmogelijk om tot een verkeersveilige oplossing
te komen. Als dat zo was geweest, hadden we
niet sterk gepleit voor de aanleg van de EeF en
had de gemeente dat idee ook niet

overgenomen. Dat huidige en toekomstige
bewoners, ondernemers en gasten op een veilige
manier op de alternatief ingerichte openbare
ruimte kunnen verblijven, is dus een onjuiste
veronderstelling. Met name op de kop van de
Kijkduinsestraat en bij de versmalde toegang
naar het Deltaplein, waar ook de parkeergarage
van BOHA op maaiveld ontsloten moet worden,
zullen grote verkeersveiligheidsproblemen
ontstaan.

Het is buitengewoon triest dat de aanpak van
ontwerp en aanleg van de EeF zo is misgegaan,
te meer daar door ons telkenmale in een
vroegtijdig stadium van de herontwikkeling is
gewezen op onder andere de grondproblematiek
rond de EeF. Helaas is daar toen niets of op z’n
minst te weinig mee gedaan. De politieke
besluitvorming heeft een zodanige vertraging
ondergaan dat die ook nog werd ingehaald door
de stikstofproblematiek.
Bij de start van de herontwikkeling trok de
gemeente zich terug als regisseur en beperkte
haar rol zich tot het faciliteren van de
marktpartijen, die de herontwikkelingskar maar
moesten gaan trekken. Vastgesteld kan worden,
dat met name door die rolverdeling het
behoorlijk mis is gegaan. Het feit, dat er
gedurende het traject van de herontwikkeling
ongeveer tien projectmanagers van DSO de
revue hebben gepasseerd, is daar naar mijn
stellige overtuiging mede debet aan. Recent is de
pas aangetreden projectmanager na tien
maanden alweer vervangen door Karin PostSnoep, die zich opnieuw moet inwerken en
inlezen. Wij wensen haar daarbij veel sterkte en
succes toe.
Eric van Baarsel

Nieuw Kijkduin actueel
Er is op dit moment ten aanzien van de bouw
niet veel te melden. De gebouwen van fase 1
(Poniënte en Vendaval) zijn bewoond en gebouw
Gregale (fase 1,5) bevindt zich bouwkundig in de
afrondende fase, voorafgaand aan de oplevering.

Ter voorbereiding van de realisering van fase 2
zijn de eerste sloopwerkzaamheden gestart. Op
dit moment worden kabels en leidingen in het
verlaten winkelcentrum verwijderd. Na de
asbestsanering kan de sloop van de opstallen
worden uitgevoerd en kan de bouwput worden
ontgraven. De bouwkeet voor fase 2 zal worden
geplaatst tegenover het appartementencomplex
Zeehaghe (zie tekening).

Langzamerhand wordt er meer bekend over de
detailhandel, die zich in Nieuw Kijkduin zal
vestigen. Bakker Van Kempen en Chase hebben
sinds enige tijd een tijdelijk onderkomen
betrokken in het gebouw Vendaval en zullen
gaan verhuizen naar Poniënte. Ook is al geruime
tijd bekend dat de Coop en versmarkt Daily
Taste in Nieuw Kijkduin zullen neerstrijken.
Recent heeft FRED bekend gemaakt dat we ook
een vestiging van de Hema tegemoet kunnen
zien. Daarnaast loop je straks bij het verlaten
van de parkeergarage aan tegen een opgeknapt
klassiek busje (Citroën HY), dat geschikt is
gemaakt voor de verkoop van RAW Coffee en
thee, verse smoothies en verse zoetwaren. Naar
verwachting is de opening in het tweede
kwartaal van 2021.
Tenslotte zal Calinda´s de sfeer van Ibiza naar
Kijkduin brengen door de verkoop van damesen herenkleding, sieraden, tassen, accessoires
en huisdecoratie in bohemian Ibiza beach stijl.
En er zit bij FRED nog meer in de pijplijn,
waarover later meer.

Inmiddels zijn we bezig om PostNL te bewegen
weer een brievenbus te plaatsen in Nieuw
Kijkduin. FRED is in overleg met een partij om
een bankautomaat geplaatst te krijgen in
gebouw Sirocco, maar die zal niet eerder dan na
oplevering van fase 2 operationeel zijn. De reden
is dat de plaats van de automaat voor
geldtransport op een veilige manier bereikbaar
moet zijn. We houden u over de voortgang op de
hoogte.
Arthur van Rijswijk

Het Kijkduin van Bernard
Bijvoet en Jan Duiker
Ruud Schutte heeft in de SBK krant 3-2020
interessante informatie gegeven over het
bouwplan van Kijkduin uit de jaren 1921–1923.
Er zijn heel wat verhalen te vertellen over het
vroege Kijkduin. Het gerealiseerde plan was het
tweede ontwerp en kon nog wat uitbreidingen
krijgen. Financieel was het echter een weinig
succesvol plan, zowel voor de bouwcombinatie
als de architecten. Van het oorspronkelijke plan
is ten behoeve van de aanleg van de Atlantic
Wall circa 50% gesloopt.
De architecten Bijvoet en Duiker waren redelijk
succesvol maar de inkomsten waren dermate
laag, dat Bernard Bijvoet in 1925 besloot om in
Frankrijk te gaan werken op het bureau van
Pierre Chareau. De samenwerking met Jan
Duiker bleef echter doorgaan.
Pierre Chareau is in Frankrijk erg beroemd door
zijn ontwerp van het Maison-de-Verre. Dit
woonhuis is terug te vinden in talloze
architectuurboeken vanwege de grote gevels van
glazen bouwstenen en de bijzondere plattegronden.
De laatste jaren is het echt duidelijk geworden
dat Bijvoet de ontwerper is van dit woonhuis.
Chareau was niet meer dan een verdienstelijke
meubelontwerper.

Bijvoet voltooide, na het overlijden van Jan
Duiker in 1935, het Gooiland Hotel in Hilversum.
Hij kwam pas na de oorlog definitief terug naar
Nederland en werkte tot aan zijn 90ste aan talloze
grote projecten. Bijvoet was een bescheiden man
die niet op de voorgrond wilde treden. Hij is
relatief onbekend gebleven.
Het bekendste project van Bijvoet en Duiker is
ongetwijfeld Sanatorium Zonnestraal dat
gebouwd werd in 1926–1928. Ze werkten bij dit
project ook samen met Gerko Wiebenga, de
meest briljante civiel ingenieur uit die tijd.
Het sanatorium was gebouwd voor een periode
van dertig jaar en verkeerde in de jaren zeventig
in een bouwkundig zeer slechte staat. Het
ontwerp was echter zo bijzonder, dat de zeer
kostbare restauratie toch in 2000 in gang gezet
is.
Zonnestraal is Unesco Monument. Veel van de
andere ontwerpen van Bijvoet en Duiker zijn
Rijksmonumenten geworden, zoals in Den Haag
de Nirwanaflat en de 3e Ambachtsschool.

3e Ambachtsschool

Het villadorp Kijkduin is al in zijn beginperiode
verbouwd en aangepast. Die veranderingen zijn
dusdanig geweest dat Kijkduin niet meer een
monumentenstatus kon krijgen maar slechts
beschermd stadsgezicht.
Maison-de-Verre

Het plan van Kijkduin is echter beroemd en te
vinden in boeken en collegedictaten van
Universiteiten over de hele wereld. Met een
zekere regelmaat komen architecten en
studenten naar Kijkduin om het bij hen bekende
Villadorp te bekijken.

We hebben al een melding ontvangen van
oogletsel door laag overhangende takken.
De gemeente heeft ons laten weten, dat zij
maatregelen zal treffen als het particuliere
overhangende groen niet wordt verwijderd. Om
dat te voorkomen hebben we afgesproken een
oproep in onze krant te plaatsen met het
dringende verzoek het nodige onderhoud te
plegen, opdat de trottoirs weer vrij toegankelijk
zijn voor wandelaars.
Bij deze dus het verzoek om in voorkomende
gevallen de (elektrische) snoeischaar ter hand te
nemen en over de trottoirs hangend groen te
verwijderen. De vele wandelaars in onze wijk
zullen u dankbaar zijn.

Duikervilla in Kijkduin
Voor belangstellenden in de architectuur nog een
tip! We hebben aan de Aaltje Noorderwierstraat
de in 1966 gebouwde Pastoor van Arskerk staan
naar ontwerp van Aldo van Eyck. Ook dit redelijk
ongekende gebouw is wereldberoemd geworden.
Peter van der Toorn Vrijthoff

Overhangend groen
Op sommige (gelukkig niet veel) plaatsen in
onze wijk heeft het particuliere groen beslag
gelegd op de openbare ruimte. Tuingroen langs
de trottoirs is door het uitblijven van onderhoud
zo welig uitgegroeid, dat een vrije en veilige
doorgang voor voetgangers wordt belemmerd.

WEK nieuws
De Werkgroep Energie Kijkduin is er in de eerste
plaats om bewoners van Kijkduin te informeren
en inspireren op het gebied van duurzaam
energiegebruik. Op de tweede plaats staat een
duurzame leefomgeving in algemene zin.
Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van
de energietransitie in onze gemeente. Dit doen
we omdat wij er op tijd bij willen zijn als de
gemeente met plannen komt waar Kijkduin op
aan kan haken of op vooruit zou kunnen lopen.
Echter, het is duidelijk dat onze wijk voorlopig
niet in beeld is bij de gemeente als we kijken
naar de jaarplannen voor de overstap naar
schonere energie. Er komen voorlopig geen
warmte-netten onze kant op om op aan te
sluiten. De nieuwbouwprojecten in onze wijk zijn
wel gasloos.
Daarom richten we ons nu eerst op individuele
aanpassingen van woningen. In de afgelopen
periode hebben wij als WEK vragen van buren
gekregen over het treffen van
verduurzamingsmaatregelen, zoals het
aanschaffen van een nieuwe verwarmingsketel.
Dat vinden we heel leuk en we hopen dat u ons
blijft opzoeken. Onze contactgegevens staan
onderaan het artikel. Wij staan ook altijd open
voor tips en informatie van uw kant.

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.

Van deze individuele acties willen wij nu tegelijk
ook verder naar acties op collectief vlak.
Bewoners met gelijksoortige woningen kunnen
natuurlijk heel goed samen optrekken om op
grotere schaal hun woningen te verduurzamen.
Om meer richting te geven aan samenwerkingsprojecten willen wij de woningen in de wijk op
een zodanige manier clusteren, dat per cluster
hetzelfde verduurzamingspakket aan
maatregelen kan worden toegepast. Per cluster
kan dan worden bepaald welke duurzame
maatregelen prioriteit hebben en passend en
haalbaar zijn. Binnen een cluster kan ook
eenvoudiger samenwerking tot stand komen.
Om tot een clustering te komen, willen we een
aantal criteria hanteren, zoals bijvoorbeeld het
bouwjaar van een woning. Dat geeft een goede
indicatie van de bouwkundige detailleringen, de
mate van isolatie, ventilatie en andere
installaties. Daarnaast is de vorm van de woning
nuttig als onderscheid. (Bouw)technische
detaillering geeft namelijk (on)mogelijkheden
aan van te nemen maatregelen. Denk daarbij
aan platte of schuine daken, vrijstaand of
geschakeld e.d. Ook een onderverdeling naar
koop- en huurwoningen en eengezinswoningen
en appartementen is relevant om tot
samenhangende clusters te komen. Bij
huurwoningen richten we ons primair op de
gebruikers en niet op de eigenaren.
In de clusters nemen we de nieuwe woningen
niet mee omdat die aan de nieuwste eisen
voldoen. Te zijner tijd zijn we wel heel
nieuwsgierig naar bevindingen van nieuwe
bewoners over de toepassingen en effecten van
de duurzame warmte.

Om tot clustering van – in termen van
duurzaamheid - gelijksoortige woningen te
komen, roepen we graag de hulp in van
bewoners uit de volgende deelgebieden:
1. Koop/eengezinswoningen Rockanjelaan en
Hoek van Hollandlaan
2. Koop/eengezinswoningen Oostvoornelaan,
Domburglaan, Westkapellelaan
3. Koop/eengezinswoningen Buitenklingen
4. Koopappartementen Zeehaghe Deltaplein
5. Huurappartementen Sterflats Deltaplein
6. Huurappartementen Hagheduyn
7. Huurappartementen WestkapellelaanDomburglaan
8. Huurappartementen KijkduinsestraatKatwijkselaan-Zandvoortselaan
9. Koop/eengezinswoningen Zandvoortselaan,
Katwijkselaan, Scheveningselaan (ten zuiden
van Meer en Boslaan), Duinlaan
10. Koop/eengezinswoningen Meer en Boslaan,
Noordwijkselaan, Scheveningselaan (ten
noorden van Meer ven Boslaan), Wijkselaan
11. Koop/eengezinswoningen Zeewindelaan,
Pyrolalaan, Zandzeggelaan.

WEK wil graag in contact komen met bewoners
uit elk van deze deelgebieden om samen met
hen de karakteristieken van hun woningen vast
te leggen en van daaruit op basis van de
geformuleerde criteria tot clustervorming te
komen. Helpt u mee?
Reacties heel graag naar yfaluiten@ziggo.nl
Tot slot nog een paar interessante actualiteiten:
De Gemeente Den Haag heeft of introduceert
binnenkort diverse vormen van subsidie voor
maatregelen, die energie- of gasverbruik
beperken. Onder andere voor overgang op
inductie-koken. Daartoe kunt u de subsidie
'Wonen op Schone Energie' aanvragen. Bij
overstappen op inductie bedraagt de subsidie
maximaal € 500 en bij het verwarmen van de
woning met een duurzamer alternatief maximaal
€ 4.500. Zie ook de regeling 'Subsidie
Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).'
Aanvragen van een energielabel voor uw woning

plaatsen dan zou dat perfect zijn. Vanuit 112
wordt er ook direct een melding gedaan naar
hulpverleners die in de buurt zijn. Om in deze
kring van op te roepen hulpverleners opgenomen
te worden, moet u in bezit zijn van een geldig
reanimatie of BHV certificaat of een EHBOdiploma. Deze zijn al te behalen met een cursus
van 4 uur.
José Oosterheert
zal per 1 januari a.s. aanzienlijk duurder en
omslachtiger worden. Misschien verstandig om
die aanvraag nu nog tegen de huidige, veel
eenvoudigere en goedkopere manier te doen. Wij
helpen u daar graag mee.
Aad van Paassen en José Oosterheert

AED nieuws
Op dinsdagavond 22 september organiseerde
SBK een tweede bijeenkomst over de Basisbeginselen van reanimatie en de werking van
een AED. Opnieuw konden wij terecht in de aula
van het HCO. De belangstelling was groot en een
nieuwe groep van 20 wijkbewoners was die
avond aanwezig. Van een prima trainer vanuit
ProCardio leerden wij hoe we moeten handelen
als we iemand zien die onwel is.

Helaas geen burendag dit jaar. We kunnen niet
zo makkelijk ergens bij elkaar komen met z’n
allen en we begrijpen ook dat iedereen
voorzichtig is op dit moment. We gaan ervan uit
dat we in de toekomst weer zoiets kunnen
organiseren. Wie weet een lentefeest?

Het belangrijkste dat ik mee kan geven is: bel
112 en zet je telefoon op de luidspreker. Ze
vertellen je heel goed stap voor stap wat je moet
doen. Kijk daarvoor ook eens op
www.rodekruis.nl/ehbo-wat-te-doen-bij/
reanimatie.

Nu hebben we meerdere AED’s in de wijk hangen
en zijn er ondertussen ook ruim 40 wijkbewoners
die de beginselen kennen van reanimatie en het
gebruik van de AED. Die mensen kunnen we
bereiken via de app WA Kijkduin. Mocht het je
lukken om daar meteen een hulproep in te

Met het mooie weer hebben we elkaar in de
zomer gelukkig wel buiten kunnen ontmoeten!
Zo hebben we op een heerlijk warme dag in
augustus een speurtocht voor volwassenen
gehouden. Theo van Os (bekend van de
Facebookpagina 'Geschiedenis-Kijkduin') had
voor ons een leuke speurtocht in elkaar gezet. Al
wandelend langs historische plekken konden wij
onze kennis over onze wijk testen. Na een kopje
koffie en de uitleg door Theo, vertrokken zo’n
twintig buren in kleine groepjes door de wijk. Zij
probeerden 26 locaties te koppelen aan 26
foto's. De speurtocht leverde veel hoofdbrekers
op voor de deelnemers. Foto's van huizen die er
niet meer waren in straten die er ook niet meer
zijn. Na 1,5 uur lopen en puzzelen, zaten we
allemaal lekker bij Jurgen en Maike in de tuin te

luisteren naar de verhalen achter de foto’s.
Bij de prijsuitreiking bleek Josephine Henkes de
zeer terechte winnaar. Zij is hier als kind in 1949
komen wonen en heeft hier, met een korte
onderbreking, altijd gewoond.
De prijs was een prachtige ingelijste foto van
Kijkduin zoals het er ooit heeft uitgezien.

Nagenieten bij Ome Jan

Josephine Henkes

Theo van Os

We hebben de speurtocht digitaal en op papier
en als u geïnteresseerd bent, kunt u hem via de
mail even opvragen. Ook vanuit de luie stoel is
het leuk om te doen!
Op de langste dag, 21 juni, hebben we met een
flinke groep een 'zomerduik' in zee gedaan. Het
was een frisse zee en een prachtige dag met
gezelligheid en muziek na afloop bij Ome Jan!

Woont u in Kijkduin en wilt u ook meedoen aan
activiteiten voor en met buren? Leuk! Laat ons
dat dan even weten. Meld u aan via mail
info@bureninkijkduin.nl of via Facebook. Wilt u
daar wel even de lidmaatschapsvragen invullen.
Dat doen we om te zorgen dat de groep besloten
blijft voor Kijkduinbewoners.
Neem ook eens een kijkje op de Facebookpagina
'Geschiedenis-Kijkduin'. Daar is heel veel te zien
en te lezen!
Wij zijn altijd bereikbaar via
info@bureninkijkduin.nl en Facebook
(bureninkijkduin)
Maike, Jurgen, José en Nick

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