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Corona rukt weer op en in steeds meer 

verschillende gedaanten. Scholen gaan dicht en 

open, de lockdown blijft nog van kracht met alle 

sociale en economische beperkingen van dien. 

Met een nakende kaalheid is het wel weer een 

voordeel dat de kappers dicht zijn en voorlopig 

blijven. Nu nog wachten op de oproep van de 

huisarts om de eerste prik op te halen, als er 

tenminste tegen die tijd nog voldoende vaccins 

zijn. Kortom, een spannende tijd met veel 

onzekerheid, maar we houden de moed erin en 

ons aan de regels om de Britse mutant buiten de 

deur te houden. Ondanks de Brexit rukt die toch 

flink op. 

 

Mirjam Halverhout, onze penningmeester, heeft 

te kennen gegeven vanwege te drukke 

werkzaamheden haar functie als bestuurslid en 

penningmeester ter beschikking te moeten 

stellen. Wij zijn daar als bestuur bedroefd over 

maar respecteren vanzelfsprekend haar besluit. 

Van 2016 tot en met 2020 heeft zij niet alleen 

haar financiële expertise ingebracht maar ook 

blijk gegeven van een kritische en scherpe geest 

en grote betrokkenheid bij het reilen en zeilen 

van SBK. Ook vanaf deze plaats danken wij haar 

zeer voor haar inzet. 

Wij hebben Arthur van Rijswijk, onze secretaris, 

bereid gevonden om voorlopig het 

penningmeesterschap op zich te nemen en we 

zijn hem daarvoor zeer dankbaar. 

 

Wij zijn inmiddels ervaren geworden in het 

digitaal vergaderen. Zo is ook onze eerste  

bestuursvergadering in 2021 digitaal verlopen en 

tot volle tevredenheid. Daarnaast "Teamsen" en 

"Zoomen" we regelmatig met gemeente en 

andere betrokken partijen bij de herontwikkeling 

van Kijkduin Bad. De laatste resultaten daarvan 

treft u in deze krant. 

 

Onder "Actualiteiten (Nieuw) Kijkduin" 

informeren wij u over onze oproep aan 

wethouder Bredemeijer om ook voor Kijkduin, in 

navolging van Scheveningen, een actieplan te 

maken om de overlast te verminderen. En verder 

geven we nog een korte toelichting op de 

inmiddels in uitvoering zijnde maatregelen op en 

om het Deltaplein en praten we u bij over allerlei 

voorzieningen in Nieuw Kijkduin. 

 

Daarnaast werpen we een korte blik op de bouw- 

(voorlopig nog sloop-) activiteiten in fase 2 van 

Nieuw Kijkduin. 

 

Kijkduin is al tweeduizend jaar oud. Peter van 

der Toorn Vrijthoff geeft een inkijk in het 

verleden van Kijkduin aan de hand van 

archeologisch onderzoek en opgravingen. 

 

BIK is door corona ook gebonden om stil op de 

plaats te maken als het gaat om het organiseren 

van sociale activiteiten. Maar ze zijn ook nu 

beschikbaar voor hulpvragen en schroom niet 

hen te benaderen als u behoefte heeft aan steun 

of hulp. 

 

Veel leesplezier. 

 

Eric van Baarsel   

 

Editie 1-2021 



 

 

Actualiteiten (Nieuw) Kijkduin 

 

Het digitale vergaderverkeer heeft ons in staat 

gesteld om ook de afgelopen maanden overleg te 

plegen met de gemeente en de ontwikkelaars. 

De laatste informatie treft u hieronder. 

 

Brief aan wethouder Hilbert Bredemeijer 

Op 18 januari jl. hebben de besturen van BWK 

(Wijkberaad) en SBK een brief geschreven aan 

wethouder Bredemeijer naar aanleiding van de 

berichtgeving in een krant over een door 

wethouder Anne Mulder op te stellen actieplan 

voor bestrijding van de overlast in 

Scheveningen.  

 

Gesproken wordt over parkeeroverlast, 

straatraces, foutparkeerders, poepende 

toeristen, chaos op de wegen naar het strand 

etc. Deze probleemschets lijkt ook geschreven 

voor Kijkduin en daarom hebben we de 

wethouder verzocht om ook voor de  

badplaats Kijkduin een actieplan op te stellen om  

 

de overlast vanaf 2021 fors te verminderen.  

Via de stadsdeeldirecteur hebben we een eerste 

reactie gekregen op deze brief en het voorstel 

om met de wethouder op korte termijn in 

overleg te gaan. Daaraan voorafgaand zal een 

verkennend gesprek gevoerd worden met 

Mustapha el Boumeshouli, de stadsdeeldirecteur. 

Hij heeft al te kennen gegeven vorig jaar 

behoorlijk extra geïnvesteerd te hebben in het 

veilig maken en houden van onze badplaats. 

Vooruitlopend op het gesprek, heeft hij al laten 

weten dat ten aanzien van de verkeersdrukte er 

vorig voorjaar met succes extra inzet is gepleegd 

met 10 à 15 verkeersregelaars en dat die inzet 

zo nodig in 2021 ook zal plaatsvinden. Gezien de 

coronamaatregelen zal er niet naar het 

buitenland worden gereisd en is de verwachting 

dat het op het Kijkduinse strand drukker wordt 

dan normaal. Met de inzet van regelaars en 

handhavers zal daarmee rekening worden 

gehouden.  

Wordt vervolgd. 



 

 

 

Korte termijn actieplan Deltaplein en 

omgeving 

In onze vorige krant hebben we bericht over de 

tijdelijke maatregelen, die in het openbaar 

gebied van Bad zullen worden getroffen. 

Inmiddels is zichtbaar dat de gemeente met de 

uitvoering ervan bezig is. Op de tekening is te 

zien wat er staat te gebeuren. We lichten de 

belangrijkste ingrepen toe. 

- Aan de kop van de Kijkduinsestraat worden, 

 nabij de kruising met het fietspad, de 

 rijbanen versmald; 

- Het twee richtingen fietspad, waarop de 

 fietsers voorrang hebben, wordt op de rijbaan 

 voorzien van rood asfalt ter vergroting van de 

 herkenbaarheid; 

- Het plateau, waar de draaimolen eerder 

 stond, wordt verlaagd en het lagergelegen 

 terras voor de restaurants onder de 

 boulevard wordt van daaruit toegankelijk 

 gemaakt; het plateau wordt opnieuw bestraat 

 met dezelfde betontegels. 

- Om parkeren van auto 's op het Deltaplein bij 

 de nieuwe appartementsgebouwen (vooral 

 Poniente) te voorkomen, zullen er binnenkort 

 (met een sleutel uitneembare) paaltjes 

 worden geplaatst; 

 

- De laad- en losvoorziening ter hoogte van 

 blok C (Gregale) langs het Deltaplein is 

 inmiddels aangelegd. 

Voorzieningen in Nieuw Kijkduin 

Reeds eerder maakten we melding van het feit, 

dat we PostNL gevraagd hebben om opnieuw een 

brievenbus te plaatsen in Kijkduin. Dat verzoek 

is inmiddels gehonoreerd en we hebben 

gevraagd de brievenbus te plaatsen op het 

Deltaplein nabij het eerste blok van de Sterflats 

(gerekend vanaf de Kijkduinsestraat) tegenover 

Bakkerij Van Kempen. Die locatie is in overleg 

met de gemeente vastgesteld. Het zal nog enige 

weken duren alvorens de brievenbus wordt 

geplaatst. 

 

De geldautomaat in de plint van gebouw C 

(Sirocco) zal mogelijk eerder worden geplaatst 

dan gedacht. De automaat komt aan de zijde 

van de Deltapromenade (binnenstraat in het 

nieuwe winkelgebied) naast de 

voetgangerstoegang naar de parkeergarage. Op 

dit moment wordt in overleg met de 

ondernemers bekeken waar de geldautomaat 

precies kan komen. Bij het plaatsen worden alle 

veiligheidseisen in acht genomen, zoals 

bijvoorbeeld met betrekking tot plofkraken. 

 

Rijbaanversmalling Kijkduinsestraat 

Reconstructie plateau 



 

 

De door het stadsdeelkantoor geschonken AED 

zal binnenkort worden geplaatst in Nieuw 

Kijkduin naast de voetgangersingang van de 

parkeergarage aan de Deltapromenade. FRED zal 

voor plaatsing zorgdragen. 

 

Eind maart/begin april van dit jaar wordt 

versmarkt de Daily Taste geopend met onder 

andere een supermarkt (COOP), visboer, slager 

en groenteboer. Bakkerij Van Kempen wordt dan 

ook vanaf de binnenzijde bereikbaar. Chase 

Concept Store heeft zich inmiddels gevestigd in 

de plint van gebouw Poniente en zal mogelijk 

gebruik gaan maken van de "click & collect" 

optie, die de regering voor winkels heeft 

toegestaan.  

 

De voorbereidingen voor het te zijner tijd openen 

van de restaurants onder de boulevard 

(waaronder Pavarotti en Pannenkoekenhuis 

Kijkduin) zijn in volle gang. Voor het gebouw 

Poniente wordt gewerkt aan de 

terrasoverkappingen en het op niveau brengen 

van de boulevard. 

In overleg met het stadsdeelkantoor wordt 

gewerkt aan het aanbrengen van de 

straatnaamborden. Voor de boulevard en het 

plateau wordt dat Kijkduinboulevard; het 

bestaande plein en de straat tussen de Sterflats 

en de nieuwbouw blijft Deltaplein en de 

binnenstraat in het winkelgebied wordt 

Deltapromenade. 

 

FRED (ontwikkelaar Nieuw Kijkduin) zal deze 

maand in fase 1 spanverlichting (lampen 

bevestigd aan een tussen de gevels gespannen 

kabel) aanbrengen. Op de penanten van de 

gevels komen armaturen te hangen, maar de 

levertijd daarvan strekt zich uit tot volgende 

maand. 

 

In de Daily Taste zullen door FRED openbare 

toiletten worden aangebracht (5 dames, 3 

heren, 4 urinoirs en 1 invalidetoilet). De toiletten 

zijn onbemand en geopend gedurende de 

openingstijden van de Daily Taste (10.00 u tot 

20.00/21.00 uur). Voor het gebruik van de 

toiletten zal op termijn betaald moeten worden. 

 

Voetgangersingang parkeergarage 

Fundering (poeren) voor terrasoverkapping 



 

 

FRED houdt de overlastontwikkelingen in het 

winkelgebied nauwlettend in de gaten. Mocht er 

aanleiding zijn om cameratoezicht te 

effectueren, dan zal dat zeker geschieden. FRED 

zit er bovenop. 

 

Planontwikkeling  

Alle bij de herontwikkeling van Bad betrokken 

partijen ijveren bij de gemeente voor een 

spoedige aanleg van de EeF (ondergrondse 

Entree van de parkeergarages en de 

Fietsenstalling). In vorige edities van deze krant 

hebben we uitvoerig bericht over de vertraging 

van de aanleg. Belangrijkste reden is dat het 

overleg tussen de gemeente en BOHA (eigenaar 

NH Atlantic) nog niet tot overeenstemming heeft 

geleid over een aantal voorwaarden voor aanleg 

van de EeF respectievelijk renovatie en 

nieuwbouw van het hotel. De gesprekken lopen 

weer/nog.  

Duidelijk is wel dat de EeF uiterlijk moet zijn 

aangelegd als fase 2 van FRED wordt 

opgeleverd, omdat de huidige tijdelijke 

ontsluiting van de parkeergarage dan volstrekt 

ontoereikend is. Maar de wens van alle 

betrokkenen is natuurlijk dat de aanleg veel 

eerder geschiedt, mogelijk eind van dit jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De weggehaalde boot en vuurtoren zijn 

eigendom van FRED. De boot zal niet terugkeren 

als speelwerktuig omdat die in de huidige staat 

te gevaarlijk is voor spelende kinderen en ook 

niet tot een veilig speeltoestel kan worden 

omgebouwd. Gedacht wordt aan een ander 

(houten) speelwerktuig met nautische 

karakteristieken. Daarover vindt nog overleg met 

ons plaats. 

De vuurtoren moet worden opgeknapt en krijgt 

een prominente plaats op het plateau. 

Een vraagteken vormt nog de draaimolen, wel 

een karakteristiek object voor een 

familiebadplaats. Het is niet zeker of die 

terugkeert. Daarover zijn we in overleg.  

 

Eric van Baarsel 

 

 

Werkzaamheden Nieuwbouw 

Kijkduin fase 2 

 

Aan de intensivering van het bouwverkeer is 

duidelijk te merken dat het echte sloopwerk nu is 

gestart. De keerwand voor het uitgraven van de 

bouwput lijkt gereed te zijn, zodat een dezer 

dagen de boormachine en de silo kunnen worden 

afgevoerd. 

 

De asbestsanering is al eerder uitgevoerd. Nu is 

de sloop van het oude winkelcentrum in volle 

gang is. Niet zoals dat vroeger gebruikelijk was 

met een sloopkogel. Al de gesloopte materialen 

worden nu keurig gesorteerd en in containers 

afgevoerd. Van plastic pijpje tot planken en 

singels van de dakbedekking. Ook de 

achtergebleven inventaris van de restaurants  

wordt hierbij uit de lege units verwijderd. Om de 

zolders op te kunnen ruimen, zijn de daken deels 

geopend om er op een efficiënte manier bij te 

kunnen. Uiteindelijk blijft dan de beton-

constructie over die met een 'schaar' in de kraan 

wordt verpulverd. 

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 restaurants gesloopt zijn, volgt in dezelfde 

stroom de sloop van de onderliggende laag met 

de oude winkeltjes. Hierna (maart/april) wordt 

de bouwput verder uitgegraven voor het 

uitbreiden van de parkeergarage die nu onder de 

eerste drie gereed zijnde blokken ligt. Met een 

uiteindelijk parkeercapaciteit van 685 plaatsen. 

De eerste funderingswerkzaamheden staan 

gepland in juni/juli dit jaar.  

Er zal met meerdere bouwstromen worden 

gewerkt aan de realisering van de blokken G, F, 

E en D. De oplevering zal plaatsvinden 

gedurende het jaar 2023 met in februari 2024 de 

oplevering van de woningen in het laatste blok D 

(Sirocco). 

Door de sloop van hun onderkomen, het oude 

pannenkoekenhuis, zal de uitvoering van de 

aannemer naar een andere plek moeten 

verhuizen. Na een tijdelijk verblijf in 

containerketen gaan zij uiteindelijk naar een 

definitieve bouwkeet tegenover de Sales Gallery, 

waarvan nu al de fundering in het plantsoen 

zichtbaar is. 

 

Arthur van Rijswijk 

 

Lege flessen voor Middin 

 

Kreeg u net als schrijver dezes een week of wat 

geleden een flyer in uw brievenbus, afkomstig 

van Stichting Middin, met de mededeling:  "Wij 

komen glas en statiegeldflessen ophalen". Het 

verzoek dat de flyer- later nog eens op een 

kaartje herhaald – inhield, was: "Heeft u glas of 

flessen wat wij mogen ophalen, zet dit 

dan....dinsdag voor uw voordeur of stoep en wij 

zullen dit elke dinsdag ophalen". 

Mijn vrouw en ik deden en doen dat. Geen 

gesjouw meer naar de glasbak. Geen "gepiel" 

meer met het invoeren van lege Cola flessen in 

een automaat bij Albert Heijn. En dan niet 

vergeten het door die automaat afgegeven 

bonnetje bij de kassa te verzilveren. Wij zetten 

al die flessen in de vroege dinsdagochtend in een 

doosje voor onze voordeur. 

Opgetogen, blije "smoeltjes" van de cliënten van 

Middin, wanneer die flessen zijn ontdekt. Die 

worden trots naar een verzamelkarretje 

gebracht. 

 

Nu ben ik niet naïef. Ik begreep dat het leuk 

voor hen is om statiegeldflessen op te halen. Die 

flessen leveren wat op. Maar waarom zamelen zij 

ook wijn -, jeneverflessen en wat dies meer zij 

in? Daar krijg je geen geld voor.  

Deze vraag stelde ik aan een begeleider van 

Middin. Zijn antwoord was: dat op 

dinsdagochtend door Kijkduin lopen en naar 

flessen speuren is een mooie ontspanning in de 

buitenlucht voor onze cliënten. Het tweede uitje 

is het inleveren van statiegeldflessen bij de 

Jumbo. En het derde uitje is het met veel geraas 

"donderen" van de niet–statiegeldflessen in de 

glasbak. 

Kortom, het op dinsdagochtend buiten zetten 

van uw lege flessen levert de ophalers van 

Middin veel plezier en u hun opgetogen, 

dankbare en stralende gezichten op. Dus doen!! 

 

Ruud Schutte 



 

 

Kijkduin is 2000 jaar oud 

 

Op grond van oude kaarten verwachtte men in 

Kijkduin-Ockenburgh overblijfselen te vinden uit 

de Romeinse tijd. 

In de jaren '20 startte een medewerker van het 

Haagse Gemeentearchief opgravingen in het 

gebied waar nu het vakantiepark Ockenburgh 

(Kijkduinpark) staat. Hij was erg enthousiast 

over zijn bevindingen en nodigde de Leidsche 

Archeoloog J.H. Holwerda uit om te komen 

kijken. Holwerda was de autoriteit op het gebied 

van archeologie. 

Holwerda startte in 1930 met onderzoek. Hij 

gebruikte werkloze arbeiders om geulen in het 

gebied te graven en ging daar mee door tot 

1937. Zijn conclusie was, dat er een nogal 

armelijke nederzetting gelegen moest hebben uit 

circa 150 na Christus. Er was wel Romeinse 

beïnvloeding maar het was verder onbelangrijk. 

Het uitgegraven zand werd naast de geulen 

gegooid. De werklozen keken niet echt goed wat 

ze deden. Ze kwamen wel kapotte rommel tegen 

maar niets interessants. Door regen en wind 

spoelde zand weg uit de hopen en bleven allerlei 

zaken liggen. De enkele bezoeker die er rondliep 

nam dan wel eens wat mee. 

Omstreeks 1956 ging ik met een groep van mijn 

school, onder leiding van een docent, zoeken 

naar overblijfselen. We vonden veel resten van 

aardewerk, spijkers, munten, mantelspelden, 

etc. We konden zelf potten voor een belangrijk 

deel restaureren. Alles kwam te staan in een 

grote vitrine in de school. Zo'n 35 tot 40 jaar 

later, toen de school groter werd en moest 

verhuizen, is de collectie verdwenen. 

 

Ik ben zelf nog regelmatig terug geweest en heb 

veel gevonden. Dat werd een privéverzameling. 

Eveneens in 1954 werd er weer begonnen met 

de aanleg van het kampeerterrein. De sleuven 

werden verder dichtgegooid. Tegelijkertijd werd 

het steeds meer duidelijk dat het Romeinse 

Ockenburgh niet onbelangrijk was. De aanleg 

van het kampeerterrein ging door tot 1962. Door 

het egaliseren van het terrein is veel verloren 

gegaan. 

In 1988 werden nog eens de vrijwel vergeten 

vondsten geanalyseerd. Er groeide steeds meer 

het besef dat de plek wel eens veel belangrijker 

was geweest dan men aanvankelijk dacht. 

Voordat door de aanleg van het bungalowpark 

alles verloren zou gaan, startte men in 1993 met 

goed gestructureerde opgravingen. Het bleek al 

gauw dat Ockenburgh een rijke vindplaats was 

met een militaire signatuur. Het werd snel 

duidelijk dat hier een Romeinse legerpost was 

gevestigd, een zogenaamde Vicus.  

Het fort is gedeeltelijk uitgegraven. Uit de 

opmetingen en de vondsten kon worden gedacht 

aan een bezetting van 30 tot 40 militairen. Rond 

het fort zijn ook 3 paardenskeletten gevonden, 

hetgeen duidt op een professioneel  

verdedigingsfort.  

 

Een dergelijke post was een veilige plek en trok 

ook andere bewoners aan. Zo ontstond er een 

handelspost. Vastgesteld is dat bewoning en 

gebruik moet hebben plaatsgevonden van circa 

150 tot 270 na Christus. De Romeinen waren 

circa 230 na Christus vertrokken. 

De algemene conclusie is, dat Ockenburgh één 

van de belangrijke posten was langs de weg 

Katwijk – Hoek van Holland. 

 

Een aantal jaren geleden is archeologisch 

onderzoek gestart op het terrein van Solleveld. 

Daar is bewoning aangetroffen uit de vroege 

middeleeuwen. 

 

Peter van der Toorn Vrijthoff 

 



 

 

 

Nieuws  
 

Hoewel we elkaar nog altijd niet in groeps-

verband kunnen opzoeken, willen wij u laten 

weten dat we er graag voor u zijn. Kunnen wij 

een boodschap voor u doen? Heeft u behoefte 

aan een praatje? Dat kan! Laat het ons weten via 

een mailtje naar info@bureninkijkduin.nl 

Hopelijk kunnen we straks in het voorjaar weer 

wat gezellige activiteiten organiseren.  

Nu het langzaam wat lichter wordt en de 

sneeuwklokjes en krokussen de tuinen wat kleur 

geven, gaan we elkaar buiten gelukkig ook weer 

wat meer tegenkomen. 

 

 

Wellicht ten overvloede, maar woont u in 

Kijkduin en wilt u ook meedoen aan activiteiten 

voor en met uw buren? Leuk! Laat ons dat dan 

even weten. U kunt zich aanmelden 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 Kijkduin bewoners.  

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) dus laat van u horen als u een 

vraag of idee heeft. 

 

Veel liefs van BIK. 

 

Maike, Jurgen, José en Nick 

Voorzitter   Eric van Baarsel, Duinlaan 139, Tel. 3258490 
Plv. voorzitter Ruud Schutte, Katwijkselaan 57, Tel. 3259332 
Secretaris/   Arthur van Rijswijk, Hoek van Hollandlaan 5, Tel. 7400082  
Penningmeester e-mail: info@sbk-kijkduin.nl  
Lid   José Oosterheert, Meer en Boslaan 114, Tel. 06 42418507 
 

Bezoek ook onze website: www.walboduin.nl 

SBK Bestuur 
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