
 
Jaarverslag 2020 van de Stichting Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin  
 
Bestuur 

Op 29 december 2014 is het Wijkberaad, dat eerst onder de Wijkvereniging viel, op verzoek van de 

Gemeente omgezet in een aparte stichting. Uit praktische overwegingen bestaan de besturen van 

beide organisaties uit dezelfde personen. Het bestuur wordt op de jaarlijkse algemene vergadering 

van de Wijkvereniging gekozen. 

Tot de ALV van 11 november 2020 trad secretaris dhr. Jan Hofker af en werd in die functie opgevolgd 

door mevr. Marjolein Fagel. Op die datum werd het bestuur aangevuld met dhr. Bert van der Valk en 

dhr, Henk Maasland. Aan het eind van het verslagjaar bestond het bestuur uit: 

 

v.l.n.r.: mevr. Hank Hoogwout - voorzitter, dhr. Herman van den Muijsenberg - vice-voorzitter, mevr. 

Marjolein Fagel - secretaris, dhr. John Kroon - penningmeester, dhr. Bert van der Valk - lid, dhr. Henk 

Maasland - lid. 

Corvid 19 

De Corona-pandemie en de daar uit voortvloeiende maatregelen, hebben grote invloed gehad op de 

werkzaamheden van het wijkberaad.  Vergaderingen werden uitgesteld, of konden helemaal niet 

worden gehouden en ook geplande activiteiten, zoals lezingen  en   voorlichtingsavonden, werden 

geschrapt.  

Wijkberaad 

Het Wijkberaad heeft als voornaamste taak de belangen van de bewoners te behartigen. Via de 

website (www.walboduin.nl) en de 4 maal per jaar verschijnende Wijkinfo (oplage ca. 9500) wordt het 

werk van het Wijkberaad onder de aandacht gebracht. De website heeft een apart gedeelte voor de 

website van de Stichting Bewonersbelangen Kijkduin.  

Op verzoek bemiddelt het Wijkberaad als rechtspersoon tussen bewoners en stadsdeelkantoor bij 

bijvoorbeeld subsidies voor bewonersactiviteiten op buurt- en wijkniveau. 

Naast de bestuurlijke taken wordt een belangrijk deel van het werk van het Wijkberaad georganiseerd 

door een tweetal groeperingen, namelijk de commissie ROWM en de Ogen en Oren. 

Ogen en Oren  
Het project "Ogen en Oren" is zijn zevende jaar in gegaan. Zoals regelmatig in de Wijkinfo te zien valt, 
is ons werkgebied in 17 buurten ingedeeld, met in ieder tenminste een vertegenwoordiger. I.v.m. de 
corona-beperkingen  zijn de deelnemers dit jaar slechts drie keer bij elkaar gekomen om ervaringen uit 
te wisselen, bijgepraat te worden door deskundigen en kennis te maken met voor het werk belangrijke 
personen. Er is van diverse kanten veel waardering geuit voor de inspanningen van de deelnemers. 
Door het Stadsdeelkantoor is een vaste vertegenwoordiger afgevaardigd, die de bijeenkomsten 
bijwoont.  
Het project Ogen en Oren heeft als doel het vergroten van de leefbaarheid in onze wijken. In de 
verschillende buurten van het wijkgebied observeren enthousiaste wijkbewoners, de Ogen en Oren, 
welke problemen er spelen of welke wensen er zijn. Dit kan gaan om de fysieke ruimte: 
verkeersoverlast, hondenpoep, ed. Maar ook sociale problematiek, bv. iemand die dreigt te 
vereenzamen, kan gesignaleerd worden. Bij de Ogen en Oren gaat het om het  
signaleren en een weg zoeken voor een oplossing van de problematiek. Daar zijn vele instanties voor, 

die meestal rechtstreeks door de betrokkenen worden ingeschakeld. 

In verband met de Coronamaatregelen is de projectgroep in 2020 slechts tweemaal bijeen geweest. 

http://www.walboduin.nl/


.  

Gebiedsindeling O&O 

Deelnemers per buurt (zie kaartje), eind 2020: 

Wijk A + E – mw. Hank Hoogwout  

Wijk B -  dhr. André Smit   

Wijk C – dhr. Jos Cuppens 

Wijk D – dhr. Chris Timmermans  

Wijk F – dhr. Michael Bijl en mevr. Nastja Duijsters 

Wijk G – mw. Simone Steenbergen  

Wijk H – dhr. Frits IJzendoorn 

Wijk I –  mw. Conny Margadant 

Wijk J – mw. Sylvia Tempelman  

Wijk K – dhr. Pim in ‘t Veld  

Wijk L – mw. Wilma den Heijer 

Wijk M – mw. Saskia van Niekerk  

Wijk N  – mw. Marjolein Maasland 

Wijk O – mw. Nettie Baak 

Wijk P – mw. Saskia van Niekerk 

Wijk R – mw. José Oosterheert 

Namens het stadsdeelkantoor: dhr. Dave Smit 

 

Commissie Ruimtelijke Ordening Welzijn en Milieu  
Samenstelling van de commissie  

Functie/ Aandachtsgebied  
dhr. Johan Bommelé   Verkeer en openbare ruimte, Fietsersbond, klankbordgroep  

NWHR, mobiliteitstransitiebijeenkomsten Gemeente  
dhr. Stef Brinkhorst    projectgroep WB Cie. Loosduinen  
dhr. Jan Hofker  Secretaris, Cie. Loosduinen, projectgroep ROV Cie. 

Loosduinen, werkgroep Kijkduin-infra en -Binnen, 
klankbordgroep NWHR  

mw. Hank Hoogwout  Voorzitter, natuur en milieu, werkgroep Kijkduin-Binnen, 
beheerplatformen grote groengebieden  

dhr. Herman van den Muijsenberg  Vice-voorzitter, DB Cie. Loosduinen, projectgroepen ROV en 
WB Cie. Loosduinen, werkgroepen Kijkduin-Bad en-Binnen,  

dhr. Frits IJzendoorn    Ogen en Oren  
dhr. Bert van der Valk  Kust, wijkgroen, beheerplatform Westduinpark, werkgroep 

Kijkduin-Binnen, klankbordgroep Driehoek Loosduinen  
De verslaglegging werd verzorgd door mw. Marjolijn van den Hoek. 

De commissie kwam in 2020 6 maal bijeen, in plaats van de gebruikelijke 11 maal. 



In de vergaderingen en bij de overige werkzaamheden van het Wijkberaad en de commissies, 
kwamen in hoofdlijnen de volgende onderwerpen aan de orde. 
 
Kijkduin-Bad 
De zandmotor ontwikkelt zich naar verwachting. Opvallend is het verschil in vegetatie op het strand 
aan weerszijden van de gemeentegrens. Gedurende het badseizoen wordt het Haagse strand 
machinaal ontdaan van afval, waardoor ook de pioniervegetatie wordt opgeruimd. In Monster gaat 
men voorzichtiger te werk, een beleid dat ook in Den Haag navolging gaat krijgen. 
De Corvid-maatregelen hebben gevolgen gehad voor Kijkduin.  De gemeente heeft op veel manieren 
geprobeerd bezoekers duidelijk te maken wat van hen werd verwacht.  

Op het strand waren de strandtenten niet toegankelijk voor bezoekers, maar de terrassen wel. Het 
strandmeubilair werd op de vereiste afstand geplaatst. 

 

Mede door beperkingen elders was het op mooie zomerdagen in Kijkduin en de duinen extra druk. 
Ondank de inzet van handhavers en verkeersbegeleiders waren er veel klachten van diverse aard. 

Aan de eerste fase van de nieuwbouw van winkels, horeca en woningen en de infrastructuur in 
“Nieuw Kijkduin” is in hoog tempo doorgewerkt. 

De uitvoering van de herontwikkeling van Kijkduin Bad door eigenaar/ontwikkelaar FRED Developers 
ligt voor wat betreft de eerste drie gebouwen op 
schema. Fase 1 van het winkel- en horecagebied 
met appartementen omvat de eerste twee 
gebouwen aan de noordzijde (tegenover het hotel) 
en omvat 31 koopappartementen aan de zeezijde 
(gebouw Poniënte) en 38 huurappartementen aan 
de landzijde (gebouw Vendaval). en 5900 m² aan 
commerciële ruimte en 130 parkeerplaatsen in een 
parkeergarage. In gebouw Vendaval heeft Bakkerij 
Van Kempen inmiddels haar nieuwe locatie 
betrokken. Chase zit daar nog tijdelijk, maar zal in 
het voorjaar van 2021 verhuizen naar Poniënte. 
Aansluitend aan fase 1 is fase 1,5 (gebouw 
Gregale) gerealiseerd met 43 huurappartementen. 
De oplevering zal nog dit jaar plaatsvinden.  

De drie gebouwen van fase 1. 
 
De start van fase 2 heeft enige vertraging opgelopen. Het verkrijgen van de vergunningen heeft iets 
meer tijd gevraagd dan gedacht. Maar sinds half november is de aannemer daadwerkelijk begonnen 
met het aanbrengen van een damwand langs de boulevard.  
  



Op de foto zijn de drie gebouwen van fasen 1 en 1,5 
te zien boven de daken van het oude winkel- en 
horecacentrum. De installatie rechts is bezig met het 
maken van een damwand voor de bouwput van fase 
2. Zodra die gereed is, kan na de asbestsanering de 
verdere sloop van het oude winkel- en 
horecacentrum worden uitgevoerd. 
De aanleg van de EeF (Entree en Fietsenberging), 
de toegang naar de ondergrondse parkeergarages 
van FRED en BOHA, is door de gemeente 
uitgesteld i.v.m. een geschil met BOHA over grond.  
Voor het eerste deel van de garage onder fase 1 en 
1,5 is een tijdelijke toegang gerealiseerd. 

Volgens de laatste berichten van BOHA zal de renovatie en uitbreiding van het hotel naar verwachting 

in het vierde kwartaal van 2021 plaatsvinden. 

 

Kijkduin-Binnen 

Sinds 2004 is de werkgroep Masterplan Kijkduin 

actief geweest. Op 13 januari 2011 is de werkgroep 

opgeheven. Het werk werd voortgezet in drie 

werkgroepen:  Kijkduin-Infra, Kijkduin-Binnen en 

Kijkduin-Bad. Na een paar jaar is de werkgroep 

Infra samengevoegd met de werkgroep Kijkduin-

Binnen, met het Wijkberaad als initiatiefnemer.  Met 

een onderbreking  van ruim een jaar in verband met 

de economische crisis rond  2008 en het stilliggen 

van de vele bouwprojecten, is de werkgroep in 

wisselende samenstelling doorgegaan met het 

kritisch volgen van de uitwerking in het plangebied. 

Toen de bouw op de drie ontwikkellocaties ging 

starten en daar weinig nieuwe ontwikkelingen 

werden verwacht, is de nadruk bij de werkgroep komen te liggen op het landschappelijk raamwerk. 

Onderdeel van het landschappelijk raamwerk is de verbetering van de waterberging in het gebied, 

zoals de vergroting van de vijverpartij bij de ISH. 

 

Inmiddels zijn de meeste projecten in het gebied 

klaar of in vergevorderde staat. Daarom werd 

besloten om op 8 oktober voor de laatste keer 

bijeen te komen in de vorm van een wandeling 

door het zuidelijke deel van het gebied, om de 

voortgang van de diverse projecten te bekijken. Er 

was veel aandacht voor de nieuwe beplanting, de 

paden (met het verzoek de steile trappen te 

voorzien van leuningen) en de verkeerssituatie 

rond de International School.  

 

 

Leden van de werkgroep bekijken vanaf een  

puinduin The Finest of Ockenburgh. 

 



Een groot deel van Kijkduin-Binnen wordt na 

voltooiing van de woningbouw ontsloten door het 

Schapenatjesduin. Dat is een vrij smalle 30 km/u 

weg met een vrijliggend voetpad, die vanaf de M. 

Vrijenhoeklaan door het gebied loopt. Op zo’n weg 

dienen snelheidsbeperkende voorzieningen te zijn 

aangebracht. Dat werden hoge betonranden, die 

diverse valpartijen van fietsers veroorzaakten.  

Mede op ons verzoek om andere oplossingen zijn 

deze verwijderd en (tijdelijk?) vervangen door 

geel/zwarte kunststof stroken. 

  

De gevaarlijke betonranden. Zelfs automobilisten 

 rijden er via de berm omheen.  

 

Wij maken ons zorgen over de verkeersveiligheid 

wanneer straks aanwonenden, bezoekers van de 

sporthal en van de International School per auto 

of fiets van deze smalle weg gebruik gaan maken. 

Ook de toegang tot de school via de 

Wijndaelerweg laat te wensen over. In de 

spitsuren is het, ondanks de inzet van door de 

school betaalde verkeersregelaars, vaak een 

chaos. 

Verder zijn in de afgelopen jaren de parkeervoorzieningen rond de school aanmerkelijk verslechterd. 

Allemaal geen fraai visitekaartje van de gemeente voor de internationale gemeenschap in 

Haaglanden. 

In een groot deel van het gebied is het 

landschappelijk raamwerk inmiddels klaar. Bij de 

puinduinen langs de Machiel Vrijenhoeklaan wordt 

nog gewerkt aan de paden, trappen en begroeiing. 

 

Afgesloten trap bij het Hemels Gewelf. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piet Vinkplantsoen 
Het Piet Vinkplantsoen op de hoek van de 
Kijkduinsestraat en de Machiel Vrijenhoeklaan is na 
decennialange verwaarlozing op aandringen van 
BWK in 2013 opgeknapt. Sindsdien is de 
verkommering opnieuw toegeslagen. Na herhaald 
aandringen van bewoners en BWK is in september 
2019 een nieuw plan gemaakt. Eind 2019 zijn die 
werkzaamheden afgerond.  
Inmiddels is gebleken dat de uitvoering nog niet het 

beoogde resultaat heeft opgeleverd en dienen er 

aanpassingen te komen. 

 
 
Overleg over het plantsoen 



 

Landgoed Meer en Bos 

In 2018 is begonnen met een structurele inhaalslag 
van het achterstallig onderhoud van het landgoed. 
Een deel van de zogenaamde kloosterwal is 
hersteld, er zijn bomen en struiken aangeplant, de 
waterhuishouding is verbeterd en een deel van de 
paden is voorzien van een (semi-) verharding.  
Ook in 2020 gaat het proces verder: nog meer 

aanplant, padverharding en dunning van het 

bosbestand. Over het beperken van het loslopen 

van honden heeft de gemeente nog geen 

beslissing genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wingsterrein 

De bebouwing van het Wingsterrein aan de 
Mozartlaan is afgeblazen. Een groep mensen uit de 
omgeving onder leiding van een 
landschapsarchitect en een projectleider is een 
overleg gestart om het terrein een invulling te 
geven die past in de omgeving en waar veel 
buurtbewoners mee kunnen instemmen. 
Er is inmiddels een plan gemaakt.  Oorspronkelijk 
zouden omwonenden voor een bijeenkomst worden 
uitgenodigd om het ontwerp van het plantsoen te 
bespreken. Door de Coronamaatregelen was dit 
niet mogelijk en is een beperkte schriftelijke 
inspraakronde gehouden. Omdat het beschikbare 
budget nog in 2020 diende te worden besteed is in 
oktober begonnen met een versnelde uitvoering. 
Eind 2020 was het plantsoen grotendeels af. Alleen 
enkele elementen, zoals banken, een 
speelvoorziening en een brug naar de Mozartlaan 
komen er in 2021. 

Het voormalige clubgebouw wordt niet verkocht en blijft gemeentelijk eigendom, met de nadrukkelijke 

wens de maatschappelijke functie te behouden. 

 
Ontmoetingskerk 

Op de plaats van de Ontmoetingskerk aan de Aaltje 
Noordewierstraat wil ontwikkelaar Lingotto 
Vastgoed een woongebouw realiseren. Het 
aanvankelijke ontwerp, met een woontoren naast 
het tot garage verbouwde kerkgebouw, leidde tot 
stormachtige protesten. 
Sindsdien is een nieuw ontwerp gemaakt, dat beter 
aansloot bij de omgeving en op 14/11/2018 is 
gepresenteerd. Er zijn en worden nog enkele details 
gewijzigd en er zal een nieuwe presentatie 
plaatsvinden. Coronamaatregelen en bezwaren van 
omwonenden hebben vertraging opgeleverd. 
 
 



Aanleunwoningen Campanulastraat 
De voormalige aanleunwoningen van zorgcentrum 
Dekkersduin staan al enkele jaren leeg. De 
interieurs zijn al gesloopt, maar het wachten is op 
de bouwvergunning. Bezwaarprocedures hebben 
veel vertraging opgeleverd, maar men hoopt in 
2021 te kunnen starten met de verbouwing tot 
etagewoningen. 
 
 
 
 

Bethelkerk 
Eind januari 2018 werd bekendgemaakt dat de 
Bethelkerk, hoek Mozartlaan/Händellaan, per 1 juli 
werd overgenomen door een projectontwikkelaar. 
Het is de bedoeling dat in de kerkzaal ruimten 
worden gecreëerd voor bijeenkomsten en diverse 
activiteiten. De kosterswoning en de ruimten aan de 
Traviatastraat worden aanvankelijk gebruikt voor 
diverse activiteiten en t.z.t. als de werkzaamheden 
aan de kerk zelf zijn afgerond, vervangen door een 
aantal woningen, bewoond door een woongroep.  
Het begin van de sloop van kosterswoning en de 
laagbouw langs de Traviatastraat werd verwacht in 
maart 2020, maar door wisseling van eigenaar is er 
vertraging opgetreden. Tot die tijd worden die 
ruimten o.a. gebruikt door Amadeus, de organisatie 
die vooral buurtactiviteiten stimuleert.  
 
 
 
 

Omgeving De Savornin Lohmanplein 
Tot het werkgebied van BWK behoort het gedeelte 

tussen de Mgr. Nolenslaan en de Daal en 

Bergselaan. Na de nodige protesten wordt het 

gebiedje waarin het tankstation ligt met rust gelaten. 

Het plantsoen op het de Savornin Lohmanplen heeft 

inmiddels metamorfose ondergaan. Het is veel 

opener geworden, de bestrating aangepast en ook 

de cafetaria is vernieuwd. 

Met de renovatie en uitbreiding van het 

winkelcentrum is inmiddels begonnen. De 

werkzaamheden op de hoek van de Groen van 

Prinstererlaan en de Treublaan zijn vrijwel klaar. Op 

het Colijnplein is het fundament van de uitbreiding 

aldaar gelegd. 

Het patershuis aan de Treublaan wordt verbouwd 
voor groepswonen. Voor de voormalige kantoorgebouw van Hercules/ING is alleen bekend dat daar 
een woonflat zal komen. De voormalige telefooncentrale aan de Thorbeckelaan zal grotendeels 
vervangen worden door woningen. 
Om de ontwikkelingen te kunnen volgen is door BWK een werkgroep gevormd. 
 



Haagse Beek 
Eind maart 2018 is begonnen met de aanpak van 
de hoofdroute Kijkduin-Houtrust. Eind april 2019 is 
het hele traject weer opengesteld voor het verkeer.  
Langs de Sportlaan moet nog een 
kwaliteitsverbetering van de Haagse Beek en de 
omliggende groenstrook worden uitgevoerd. Dit ter 
compensatie van de versmalling van die strook om 
ruimte te maken voor de parallelweg langs de 
huizen. I.v.m. vergunningen en de problemen rond 
stikstofverbindingen en grondverzet is de realisatie 
uitgesteld, vermoedelijk tot de tweede helft van 
2021. 
Inmiddels is eind 2020 de noordoever van de Beek 
tussen de Muurbloemweg en de De Savornin 
Lohmanlaan al wel aangepakt. 

 

Populieren 
Op grote schaal zijn in 2020 populieren gerooid. Het 
gaat hier om bomen die grotendeels na WO2 als 
snelle groeiers zijn geplant. Inmiddels zijn deze 
bomen zo’n 60 jaar oud en door het zachte hout zijn 
ze gevaarlijk geworden. In Den Haag zijn zo’n 2200 
p[opulieren gekapt, die in principe door een grote 
verscheidenheid van andere bomen worden 
vervangen. 


