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VAN EEN ONZER VERSLAGGEVERS

Badplaats Kijkduin staat aan de 
vooravond van een metamorfose. 
Het beste van Kijkduin blijft 

bewaard. Kijkduin blijft een fijne 
familiebadplaats. Met rust, 

de fantastische natuur en 
een heerlijk breed strand 
waar iedereen volop kan 

recreëren, sporten of zo maar 
even kan verpozen tijdens een 

wandeling op het strand of in de 
duinen. 

Maar na jarenlange voorbereiding 
kan binnen afzienbare tijd ook 
de spa de grond in om Kijkduin 
een belangrijke facelift te geven. 
Met meer voorzieningen, nieuwe 
woningen, een breed winkel- en 
foodaanbod en extra ruimte om te 
genieten van het moois dat deze 
badplaats heeft te bieden. 
Maar wel uitdrukkelijk met behoud 
van de kleinschalige uitstraling van 
Kijkduin, ondanks het feit dat nu ook 
jaarlijks 3,5 miljoen mensen deze 
place to beach bezoeken. En met 
de nadruk op duurzaam. Wat gaat 
er gebeuren de komende jaren?
Lees verder op pagina 8

Exclusief interview 
met burgemeester 
Pauline Krikke
In het weekend wandelt burge-
meester Pauline Krikke met haar 
hond Harley aan het strand van 
Kijkduin. Ze geniet van de zee en 
het strand. In deze editie van Kijk-
duin Nieuws zegt de burgemees-
ter in een exclusief interview over 
de aanstaande herontwikkeling: 
„Met het toevoegen van  moderne 
appartementen en  nieuwe voor-
zieningen maakt  Kijkduin een 
stevige doorstart.”
Lees verder op pagina 2

Kijkduiners in 
 nieuwe rubriek
Mijn Kijkduin
Fans, sporters, ondernemers 
tot en met de bekende Chinese 
schrijfster en buurtbewoner Lulu 
Wang verklaren in de nieuwe 
 rubriek Mijn Kijkduin hun liefde 
voor de badplaats. 
In vijf vragen verklaren zij hun 
liefde aan Kijkduin.
Vanaf pagina 3

Wegdromen in een 
heerlijk strandhuisje

Een weekend of een midweek 
wegdromen aan de kustlijn in 
een strandhuisje? Dankzij een 
bloggersactie staan de 40 strand-
huisjes zelfs op de wereldkaart. 
Nationale en internationale media 
besteedden er de afgelopen 
maanden volop aandacht aan. 
Lees hier over het geheim achter 
het succes van de strandhuisjes.
Zie verder pagina 13

Ondernemen in 
Badplaats Kijkduin

Ze zijn ambitieus, werken keihard 
en willen het allerbeste voor hun 
gasten en klanten. Velen zien 
de herontwikkeling als positief. 
Anderen houden hun hart vast of 
de miljoenen bezoekers tijdens 
de ‘verbouwing’ blijven komen. 
„We hebben vooral een gezamen-
lijk belang: de toekomst van een 
ijzersterke Badplaats Kijkduin”, 
zegt Harry Ouweelen van beach-
clubs At Sea en Titus.
Zie verder pagina 8

Met behoud van karakter en nadruk op natuur en duurzaam
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Rogier Tromm van het 
NH Atlantic Hotel:

„Kijkduin wordt een
kwaliteitsbadplaats”

Roeland Voerman van
FRED Developers:

„Mooi wordt het. Daar
ben ik van overtuigd”

Met columns van:

• Frans van Steenis,
• Piet Boon
• Ome Jan de Strandjutter

Jong en oud beleeft 12 
maanden per jaar plezier in 
Kijkduin. Zelfs  in het na-
jaar 2017 was er voldoende 
zon om volop te genieten.


