
Burgemeester Pauline Krikke is fan van de badplaats 

‘NIEUWE KIJKDUIN OMARMT 
DE TOEKOMST IN ONZE STAD’

Familie-
badplaats
Kijkduin blijft de kleinschalige 
familiebadplaats met - in 
de toekomst - een versterkt 
ecologisch profiel en een 
kwalitatief hoogwaardig 
winkel- en woonaanbod.

Ochtendduik
Zo maar op een ochtend 
aan zee. Badgasten, die een 
ochtendduik hebben genomen, 
worden spontaan door een 
medewerker van de gemeente 
op de foto vastgelegd. De sfeer 
is gemoedelijk. Ook dat hoort bij 
Kijkduin.

Symposium
In het voorjaar van 2018 vindt bij Kijkduin 
een symposium plaats over de toekomst 
van de badplaats. Centrale thema’s zijn 
duurzaamheid en innovatie.
Het zijn twee speerpunten bij de 
herontwikkeling van Kijkduin 2020.
Voor meer nieuws hierover:
www.kijkduin-beachresort.nl

COLUMN

Strand 2020
Na een prachtig najaar aan de kust maakt 
u zich waarschĳnlĳk op voor lange winter-
avonden en mooie strandwandelingen. Vaak 
worden die afgesloten met ‘even een kop 
 erwtensoep of warme chocola’ op de Kĳkduin-
se boulevard of toch nog even shoppen.
Stranden zĳn al duizenden jaren een van de 
aantrekkelĳkste plekken om te verblĳven, 
recreëren, reflecteren, dollen, sollen en om te 
lunchen of dineren.

Wanneer ik zo af en toe tussen die prachtige 
Scheveningse havenhoofden doorvaar en met 
mĳn bootje voor een paar uur het ruime sop 
kies en afbuig naar het zuiden richt ik mĳn 
blik op de eindeloze stranden van Kĳkduin. 
De tweede badplaats van Den Haag ligt daar 
een beetje verscholen en ingeklemd tussen 
twee oprecht groene enclaves, de Westduinen 
en het natuurpark Solleveld.
Waar elders wordt gesproken over ‘200 jaar 
Strand’ spreken wĳ in Kĳkduin over STRAND 
2020 en waarom; vanaf nu wordt er een aantal 
jaren hard gewerkt aan de nieuwe Badplaats.
Een beachresort; prachtige appartementen, 
een andere winkel- en horecabeleving met 
Food Courts, Kids Court, Fashion Court, 
meerdere restaurants, een spraakmakend 
hotel, ondergronds parkeren, een beach-
boulevard en nog veel meer! 

Voorjaar lonkt alweer en het strand en de 
boulevard van Kĳkduin lonken mee. 
Het winkelen, recreëren en de strandbeleving 
geven we een stevige impuls in 2018 met veel 
extra evenementen, een podium in de duinen 
en nog heel veel meer. Ook informeren wĳ u 
in deze splinternieuwe krant Kĳkduin Nieuws 
met alles wat u wilt weten over Nieuw Kĳk-
duin. 
Maar nu eerst op naar feestdagen, Winter-
wandelen en Winkelen in Kĳkduin; the Place 
to BEach!

Frans van Steenis
Bewoner, Belever, Genieter en Voorzitter van 

„Het is echt heel erg goed dat 
Kijkduin een facelift krijgt. 
Met natuur en duurzaamheid 
daarbij hoog op de agenda 
onderscheidt Kijkduin 
zich volstrekt van andere 
badplaatsen in Nederland en 
zelfs in Europa. Het is een plek 
aan zee waar wonen, werken 
en recreëren op een organische 
manier hand in hand gaan.”

Pauline Krikke bezoekt zowel privé 
als in haar functie van burgemees-
ter van Den Haag Kijkduin zeer 
regelmatig. Het was tussen Kijkduin 
en de eerste burger van de Hofstad 
liefde op het eerste gezicht. Niet 
in de laatste plaats door de aan-
trekkingskracht van de rust en de 
ruimte die ze er aantreft, maar ook 
omdat haar hond Harley zich er 
goed kan vermaken. Bovendien ge-
niet ze van haar fietstochten door 
het duinlandschap.

IMPULS
„Ik wil niet in nota’s leven en heb 
mij door de mensen in Kijkduin 
laten vertellen hoe zij kijken naar 
de aanstaande, herontwikkeling van 
het gebied. Die impuls voor de bad-
plaats is echt nodig. Dat staat voor 
mij vast. Het biedt de gelegenheid 
om Kijkduin en dus ook Den Haag 
verder op de kaart te zetten als een 
moderne, eigentijdse badplaats 
maar wel een met een bijzondere 

inhoud. En heel anders dan Scheve-
ningen, die andere badplaats die zo 
belangrijk is voor Den Haag als stad 
aan zee. Kijkduin heeft belangrijke 
waarden omarmd, zoals zorg voor 
duurzaamheid, natuur en technolo-
gie afkomstig uit onze regio.”
Voor de huidige generatie onderne-
mers in Kijkduin heeft ze diep res-
pect. „Ik vind het ronduit knap hoe zij 
hun bedrijf draaiende hebben weten 
te houden onder soms moeilijke 
omstandigheden. Daarom heb ik de 
behoefte om mijn waardering uit te 
spreken voor hun ondernemerschap. 
Dat is niet altijd gemakkelijk geweest. 
Met het toevoegen van moderne 
appartementen en nieuwe voorzie-
ningen maakt Kijkduin een stevige 
doorstart. Dat is een keuze voor de 
toekomst. Ook de renovatie van het 
Atlantic Hotel, waar je vrijwel uit alle 
kamers prachtig naar de zee kunt 
kijken en van waaruit je de mooie 
skyline van Den Haag kunt zien, 
draagt daaraan bij.”

Burgemeester wandelt 
bijna elk weekend over 
het strand met haar
hond Harley
Dat Kijkduin een testplek wordt 
voor duurzaamheid en techniek 
maakt Krikke, in het verleden wet-

houder in Amsterdam en burge-
meester van Arnhem, enthousiast. 
Ze noemt als voorbeelden de 
straatverlichting, huisvuilrecycling 
en hoe de sporters, badgasten, 
dagjesmensen er straks hun tijd 
doorbrengen in Kijkduin. Het 
concept van de nieuwe badplaats 
is doordesemd met rust en duur-
zaamheid, aldus Krikke, waar men-
sen niet alleen in de zomer, maar in 
alle jaargetijden kunnen genieten. 

INWONERS
Ook de komende jaren - als Kijk-
duin in fases op de schop gaat 
- blijft de kustplaats een magneet 
voor miljoenen liefhebbers, niet 
in de laatste plaats de inwoners 
van Den Haag. Op nog geen 20 
minuten van de internationale 
 instellingen, de ministeries en het 
Binnenhof ligt de Kijkduin-oase, 
omgeven door de natuurgebieden 
Westduinen en Solleveld.

„Tijdens de verbouwing blijft de 
winkel open”, vertelt Krikke over 
de inzet van alle betrokkenen 
om ook de aantrekkelijkheid van 
Kijkduin overeind te houden als 
de badplaats op de schop gaat. Ze 
prijst de wijze waarop ondernemers 
en recreanten meepraten over 
de toekomst van Kijkduin in de 
 projectgroep Herontwikkeling 
Kijkduin Bad. Ook is er grote 
betrokkenheid onder bewoners.

Zij worden vertegenwoordigd door 
de Stichting Bewonersbelangen 
Kijkduin. Dat zorgt in haar ogen 
voor het nodige draagvlak 
voor de herontwikkeling, die 
uiteraard zichtbaar zal zijn voor 
de bezoekers van duinen, strand 
en restaurants. Maar Kijkduin blijft 
open en iedereen is er welkom. 
Het heeft genoeg te bieden 
aan zee en middenin nieuwe 
natuurpark Hollandse Duinen. Ik 
kan het iedereen aan bevelen. 
Als burgemeester zal ik de 
herontwikkeling van zeer dichtbij 
en op de voet gaan  volgen!” ■

John Roos lijkt op een heuse 
ideeënfabriek. De horeca-
ondernemer, opgegroeid aan 
de Haagse Beeklaan landde 
16 jaar geleden in Kijkduin. 
Met zijn compagnon  Redsard 
Otten exploiteert hij de 
strandpaviljoens Habana en 
Suiderstrand. De onder nemers 
ruiken hun kansen.

„Eerlijk gezegd hadden we 10 
jaar geleden al moeten beginnen 
met de herontwikkeling van Kijk-
duin” kijkt John Roos, die voor-
dat hij in de horeca terechtkwam 
uitzendbureaus had, terug. 
„Achteraf gezien is het natuurlijk 
verkeerd gebouwd. Dus wat mij 
betreft nu aan de slag. En ja, dat 
zal even wat ongemak geven. 
Maar ik zie het simpel. Onze 
gasten blijven komen, want die 
komen voor het strand.”
Tijdens drukke dagen werkt 
Roos met maar liefst 250 
medewerkers. Het geeft aan 
hoe geliefd Kijkduin is. Habana 
zit bij mooi en zelfs bij slecht 
weer vol. In januari gaat na 
twee maanden rust de trein 

weer  rijden en 5 maart zijn de 
 strand tenten weer open.
Ondanks de herontwikkeling 
 verwacht Roos dat het publiek niet 
wegblijft. „Al moeten ze over een 
hek klimmen. Ze blijven komen. 
Maar ik hoop dat met de vernieu-
wing het besef groeit dat we het 
vooral samen moeten gaan doen. 
Slim afstemmen. Rekening houden 
met alle belangen. Ik zie het als een 
geweldige kans voor dit gebied.”
De sleutel ligt ook in communi-
catie. Zo heeft de Lonely Planet 

de  vakantiehuisjes in Kijkduin 
ontdekt. Wereldwijd lezen 
 miljoenen mensen inmiddels 
over de strandhuisjes, waarvan 
John Roos er 15 van exploi-
teert. „Maak gebruik van die 
kracht. Net zoals we ook nu de 
kans moeten grijpen om een 
paar horecagelegenheden hier 
op het strand een zomer- en 
winter vergunning te geven. Ook 
dat komt Kijkduin ten goede. 
Investeren in ons ondernemer-
schap.” ■

Heel erg oud is Kĳkduin ook weer niet. Maar de bad-
plaats aan de noordkant van Den Haag is altĳd beweging.
Omstreeks 1890 startte, met de bouw van het bad-
hotel, de ontwikkeling van de strand- en badcultuur. 
Kĳkduin was vooral geschikt omdat de duinen smal 
zĳn, waardoor iedereen eenvoudig dicht aan zee kan 
komen. Het badhotel stond op de top van een duin. 
In 1900 bestond de badplaats uit slechts drie villa’s, een 
hotel en een hospitium. Tussen 1920 en 1923 werd aan de 
voet van het duin het villapark ‘Meer en Bosch’ gebouwd. 
Tĳdens de Tweede Wereldoorlog bouwden de  Duitsers 
de verdedigingslinie de Atlantik Wall en daarvoor 
sloopten ze de helft van de bestaande bebouwing.  
Tussen 1960 en 1970 werd Kĳkduin weer opgebouwd. 
Er kwam een klein winkelcentrum, een boulevard en 
het Deltaplein werd gebouwd.
Kĳkduin was en bleef een kleine badplaats, maar liep 
bĳvoorbeeld wel voorop met de zondagsopening voor 
winkels. 
Vanaf 2003 werd duidelĳk dat het voormalige 
 ‘villapark’ toe was aan een stevige vernieuwing. 
Plannen voor herontwikkeling werden gemaakt. Maar 
uiteindelĳk gaat nu pas in 2017 de spa ook daadwerke-
lĳk de grond in. ■

Kĳkduin: Toen en Nu
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Ondernemer John Roos van Habana:

„Tien jaar geleden al moeten beginnen”

„Kijkduin blijft open en 
iedereen is hier natuurlijk 
van harte welkom”

Burgemeester
 Pauline Krikke

1. Kijkduin?
„Ik woon in het centrum van 
de stad. Met mĳn hond Harley 
pak ik de bus en doe een ‘rond-
je zee’ om vervolgens uitgerust 
terug te keren naar het Spui.”

2. Waarom Kijkduin?
„Iedereen die er ooit is ge-
weest, hoef ik dat niet meer uit 
leggen. Het is er heel fijn.”

3. Wat is uw favoriete plek?
Met wethouder Boudewĳn 
Revis heb ik onlangs per fiets 
het prachtige Westduinpark 
ontdekt. We troffen de be-
kende Schotse Hooglanders. 
Maar we zagen ook tientallen 
rugstreeppadden. De terug-
keer van de rugstreeppad is 
een van de successen van de 
natuurontwikkeling.”

4. Persoonlijk?
„Fietsen vanaf Den Helder naar 
Kĳkduin. Prachtige ervaring 
door de duinen en de natuur.”

5. Toekomst van Kijkduin?
Blĳ dat er herontwikkeling 
komt met respect voor natuur 
en duurzaamheid. Aanwinst 
voor Den Haag.”

„Respect voor de huidige 
ondernemers hoe zij hun 
bedrijf draaiende hebben 
gehouden.”

John Roon
...nu aan de slag...

Het huidige Kijkduin 
gefotografeerd 
afgelopen zomer.
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ONDERNEMER
AAN HET WOORD

Foto is veel te klein

De studenten van de Hogeschool Den Haag 
hebben onder leiding van lector hospitality 
Karoline Wiegerink een representatief 
onderzoek gehouden naar de populariteit 
van Kijkduin. Hieruit blijkt dat een forse 
meerderheid van de respondenten (60%) 
enthousiast is over Kijkduin en de badplaats 
beloont met het cijfer 9.

Op de plek van het oude Badhotel staat nu 
het NH Atlantic Hotel.

Een oude ansicht van het strandvertier in 
Kijkduin in de vorige eeuw.

Natuurschoon 
Kijkduin.


