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Tamme vossen
In het duingebied tussen Monster en Kijkduin kun-
nen er tamme vossen worden aangetroffen. 
Advies: laat de beestjes met rust en voer ze niet.
De vossen lijken misschien tam, maar zouden door 
het voeren steeds agressiever op zoek gaan naar 
voedsel. ‘Het blijven wilde dieren’, aldus de politie.
Wie gebeten wordt door een vos kan infecties of 
zelfs hondsdolheid oplopen. 

Weerman
Kijkduin heeft een eigen
weerman: Peter Visser 
(www.petervisser.eu) met zelfs 
een eigen weerstation. Hoogste 
temperatuur in Loosduinen ooit 
gemeten is 37°C (16 juli 2003).
Laagste tempratuur: -13°C op
4 februari 2012.

Zeven jaar is Ryan Spencer als 
gebiedsmanager al volop bezig 
met Kijkduin. Hij heeft al heel 
wat vergaderingen achter de 
rug en de crisis zien komen en 
gaan. Maar nu gaat het dan 
toch echt gebeuren; het nieuwe 
Kijkduin wordt een feit. 

„Ik vind het fantastisch om mee 
te werken aan de realisatie van dit 
plan. Een groot deel van mijn leven 
woonde ik in de Archipelbuurt en 
bracht veel tijd door in Kijkduin. 
Nu mag ik meedenken over het 
vernieuwde Kijkduin.”

Spencer houdt van samenwerken, 
aanpakken en geeft graag richting. 
Vanaf 2011 vindt de maandelijkse 
en soms zelfs wekelijks afstemming 
met belanghebbenden plaats.
„We spreken over hoe we het 
hier goed draaiende kunnen 
houden, uiteraard gaat het ook 
over de herontwikkeling en 
over het toekomstige Kijkduin”, 
aldus Spencer. „We werken met 
betrokken partijen continu aan 

vaste elementen die invloed 
hebben op de beleving van de 
bezoekers: de openbare ruimte, 
de activiteiten en promotie en de 
optimalisering van het winkel-
aanbod en horeca.”

„Een nieuwe badplaats 
maken, is toch  prachtig”

TUSSENKOPJE
„En we hebben ambitie! In de 
lijn van de positionering van het 
nieuwe Kijkduin: innovatief en 
duurzaam, gaan we op korte 
termijn zorgen voor nieuwe 
activiteiten en evenementen en 
met nieuwe tijdelijke concepten 
willen we de leegstand beperken. 
Dat alles in een zo schoon en veilig 
mogelijk gebied. Kortom: Kijkduin, 
‘the place to beach’. Ook tijdens 
de herontwikkeling is een bezoek 
aan de strandpaviljoens, een verblijf 
in een van de strandhuisjes en 
een wandeling in de natuur een 
absolute topervaring!”

Wat zou Spencer in Kijkduin graag 
zien veranderen?
„We hebben verschillende enquêtes 
gehouden. Daaruit bleek dat we 
een loyale groep bezoekers heb-
ben, 3,5 tot 4 miljoen mensen per 
jaar. Deze groep houdt van Kijkduin 
omdat je bij aankomst de zee ziet, 
het kleinschalig is en de badplaats 
rust uitstraalt. Wat ik nog zou willen 
is dat het nieuwe Kijkduin ook een 
plek wordt voor jongere mensen, 
zakelijke gasten en funshoppers. 
Daar heb ik overigens alle vertrou-
wen in.” ■
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Locatiemanager
Ryan Spencer:

„WE GAAN
BEGINNEN”

Nieuwe Kijkduin ook een 
plek voor jonge men-
sen, zakelijke gasten en 
funshoppers.

Michele Boxel
medewerkster
van restaurant 

Hudson

1. Hoe lang komt u al in 
Kijkduin?
„Al ons hele leven en de laatste 
4 jaar met hond Fay.”

2. Waarom Kijkduin?
„Kĳkduin is zo lekker rustig! 
Niet zo massaal zoals Scheve-
ningen.”

3. Wat is uw favoriete plek?
„Strandtent Titus want dat 
is familie. Maar restaurant 
Hudson, mĳn werkgever, staat 
uiteraard op nummer twee.”

4. Persoonlijk?
„Persoonlĳk heb ik veel met 
Kĳkduin. Ik heb hier namelĳk 
de liefde van mĳn leven ont-
moet. We zĳn nu 35 jaar samen 
dus ik ben Kĳkduin dankbaar.”

5. Toekomst van Kijkduin?
„Restaurant Hudson blĳft 
gelukkig. Verder hoop ik dat 
Kĳkduin na de verbouwing nog 
even gezellig en knus is als nu.”    

xxxx met haar moeder 
Tineke en hond Fay

Uitspraken over Kijkduin

 „Kijkduin 
voelt voor 

mij als 
thuiskomen”

„Er hangt hier 
zo’n fijne, 

gemoedelijke 
sfeer”

„Je gaat 
de natuur 
hier extra 

waarderen”

„Alles is
hier op 
loop-

afstand”

„Ik houd van 
de sfeer, de 

uitstraling van 
Kijkduin”

Laatste 
nieuws:

www. kijkduin-beachresort.nl

37ºC

Roeland Voerman van FRED Developers over het nieuwe Kijkduin

„DIT IS EEN MIJLPAAL. MOOI WORDT 
HET, DAAR BEN IK VAN OVERTUIGD”
„We hebben allen één 
gezamenlijke ambitie: van 
Kijkduin willen we iets moois 
maken. Of je nu woont in 
dit prachtige deel van Den 
Haag, werkt, onderneemt of 
hier recreëert. Met goede 
voorzieningen, duurzaam 
gebouwd en verbindend met 
de rest van de stad en de regio 
gaat het nieuwe Kijkduin er 
straks echt flink op vooruit.”

Rome en Aken zijn ook niet op 
een dag gebouwd. Dat geldt dus 
ook voor het nieuwe Kijkduin. Er 
stroomde nogal wat water door de 
zee voordat de spa straks eindelijk 
de grond in kan. En het ziet er in-
derdaad naar uit dat dit binnenkort 
zijn beslag krijgt. 
„Overleg kost tijd en dat is ook 
nodig om een zo groot moge-

Geen gasaansluiting in 
het nieuwe Kĳkduin
Nieuw Kĳkduin wordt volledig gasvrĳ opgeleverd. FRED Developers 
gaat zorgvuldig om met het klimaat- en milieuvraagstuk. Het nieuw 
Kĳkduin gaat voorop in de strĳd voor een duurzame woonomgeving. 
Naast de reeds doorgevoerde duurzame maatregelen, waaronder ge-
bruik van van zonnepanelen, is ervoor gekozen om helemaal geen gas 
te gebruiken. Dit was reeds besloten voor de appartementen en geldt 
nu ook voor alle commerciële ruimte in Kĳkduin nieuwe stĳl. 
Kĳkduin wordt een innovatieve en duurzame  badplaats.

lijk draagvlak te creëren bij alle 
 betrokkenen. Daardoor worden de 
plannen beter en de overlast be-
perkt. Want tijdens de ‘verbouwing’ 
blijft de winkel letterlijk open”, aldus 
Roeland Voerman, oprichter en di-
recteur van de projectontwikkelaar 
FRED Developers.

„Draagvlak creëren kost 
nu eenmaal tijd”
Voor Voerman is straks de aanvang 
van de bouw een mijlpaal. Volgens 
plan wordt in twee fases de ge-
plande kwalitatieve herontwikkeling 
uitgevoerd. Daarbij is nadrukkelijk 
gekozen om het huidige karakter 
van Kijkduin te behouden en die 
juist als basis te gebruiken voor een 
nieuwe stap in de geschiedenis van 
de badplaats. 

FOODMARKET
In totaal komen er achter de ver-
hoogde boulevard meer dan 200  
huur- en koopappartementen en 
wordt maximaal 17.000 m2 opper-
vlakte voor shoppen, sporten en 
de foodmarket Daily Taste Kijkduin 
ingeruimd. Aan deze promenade 
is er ruimte voor een compacte 
 supermarkt en voor ondernemers 
met oog voor vers en ambacht.

Een goede bereikbaarheid van 
 Kijkduin en uitstekende parkeer-
voorzieningen zijn voor bewoners, 
bezoekers en ondernemers in 
Kijkduin een belangrijke voorwaar-
de. Met de aanleg van een onder-
grondse parkeervoorziening is er 
ruimte vrij gemaakt voor de auto.

Voerman herinnert zich die keer 
dat een Haagse verkeerswethouder 
(beter niet de Wethouder benoe-
men) hem op de man afvroeg hoe 
je op een slimme manier parkeer-
voorzieningen maakt voor Kijkduin. 
Hij tekende hoe auto’s straks de 
parkeergarage inrijden. „Dit wordt 
op logische wijze geïmplemen-
teerd. Eveneens wordt de mogelijke 
overlast van bestelwagens tot een 
minimum beperkt”, zegt Voerman, 
waarbij hij ook benadrukt dat de 
Beach Club-ondernemers een 
goede en duurzame bevoorra-
dingsroute nodig hebben voor hun 
dagelijkse aanvoer.

„De spa kan nu
eindelijk grond in”
PROJECT
Voor FRED (afkorting van Fortress 
Real Estate Developers) is Kijkduin 
niet het enige project in Nederland. 
Bij station Holland Spoor in Den 
Haag wordt het voormalige 
belastingkantoor straks omgetoverd 
tot een hotel, maar ook in de rest 
van het land – van Amsterdam tot 
aan Vught – is het bedrijf volop 
actief.

FRED wil als eigenaar van het 
huidige winkelcentrum ook op 
langere termijn verbonden blijven 
aan het project. „Kijkduin zal straks 
365 dagen per jaar aantrekkelijk 
moeten zijn en blijven om er te 
verblijven en te recreëren,” neemt 
Voerman alvast een voorschot. „Je 
gaat niet over een nacht ijs bij een 
dergelijk plan met zo veel impact. 
Maar mooi wordt het. Daar ben ik 
van overtuigd.” ■
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