
Het dorpswapen
Het wapen van Kijkduin is niet officieel, maar kreeg 
wel een beschrijving! „In blauw drie aaneensluitende 
duinen van goud, waarvan achter de middelste vandaan 
kijkend een zilveren ooievaarskop, gebekt van rood, in 
de schildvoet twee golvende balken van blauw en zilver.
De drie duinen zijn ook te vinden in wapen van Loos-
duinen, waar Kijkduin tot de gemeentelijke herindeling 
van 1923 onder viel.

Energetic Café
De komende tijd, gedurende de herontwikkeling van 
Kijkduin, vestigt zich in het winkelcentrum het Energe-
tic Café. 
Dit wordt een gave plek - gevuld met heus zeezand - 
waar wekelijks bijeenkomsten oplaatsvinden over de 
ontwikkelingen in Kijkduin. Met onderwerpen als duur-
zaamheid en innovatie, sprekers en optredens.

Bereikbaarheid
Hoe bereikt men straks het 
strand?
Voor het hotel langs of langs de 
 achterzijde van het huidige win-
kelcentrum.

Vuurtoren
Wat blijft en wat niet?
Vuurtoren blijft, maar 
wordt  tijdelijk verplaatst. 
Dit geldt ook voor de 
draaimolen. De  muziektent 
verdwijnt en er komt een 
nieuw podium. De boot 
blijft.

COLUMN

Inspiratie Kijkduin
Waar de meeste mensen moeite hebben met 
de herfst, word ik juist vrolĳk van het storm-
achtige weer. 
Waarom? 
Dat is heel simpel. Ik houd van kitesurfen 
en dat gaat alleen als het waait. De wind, het 
houdt me bezig. We hebben thuis zelfs de 
uitdrukking ‘morgen waait het’ bedacht, voor 
als we willen zeggen dat alles goed komt. Er 
zĳn weinig dingen waar ik net zoveel plezier 
aan beleef als langs te kust sjezen. 
Wonen aan zee vind ik heerlĳk. The good life 
noem ik dat. Ik geniet er ook elke keer van als 
ik op Bonaire ben. Het uitzicht, de wind, de 
geur, het geluid. Dat genieten doe ik ook in 
Nederland natuurlĳk. Onze kust en de Noord-
zee is zo mooi. Ik en mĳn Studio Piet Boon 
team putten er veel inspiratie uit. 
Zo ook voor ons gevelontwerp voor ‘Nieuw 
Kĳkduin’. Het is toch bĳzonder dat we daar 
deel van uit mogen maken want Kĳkduin is 
volop in beweging. De herontwikkeling van 
het gebied vind ik ook logisch, maar brengt 
ook veel verandering met zich mee. Verande-
ring is goed, als het ook goed gedaan wordt.
Ik ben blĳ dat wĳ daaraan hebben kunnen 
bĳdragen. We werken alleen aan projecten 
waar we vertrouwen in hebben. Daarbĳ vind 
ik dat een ontwerp goed binnen een omgeving 
moet passen. Voor onder andere de gevel van 
Nieuw Kĳkduin hebben ons laten inspireren 
door de natuur, waarbĳ het exterieur een ei-
gentĳdse interpretatie is van zand glooiingen 
en door erosie gevormde gesteente.
Ik kan niet wachten tot het er uiteindelĳk 
echt staat. Het is dan vaak nog mooier dan op 
papier. 

Piet Boon
architect
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Gedicht
Terugkeer naar het Stille Strand

Bijzaken verwaaien

Zee golft door in de duinen
Branding ruist in de kruinen

Hier is ruimte
Om lief te hebben

(Eric Wisse) 

Bewoners
Remke en  Robin 

Nehrstede

1. Hoe lang komt u al in 
Kijkduin?
„Al 47 jaar, ik ben geboren en 
getogen in Bohemen.”

2. Waarom Kijkduin?
„Kĳkduin is klein en gezellig, 
daar houd ik van. Ik kom hier 
altĳd bekenden tegen, zo leuk.” 

3. Wat is uw favoriete plek?
„Strandtent het Suiderstrand 
want dat ligt iets meer buiten 
de drukte.”  

4. Persoonlijk?
„Ik zat hier op de Kĳkduin-
school en had gymles op het 
strand. Nu gymt mĳn dochter 
Robin hier. We houden van 
deze kust.” 

5. Toekomst van Kijkduin?
„Ik heb de tekeningen ge-
zien en die zien er prachtig 
uit. Ik hoop wel dat het onze 
badplaats zĳn authenticiteit 
behoudt, maar daar heb ik alle 
vertrouwen in.”

Architect Paardekooper:

„Zet duurzaamheid en 
innovatie op de kaart 
in Kijkduin”
„Als experiment begonnen, maar een mooi gebied om te 
verblijven en te ontdekken. Dat hoor je ook van heel veel 
mensen die er komen. Ook van buiten Kijkduin. Het is een plek 
waar duurzaamheid en natuurbeleving hand in hand gaan.”

Architect Armand Paardekooper van fUSE onderzoekt hoe de bele-
ving van de natuur van Kijkduin door bezoekers en bewoners verder 
versterkt kan worden in combinatie met duurzame innovatie. 
„Een mooi voorbeeld ligt er al; de Zandmotor”, vertelt hij. „We 
hebben van het begin af aan de herontwikkeling van Kijkduin ge-
zien als een prachtige kans om vanuit duurzaamheid en innovatie 
de badplaats een impuls te geven. En dan niet hoe innovatief het 
kan met allerlei nieuwe technieken en energieopwekking maar 
meer vanuit het beleven van de natuur en de bewustwording 
daarvan.”

Het gaat volgens Paardekooper om een combinatie van natuur, 
duurzaamheid en beleving. 
„Dat kan op het strand, als een soort Smartbeach. Maar 
bijvoorbeeld ook in het gebouw van de Hoogheemraadschap”, 
aldus Paardekoper, „Maar zover zijn we nog niet. Wel wat het 
inhoudelijke deel betreft. Je moet dan denken aan gebruik van 
restafval uit zee, het hergebruik van plastic materialen. En dan 
partijen erbij betrekken die bouwmaterialen maken op basis van 
zeewier bijvoorbeeld. Dat kun je verder doortrekken naar het 
produceren van zeewier om een strandpaviljoen te bouwen. ■

fUSE architectuur, PePe, 
Heino Walbroek, Hanneke 
Besseling, SBRK, ITZIT, AVN.

Ruimte voor extra foto
paardekooper

Volker Vedder:

„Brug bouwen 
naar de 
toekomst”
Volker Vedder, eigenaar van de 
winkel Chase, wordt ook wel de 
gekscherend de godfather van 
het straatje genoemd. En dat is 
niet voor niets, Vedder heeft vier 
 winkels in het centrum.

„Sinds 1984 zitten we al in het 
straatje. Wat begon met één  winkel, 
is nu uitgegroeid tot vier; Chase 
Blue, - Oranje, - Kids en Chase Beach 
 Factory. En er is net een vijfde winkel 
bijgekomen, die gaat half november 
open, de 700 m2 Chase concept- 
store. Een plek waar ook een kop 
koffie met iets lekkers te krijgen is. 
Met de nieuwe winkel, met ook de 
verkoop van home- en lifestyle-
producten, willen we een brug slaan 
naar het nieuwe winkelcentrum. 

Wat vindt Vedder van de plannen? 
„Ik kijk ernaar uit. Piet Boon en Jan 
des Bouvrie zijn bij de architectuur 
betrokken. Het centrum krijgt ronde 
en strakkere vormen, spierwit en 
zandkleurig. Het gaat mooi worden!” 

Wanneer verhuist Chase? 
„Eerste kwartaal 2019 gaan we over 
en krijgen we een 1500 m2 groot 
pand met twee verdiepingen die 
uitkomt op de boulevard.“
 

ONDERNEMER
AAN HET WOORD

Rogier Tromm, van het bedrijf 
Tromm Vastgoed is, samen 
met zijn partner Michael van 
Bruggen, verantwoordelijk 
voor de herontwikkeling van 
de locatie van het NH Atlantic 
Hotel. Tromm heeft grootse 
plannen voor het enige hotel 
dat Kijkduin rijk is. 

„De plannen liggen klaar om 
het  Atlantic rigoureus te gaan 
 verbouwen. We gaan het hele 
hotel ophogen en er worden drie 
 woongebouwen aan toegevoegd.”

De plannen met spectaculaire 
architectuur die door Tromm 
gepresenteerd worden bestaan
uit een mix van hotel, huur- en
koopwoningen en short-stay
verblijven. De short-stay  
apparte menten worden een soort 
suite kamers waar je een week,
maar ook een half jaar kunt wonen. 
In de twee woongebouwen aan het 
zeefront komen high-end
koopappartementen met adem-

benemende uitzichten. Verder 
komt er een ruim aanbod van vrije 
sectorhuurwoningen met bijna 
allen zeezicht. 

„Er kan letterlijk vergaderd 
worden op hoog niveau”
„De koopappartementen kijken uit 
over het strand en de duinen van 
Rotterdam tot Noordwijk”, vertelt 
Tromm enthousiast. „Het unieke 
aan dit project is dat alle bewoners 
de faciliteiten van het hotel kunnen 
gebruiken. Van housekeeping en 
roomservice tot technische dienst 
en spa/wellness met fitness, sauna, 
zwembad en beautycenter. De  
spa/wellness wordt een soort be-
sloten bootcamp club met personal 
training.” 

Wat gaat er met het bestaande 
hotel gebeuren?
„Het bestaande gebouw blijft, 
dat wordt gerenoveerd en krijgt 
 modernere gevels. We hebben

het materiaal afgestemd op het 
zee klimaat.” 

Wat wordt het mooiste aan dit 
hotel?
„Het paradepaardje wordt de grand 
ballroom/conferentiezaal. Die ligt 
nu onder de grond en komt op 
de topverdieping van het hotel te 
liggen, op de 9e verdieping, met 
rondom glas. Van hieruit heeft men 
een spectaculair uitzicht en kan 
er letterlijk en figuurlijk vergaderd 
worden op hoog niveau.” 

Wanneer gaat de herontwikkeling 
van start?
„We wachten nog op verschillen-
de vergunningen, maar we hopen 
medio 2018 te kunnen beginnen. 
Het hotel raakt inmiddels gedateerd 
maar komt ge-upgrade terug en de 
kwaliteit krijgt een enorme lift. Dat 
geldt voor de gehele badplaats. Het 
horeca- en winkelaanbod wordt 
heel aantrekkelijk en Kijkduin wordt 
een kwaliteitsbadplaats, mooier dan 
alle andere badplaatsen.” ■

Rogier Tromm heeft grootse plannen voor Atlantic Hotel

„KIJKDUIN WORDT DE MOOISTE 
BADPLAATS VAN NEDERLAND”

Het huidige 
NH Atlantic Hotel wordt ri-
goureus verbouwd en drie 
woongebouwen worden 
toegevoegd.

Fugitassi quam do-
lestibus mi, volorem 
endipsa dolorem et 
qui ut ra volessum,

Fugitassi quam dolesti-
bus mi, volorem endips


