
Wat wil Den Haag met Kijkduin?
•  Vitale stedelijke milieus, diversiteit, sociale cohesie en 

welzijn voor inwoners
•  Economische vitaliteit, werkgelegenheid en welvaart
• Duurzame bereikbaarheid
• Verbeteren kwaliteit groen, openbare ruimte en water
•  Hotspot innovatie en duurzaamheid
•  Co2 neutraal in 2020

Pianist en Hagenaar
Tonny Eijk:
„Kijkduin is mooi. Ik heb er mijn kwartet nog 
gespeeld bij de opening van het winkelcentrum, vlak 
achter de boulevard. Dat was dat 40 jaar geleden. 
Toen nog samen nog met Eddy Christiani.”

BRIGITTE  EN HARRY VERLIEFD OP HET 
STRAND:

„Bouwen aan een
ijzersterk Kijkduin”
Getrouwd zijn Brigitte van Benschop 
en Harry van den Ouweelen niet. Maar 
afgelopen jaar werden bij hun beachclubs 
Titus en At Sea wel meer dan tachtig 
huwelijksfeesten gevierd. 
„Maar wij zijn niet getrouwd hoor!”, grapt
Van den Ouweelen, gelouterd in de horeca 
met ervaring in de hotellerie. 

Brigitte is op het strand ‘geboren’. Ze begon er 
29 jaar geleden met een uitgiftebuffet. Anno 2017 
kunnen ze met hun twee bedrijven aan de kustlijn 
bedrijven feesten aan met 2500 bezoekers. Ze 
willen bovendien kwaliteit op het bord, vis vooral, 
de betere wijnen in het glas en dat wordt door 
de gasten gewaardeerd. Want het is er vaak ‘volle 
bak’. De gastvrijheid wordt gewaardeerd.
„Natuurlijk zijn we blij dat de herontwikkeling er 
aan komt” vertelt Harry. „We bereiden ons erop 
voor. Vanzelfsprekend is er straks overlast. Maar 
we kunnen het nu in een keer heel goed doen. 
Door afstemming met elkaar komt er synergie 
en staan we sterker. We zetten onze schouders 
eronder.”

Van den Ouweelen spreekt nu nog over ‘boven’ 
en ‘beneden’. Daarmee doelt hij op de onder-
nemers op het strand en de collega’s rond het 
Deltaplein. Maar dat moet in zijn ogen snel ver-
anderen. De beachclubs hebben zich verenigd in 
Strandvereniging Kijkduin. 
„De strandondernemers hebben belang bij een 
goede aanvoerroute voor hun leveranciers. Ook 
voldoende parkeergelegenheid is essentieel voor 
hun gasten. We hebben vooral een gezamenlijk 
belang: de toekomst van een ijzersterk Kijkduin. 
Badplaats Kijkduin, zoals ik het noem”, zegt Harry 
vol passie.

MAIKE VAN DER ZWART VAN  VITALITEITSCOURT:

„Ons doel:
Mensen gezond maken”
Maike en Jurgen van der Zwart en Arjen Nauta 
en Debbie Middendorp hebben de ambitie om 
in het nieuwe Kijkduin een vitaliteitscentrum 
te verwezenlijken. Het zijn twee stellen die 
hun droom willen verwezenlijken: Een court 
waar alles draait om gezond zijn en vooral 
gezond blijven. Waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en waar je even pas op de plaats 
kunt maken. 

Maike en Jurgen van der Zwart zijn nieuwkomers in 
de badplaats. In 2016 verhuisde het stel samen met 
hun drie kinderen naar Kijkduin. 

Maike: „We wonen hier heerlijk, maar gaan nog wel 
de wijk uit voor een bezoek aan een huisarts, tand-
arts, kapper of sportschool. En daar willen we veran-
dering in brengen. Ons plan is om van het Vitaliteits-
court een zogenaamde ‘One-Stop-Shop’ te maken. 
Een plek waar alles onder een dak te vinden is, geo-
riënteerd op bewoners van Kijkduin en mensen in de 
directe omgeving. Je vindt in dit centrum alles wat 
met een vitaal leven te maken heeft. Mensen kunnen 
naar een huisarts, een tandarts, fysio- en sportarts. 
Maar er wordt hier ook yoga gegeven en je kunt je 
hier ook laten verwennen bij de kapper of pedicure. 
Kortom, alles op het gebied van wellness, beauty, 
cosmetisch en paramedisch, sport en bewegen. Ver-
der vind je hier ook een stukje dienstverlening. We 
willen bezoekers laten ontspannen en recreëren.”
 
Hoe ziet Maike de toekomst voor zich?
„Alle bewoners, Kijkduin, omgeving, en uiteraard 
toeristen, zijn welkom. Preventief en als stukje 
dienstverlening. Ook willen we een maatschappelij-
ke functie voor de buurt invullen. Denk aan voor-
lichtingsavonden, bridge-ochtenden, bijeenkomsten 
voor ouderen. Ook daar is behoefte aan in Kijkduin. 
En als ze dan toch in ons vitaliteitscentrum zijn, dan 
kunnen de gasten gelijk een bezoekje brengen aan 
de kapper of de schoonheidsspecialist.”

WINKELMAKELAAR STEVEN DE NEEF:

„Modernisering van
ons ‘straatje’”
„Kijkduin wordt wel gemoderniseerd, en 
dat was hoognodig want de conditie van 
de gebouwen ging flink achteruit. Maar de 
structuur zal behouden worden.”

Aan het woord Steven de Neef, winkelmakelaar in 
Kijkduin. Hij is druk bezig met het maken van plan-
nen voor het nieuwe Kijkduin. „Een geweldige mooie 
opdracht”, aldus De Neef. „Ik heb wel vaker te ma-
ken met nieuwbouw, maar een badplaats opnieuw 
invullen, die kans krijg je niet vaak. Dit is uniek.”

Steven is niet bang dat het hart uit de badplaats 
wordt weggerukt. „We hebben hier te maken 
met een natuurgebied, Natura 2000, en met een 
 waterkering. We zitten letterlijk op een duin en dat 
gevoel mag niet verloren gaan. We moeten dus zo 
goed mogelijk met de omgeving omgaan. Daar gaan 
projectontwikkelaars goed mee om. Alle vormen zijn 
anders, delen zijn rond om het geheel vriendelijker te 
maken. De verhoogde boulevard en verlaagde straat 
zijn een gegeven, dat blijft hetzelfde. Ons ‘straatje’, 
zoals het gebied door buurtbewoners wordt ge-
noemd, gaat plat, maar er komt een nieuw ‘straatje’, 
een winkelpromenade. Er komen hogere plafonds en 
alles wordt overzichtelijker, luchtiger en ruimtelijker. 
Ook met vooruitzicht op de nieuwe bewoners (er 
worden in totaal zo’n 1000 woningen in Loosduinen 
gerealiseerd). Het nieuwe straatje wordt niet over-
dekt omdat een gemiddeld mens het niet lekker vindt 
om overdekt te lopen.” 
 
Wat is de grootste verandering zijn?
„Het wordt een ‘vier-seizoenenbadplaats’. Het nieuwe 
Kijkduin, de achtertuin van Den Haag, zal minder 
pieken kennen. Natuurlijk is het hier gezellig druk als 
het mooi weer is, dat zal straks niet anders zijn. Er zal 
straks altijd een reden zijn om naar deze mooie bad-
plaats te komen.” 
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 Dennis van
Elswijk

van Biek Bikes

1. Hoe lang kom je hier al?
“Mĳn hele leven. Kĳkduin 
heeft mĳn jeugd beheerst. Nu 
dus nog steeds, sinds maart 
heb ik hier mĳn eigen fiets-
zaak, Biek Bikes.”
 
2. Waarom Kijkduin?
“Ik ben opgegroeid in Den 
Haag en Kĳkduin was onze 
badplaats. De boot was mĳn 
speeltuin.”
 
3. Wat is je favoriete plek? 
“Mĳn winkel natuurlĳk. Dit is 
een soort clubhuis voor bikers. 
In het weekend komen de vaste 
klanten lekker een bakkie te 
doen.”
 
4. Persoonlijk?
“De natuur. Ik fiets van Kĳk-
duin naar huis, Wateringen. 
Dat is een rit van 9 km, dwars 
door de natuur.” 
 
5. Toekomst Kijkduin?
“Dat er iets moet gebeuren is 
duidelĳk, maar waar ik in het 
nieuwe Kĳkduin mĳn zaak 
voortzet, is nog even de vraag.”Kenneth Smit, eigenaar van 

restaurant Ponderosa, zit al 
28 jaar op de boulevard en 
woont 5 minuten van de bad-
plaats af. Ponderosa scoort bij 
Iens een mooie 8,7, een teken 
dat de gasten waardering 
hebben voor de spijzen.

 „Hier op de boulevard is 
van alles te krijgen; van 
hamburger tot kreeft. Zo zit 

hier een Griekse en Mexicaanse 
keuken, wijzelf hebben een Frans/
Nederlandse keuken. Dat is al 
28 jaar een gouden formule. We 
hebben 800 vaste klanten. Dat 
Kijkduin een nieuw jasje krijgt vind 
ik een goede zaak. Dat zal ook weer 
een nieuwe doelgroep aantrekken. 
Natuurlijk willen we op de nieuwe 
boulevard van de partij zijn. De 
formule die we nu hanteren zullen 
we daar aanhouden. We passen 

goed in het nieuwe Kijkduin. 
Het gevarieerde aanbod van 
keukens zal zeker blijven, er 
zullen daar geen fastfoodketens 
komen. Tijdens de eerste fase 
van de verbouwing blijven 
we gewoon open. Wat er in 
fase 2 gaat gebeuren weet ik 
niet precies, maar we hopen 
na de zomer van 2019 de 
gloednieuwe boulevard op te 
gaan.” ■

Let op bij
de Zandmotor!
Door stromingen en de loop van 
het water kunnen van tijd tot 
tijd gevaarlijke plekken ontstaan 
bij de Zandmotor. Ook wordt er 
gewaarschuwd voor drijfzand. 
Altijd opletten!

ONDERNEMER
AAN HET WOORDKenneth Smit over culinair Kijkduin:

Van hamburger tot kreeft 

Hofpas begon in Kijkduin
Kijkduin was het decor voor de lancering van de 
Hofpas. De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh 
ontving op het Deltaplein het eerste exemplaar.
De Hofpas is een initiatief van zorginstelling 
Florence en Coöperatie de Volharding. Projectleider 
van de Hofpas José Bosch: „We rollen de Hofpas uit 
over de stad en vanaf nu vliegen de aanbiedingen je 
om de oren.”

Drie ondernemers geven visie op nieuw Kijkduin
Eten & Genieten met strand en zee om de hoek

Daily Taste Kĳkduin
Dat wordt straks watertanden bĳ Daily Taste 
Kĳkduin, Van vlees, vis, groenten, zuivel, fruit, 
vers brood tot en met sushi. Een supermarkt, 
restaurantjes, wĳnbar, kiosks en een barrista in
een koffiebar.
Een foodcourt is inmiddels een beproefd concept 
met daarin alle leuke en vrolĳke ingrediënten 
die nodig zĳn om bezoekers te boeien. Dat zĳn er 
in Kĳkduin nu nog 3,5 miljoen per jaar. Maar de 

verwachting is dat dit aantal straks flink gaat stĳgen.
Aan de promenade komen boetieks, fietsverhuur, 
drogisterĳ en talloze andere winkels en 
ondertussen zorgt Daily Taste Kĳkduin voor een 
nieuwe dimensie. Genieten van het strand en de 
zee, maar het wordt Eten & Genieten bĳ Daily Taste. 
Maar er is ook ruimte voor sport en vitaliteit.
De uitgangspunten zĳn duidelĳk: veelzĳdig, 
kwaliteit en duurzaam ondernemerschap. 


