
Naakt
Naaktrecreatie 
is toegestaan 
vanaf paal 108 
bij golfbreker 21, 
in zuidwaartse 
richting. Tot aan 
de gemeentegrens 
van Monster.

Fijn voor de hond
Tussen 1 oktober en 15 mei zijn honden altijd 
 welkom in Kijkduin. Van 1 april tot en met
1 oktober kan er op het Zuiderstrand  voor 09.00 
uur of na 19.00 uur gewandeld worden. 
Op strandopgang 2 en 9 en vanaf de Kwartellaan 
tot aan strand opgang 10 mogen honden in de 
zomermaanden altijd loslopen.
Let op: wandel altijd met een opruimzakje.

Het idee voor de strandhuisjes 
ontstond spontaan bij 
Hagenaar en zeeliefhebber 
Jeroen Struving. Na zeven jaar 
voorwerk – waaronder een 
ronde langs de hele kust om alle 
strandhuisjes te onderzoeken – 
riep de gemeente een Europese 
aanbesteding uit. Jeroen en 
zijn vrouw omringden zich 
twee weken met vrienden, 
ontwerpers, natuurliefhebbers, 
wetenschappers en meer, en 
zo werd het plan ‘geboren’ om 
authentieke strandhuisjes te 
ontwerpen voor Kijkduin-strand.

Inmiddels weet de hele wereld, 
dankzij bloggers en vloggers die 
bivakkeerden in een strandhuisje 
van de HaagseStrandhuisjes, dat 

VAN EEN ONZER VERSLAGGEVERS

„Zo’n woensdagmiddag aan 
het strand vinden we heerlijk. 
Vooral de boot is in trek bij de 
meisjes. Voor mij heeft deze 
plek wel iets speciaals. Ik heb 
hier zelfs nog op mijn 18e nog in 
de poffertjeskraam gewerkt.” 

Herinneringen komen terug bij 
Marjolein Rensing uit Leiden. Ze 
is met haar twee dochtertjes Zoë 
(4) en Lilly (2) een middagje aan 
het uitwaaien aan het strand van 
Kijkduin. De zon laat zich vandaag 
amper zien, maar dat maakt de fans 
van de badplaats niets uit. 

In de restaurantjes zitten bezoe-
kers gezellig met elkaar te lunchen 
en in de strandtent Habana Beach 
kruipen vrienden bij elkaar bij het 
haardvuurtje.

Zoals elke woensdagmiddag is het 
gezellig op Kijkduin. Jan en Henny 
van der Tang uit Loosduinen stappen 
net van hun fiets. „Waarom we naar 
Kijkduin gaan? We wonen nog geen 
10 minuten van het strand en gaan 
hier praktisch elke dag een kopje 
koffie drinken. Daarna stappen we 
weer op de fiets. Naar het Westland 
of via het nieuwe fietspad naar Hoek 
van Holland. De kust trekt altijd.”

Bij Habana Beach is het gezellig 
druk. Aan een lange tafel zit een 
grote familie een taartje te eten, bij 
het haardvuur zitten vrienden te 
babbelen. 
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Kitesurfer
 Tristan Wubs

1. Hoe lang kom je hier al?
„Mĳn leven lang. Ik kom uit 
Zoetermeer, studeer en woon 
nog bĳ mĳn ouders.”
 
2. Waarom Kijkduin?
„Als de wind sterk is en de gol-
fen op andere plekken te hoog, 
dan ga ik naar de Zandmotor 
om te kitesurfen. Daar zĳn de 
golfen minder heftig.”
 
3. Wat is je favoriete plek? 
„Als het niet heel hard waait 
loopt ik het strand op en ga 
gelĳk de zee in. Op een warme 
dag lukt dat natuurlĳk niet. 
Dan is het te druk.”
 
4. Persoonlijk?
„Als ik even geen college heb, 
ben ik in het water te vinden. 
Daar heb ik wel een stel koude 
voeten voor over.” 
 
5. Toekomst Kijkduin?
„Wat mĳ betreft mag er wel een 
frisse wind door Kĳkduin.”

Badplaats domein van families en strandfans

„WAAROM KIJKDUIN? WE HEBBEN HIER TOCH  
ECHT ALLES WAT ONS HARTJE BEGEERT”

Op avontuur in een strandhuisje met het gezin

„JE HOORT DE ZEE RUISEN”

Dagjesmensen 
 Familie Baas en
De Brabander
Opa en oma Baas en familie 
De Brabander staan met hun 
kinderen op de bekendste boot 
van Kĳkduin; Atlantis. 
Familie Baas: „Mĳn dochter, schoonzoon en kinderen zĳn twee 
weken over uit Australië. We hebben lekker over het duinpad gefietst 
en gaan zo pannenkoeken eten. We genieten met volle teugen.”

Kijkduin een prachtige plek is vlakbij 
het historische centrum van Den 
Haag. Een unieke plek aan zee!

DROMEN
„De aandacht was overweldi-
gend”, zegt Jeroen Struving van 
 HaagseStrandhuisjes.nl die 20 
strandhuisjes verhuurt. „Meer dan 
8 miljoen mensen lazen het via 
internet, onze strandhuisjes prijken 
op menig lijstje van landelijke en 
internationale media en we  wonnen 
zelfs awards!” Zo bracht Lonely 
Planet na hun verblijf een boekje 

uit over de Haagse stranden en 
National Geographic heeft mooie 
verslagen gemaakt.

Jeroen woont met gezin in hartje 
centrum van Den Haag en ze zijn 
op en topstrandliefhebbers. „De 
strandhuisjes zijn voor ons een uit 
de hand gelopen hobby, een droom 
die uitkomt, zo vertelt Jeroen. Ook 
zijn vrouw Patricia heeft een ‘gewo-
ne’ baan ernaast en hun dochters 
helpen regelmatig ook een handje.
Met HaagseStrandhuisjes.nl zoeken 
ze de verbinding met lokale bedrij-
ven en instellingen. En bovendien, 
en dat geldt voor heel Kijkduin, de 
huisjes zijn gemaakt van duur zame 
materialen en er wordt gebruik 
gemaakt van groene energie. De 
inrichting is ook zoveel mogelijk 
duurzaam en Haags; de stoeltjes 
zijn bijvoorbeeld allemaal be-
kleed van oude spijkerbroeken van 
 Haagse kringloopwinkels. 

„Ja, we zijn voor behoud van het 
goede en authentieke van het 
huidige Kijkduin en kijken uit naar 
verbeterde voorzieningen voor 
bewoners en gasten. Dat geeft 
familiebadplaats Kijkduin nieuw 
elan!” ■

Strandwal
In vroege Middeleeuwen vonden 
stormvloeden plaats. Deze zorgden 
voor afkalving van de kust. Hierdoor zijn 
de strandwallen ‘afgekapt’. Het hierbij 
vrijgekomen zand werd door de wind 
kilometers landinwaarts verplaatst. Dit 
proces lijkt eeuwenlang te zijn doorgegaan 
en zo ontstonden de ‘Jonge Duinen’. 

ZONDAG MARKT
Van januari tot december 

11.00-17.00 uur

Brocante - Boeken - Kunst
Iedere 2e zondag van de maand

Heerlijk Puur Kijkduin Streekmarkt
Iedere laatste zondag van de maand

Een moeder met kind op de arm 
komt net het terras opgelopen. 
Conny Bett en kleine Hilda komen 
uit Duitsland en ondanks de afstand 
zijn zij en haar man vaste klant van 
Kijkduin. 
Thuis in Duitsland volgen ze 
zelfs al vijf jaar Nederlandse les 
om de taal beter te begrijpen. 
„Elk jaar komen we vanuit onze 
woonplaats Dortmund hierheen 
om vakantie te vieren”, vertelt 
Conny in verbazingwekkend goed 
Nederlands. „We logeren altijd bij 
vakantiepark Roompot, hier vlak 
achter de duinen. Dit is ons vijfde 
achtereenvolgende jaar alweer. 
Waarom Kijkduin? Je hebt hier toch 

echt alles wat ons hartje begeert. 
Het strand en de zee staan bij ons 
met stipt op nummer één. Is het 
een regenachtige dag, dan gaan we 
Den Haag in.”  

Dat geldt ook voor de Familie 
Kruithof. Vader Lennard, Lulu, Kick 
en kleine Donna, komen gewapend 
met vliegers het strand opzetten. 
„Vliegeren wordt een uitdaging 
hoor, maar we gaan het toch pro-
beren”, vertelt Lennard.
Terwijl hij samen met de kinde-
ren de vliegers in de lucht weet te 
houden, vertelt Lennard waarom hij 
hier te vinden is.
„Ik kom hier zo vaak als mogelijk. 
Zodra de kinderen uit school komen, 
gaan we naar het strand. We zijn hier 
speciaal komen wonen om zoveel 
mogelijk van deze natuur en de zee 
bij Kijkduin te kunnen genieten. Zeg 
nou zelf, dit is toch heerlijk!” ■

Vloggers en bloggers 
ontdekten de strandhuisjes. 

Puur Natuur.

„De aandacht was 
het afgelopen jaar 
 overweldigend”

„Wij komen hier zo vaak 
als mogelijk om te genieten 
van natuur en zee”

„We zijn hier komen wonen om zoveel 
mogelijk van deze natuur te genieten.”

Een weekend of een 
midweek even weg van de 
drukte in een strandhuisje 

bij Kijkduin.

Vliegeren maar ook 
kitesurfen is een 
populaire bezigheid op 
het strand en in zee.

Marjolein 
Rensing met Zoë 
en Lilly bij het 
duinenstrand

Conny Bett en 
dochter Hilda 

komen uit 
Duitsland voor 

Kijkduin.

Familieplezier in
de zee bij Kijkduin.

„Wie springt er
over de golf?”

Advertentie

Parkeren
Het parkeren is nu gratis. 
Hoe gaat dat straks? 
In het nieuwe Kijkduin zal er 
een parkeergarage komen 
waar gasten de eerste 2 uur 
gratis kunnen parkeren. 
Parkeren voor de winkels 
verdwijnt grotendeels.


