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ZATERDAG 7 - 8 APRIL 2018 
•  Duinenmars: Aanvang 09.30 uur. 

Beach Resort Kijkduin Wandelen 
door de duinen over 5, 10, 15, 25 of 
40 km. De Duinenmars is een initia-
tief uit de jaren vijftig van de vorige 
eeuw om geld in te  zamelen voor 
gehandicapte scouting jongeren 
en voor scouting activiteiten in 
Zuid-Holland.

ZATERDAG 21 APRIL 2018
•  Kijkduin Sunrise 2018: De traditi-

onele opening van het badseizoen 
in Kijkduin, Sunrise 2018, belooft dit 
jaar extra spectaculair te worden. 
De opening staat voorlopig gepland 
op 21 april 2018. 
Met straattheater, een absurdisti-
sche stille fanfare, een hamster-
rad voor mensen dat interactieve 

stroom opwekt, een minireuzen-
rad en nog veel en veel meer. En 
 muziek! Met onder meer de The 
Dawn Brothers, The Bazzookas 
(o.a. bekend van DWDD), 
 beatmuziek van The Deaf en de 
 singer-songwriter Lucky Fonz III. 
Check voor het actuele programma 
onze site: 
wwwkijkduin-beachresort.nl

„Ik houd van Kijkduin. We realise-
ren hier een droom aan zee”, zegt 
Michael van Bruggen, de bekende 
horeca-ondernemer van onder 
meer het voormalige restaurant 
Beaubourg in Amsterdam en Klein 
Paardenburg in Ouderkerk aan de 
Amstel.

Evenals bewoners, ondernemers, 
Kijkduin-bezoekers en talloze 
andere geïnteresseerden was Van 
Bruggen, inmiddels ook project-
ontwikkelaar, op deze inloop-avond 
in NH Hotel Atlantic. 

Buurtbewoners met hond, net terug 
van een lange strandwandeling of 
uit de sportschool en nog in trai-
ningspak, luisteren aandachtig naar 
de Kijkduin-plannen.

De zaal is gevuld met hoge tafels, 
grote kannen warme koffie en thee. 
Aan de muur een gigantische plaat 
van de duinen. Het geduld van 
velen is lang op de proef gesteld. 
De herontwikkeling liet lang op zich 
wachten. Maar nu is het uiteindelijk 
dan toch zover. 

Bij Lisette Groen, projectmanager 
van Kijkduin bij de Gemeente Den 
Haag, spat het enthousiasme ervan 
af: „Het is toch fantastisch om een 
nieuwe familiebadplaats te kunnen 
creëren samen met ondernemers, 
bewoners, ontwikkelaars.”
Aan de hand van grote tekeningen, 

schermen en billboards worden de 
bezoekers geïnformeerd over het 
nieuwe Kijkduin. Ze krijgen uitleg 
over de plannen, over de duur 
van het project en over wat deze 
metamorfose zal betekenen voor 
de buurt. 
De verwachtingen zijn hoog 
gespannen. Bewoonster Frida de 
Jong: „Verwachtingsvol, maar de 
tijd zal leren wat het wordt.”

Voor Dave Smit, Zuiderstrand-
beheerder, staat het echter in-
middels vast: „Kijkduin wordt een 
kindvriendelijke badplaats, gericht 
op de toekomst.” 
Bijna iedereen is nieuwsgierig hoe 
de metamorfose van de badplaats, 
het nieuwe Kijkduin, zal uitpakken. 
De sfeer is gemoedelijk.

„Ik vind het fantastisch dat er na 
vijf jaar praten in de Projectgroep 
 Herontwikkeling Kijkduin Bad nu 
toch alle partijen eensgezind voor 
een Nieuw Kijkduin samenwerken”, 
aldus Marianne Snijder, die als 
 secretaris van Stichting Beach 
 Resort van dichtbij het proces op 
de voet volgde.

Voor de exploitanten van de 
strandhuisjes John Roos en 
Jeroen Struving was er onlangs 
goed nieuws van de rechter. De 
strandhuisjes mogen blijven. 
„Om maar in mijn taal te praten: 
#trotsopkijkduin”, lacht Struving.

Bijeenkomst bewoners, ondernemers, gemeente en Kijkduinliefhebbers

‘SPANNEND OM ERBIJ TE MOGEN ZIJN’

Vlnr: Michael van Bruggen, ir. Lisette Groen van de 
gemeente Den Haag en Rogier Tromm.

Vlnr: Ad Roos van Fred Developers, Marianne Snijder 
en ing. Menno Naaborg van de gemeente Den Haag,

Vlnr: Anita van de Laar, voorzitter van de 
 Belangenvereniging Sterflats, de Amerikaan 
Mister Lodder en zijn goede vriendin Frida de Jong.

Horeca-ondernemer John Roos (l) en beheerder 
Dave Smit van het Zuiderstrand.

Vlnr: Eduard Boot van restaurant Altro, Bas van der 
Peet van FRED Developers en Woody Louwerens, 
voorzitter ondernemersvereniging Deltaplein.

Vlnr: Jeroen Struving van Haagse Strandhuisjes, 
Maike Zwart van het Vitality Court, Ryan Spencer en 
Jurgen Zwart.


