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Projecten 

Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

Kijkduin-Bad Wijk: Kijkduin 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

De uitvoering van de herontwikkeling van Kijkduin Bad door  
eigenaar/ontwikkelaar FRED Developers ligt voor wat betreft de eerste drie 
gebouwen op schema. Fase 1 van het winkel- en horecagebied met 
appartementen omvat de eerste twee gebouwen aan de noordzijde (tegenover 
het hotel) en omvat 31 koopappartementen aan  
de zeezijde )gebouw Poniënte) en 38 huurappartementen aan de landzijde 
(gebouw Vendaval). en 5900 m² aan commerciële ruimte en 130 
parkeerplaatsen in een parkeergarage. In gebouw Vendaval heeft Bakkerij 
Van Kempen inmiddels haar nieuwe locatie betrokken. Chase zit daar nog 
tijdelijk, maar zal in het voorjaar van 2021 verhuizen naar Poniënte. 
Aansluitend aan fase 1 is fase 1,5 (gebouw Gregale) gerealiseerd met 43 
huurappartementen. De oplevering zal nog dit jaar plaatsvinden. In de 
commerciële ruimte zal plaats worden geboden aan o.a. de versmarkt Daily 
Taste en supermarkt Coöp. Daarnaast zijn door FRED contracten afgesloten 
met de Hema en andere ondernemers als RAW Coffee en Tea en Calinda ’s 
dames- en herenkleding. 
De start van fase 2 heeft enige vertraging opgelopen. Het verkrijgen van de 
vergunningen heeft iets meer tijd gevraagd dan gedacht. Maar sinds half 
november is de aannemer daadwerkelijk begonnen met het aanbrengen van 
een damwand langs de boulevard. Zodra die gereed is, kan na de 
asbestsanering de sloop van het oude winkelcentrum worden uitgevoerd. 
De aanleg van de EeF (Entree en Fietsenberging), de toegang naar de 
ondergrondse parkeergarages van FRED en BOHA, is door de gemeente 
uitgesteld i.v.m. een geschil met BOHA over grond.  Voor het eerste deel van 
de garage onder fase 1 en 1,5 is een tijdelijke toegang gerealiseerd. 
Volgens de laatste berichten van BOHA zal de renovatie en uitbreiding van 
het hotel naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 plaatsvinden.  

Actuele activiteiten: Damwand maken 

Besproken in ROV: ja 

Meer info: 

www.nieuwkijkduin.nl 

www.boele.nl/project-websites/nieuw-kijkduin  

Zie ook www.walboduin.nl/actueel/nieuws/nieuwsbrief Kijkduin 4 

 

Schapenatjesduin-Oost  

 
Wijk: Kijkduin  

Bew. organisatie: 

BWK 

 

Op 11 april 2019 heeft wethouder Liesbeth van Tongeren symbolisch de 

eerste (houten)paal geslagen op de voormalige scheidsrechtersvelden. Het 

terrein is inmiddels bouwrijp. Er komen 66 grondgebonden woningen, die 

in particulier "Kleinschalig Opdrachtgeverschap" worden gebouwd, 

alsmede 2 flatblokken met ca. 66 sociale huurwoningen. De meeste kavels 

zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk bebouwd. Met  de flatgebouwen 

moet nog worden begonnen. 

 

Actuele activiteiten: Bouwen!  

Besproken in ROV: ja 

Meer info: www. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nieuwkijkduin.nl/
http://www.boele.nl/project-websites/nieuw-kijkduin
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Projecten 

Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

 

Finest of Ockenburgh  Wijk: Kijkduin 
Bew. organisatie: 

BWK 

 
 

Op de voormalige tennisbanen Waldeck, worden 78 

appartementen in 5 blokjes van 4 lagen en 54 

grondgebonden woningen gebouwd. De 

appartementgebouwen zijn inmiddels opgeleverd; de 

bouw van de overige woningen schiet al aardig op. 

 

Actuele activiteiten: Bouw grondgebonden woningen. 

Besproken in ROV: ja 

  

Meer info: www.finestofockenburgh.nl  

ZuiderDuineN Wijk: Kijkduin 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

Op de hoek van de Ockenburghstraat en de Wijndaelerweg 
worden 61 appartementen in drie bouwblokken op een 
gemeenschappelijk plint gebouwd. In de plint worden o.a.  
een kinderdagverblijf en een garage ondergebracht. 
Bouwbedrijf Schouten is in september failliet verklaard. Begin 
2020 heeft Bouwbedrijf Niersman het project  
overgenomen. De oplevering van de koopappartementen zal 
plaatsvinden in december 2020, zo heeft Niersman recent 
aan de kopers laten weten. 

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV: ja 

Meer info: www. 

 

 

Middin Wijk: Kijkduin 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

Zorgcentrum Middin, gelegen aan de Binnen- en 

Buitenklingen, bereidt sloop en nieuwbouw voor van de 

woongebouwen en enkele wijzigingen aan het hoofdgebouw.  

De bebouwing voldoet niet meer aan de huidige normen. 

 

Actuele activiteiten: Voorbereiding bouwplannen 

Besproken in ROV: Door coronamaatregelen nog niet mogelijk. 

Meer info: www. 
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Projecten 

Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

Uitbreiding ISH Wijk: Kijkduin 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

Op 10 mei opende wethouder Bruinis de uitbreiding van de ISH voor 

de jongste groepen leerlingen. Het gebouw is op enkele kleinigheden 

klaar, maar rondom moet nog het nodige gebeuren. Ook de toegang 

tot het complex moet nog worden aangepast.  

 

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV: ja 

Meer info:  

 

Landschappelijk raamwerk Kijkduin-Binnen  

 
Wijk: Kijkduin 

Bew. organisatie: 

BWK 

 

Rond alle nieuwbouwprojecten in Kijkduin-Binnen liggen ook 

groene zones die verbetering behoeven. Als eerste is de waterpartij 

naast de ISH aangepakt. Door het oppervlak te vergroten is er meer 

volume om neerslag te bergen. Voor de puinduinen zijn plannen 

gemaakt voor de vegetatie en ook de padenstructuur wordt 

verbeterd. De weg Schapenatjesduin is vernieuwd en sluit nu ook 

aan op de Hoek van Hollandlaan; de definitieve aansluitingen van 

de ontwikkellocaties Schapenatjesduin en Finest of Ockenburgh 

worden pas gemaakt als de bouwwerkzaamheden klaar zijn. 

Resten nog aanpassingen  van het puinduin langs de M. 

Vrijenhoeklaan, het Wijndaelerduin en de Wijndaelerweg. 

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV: ja 

Meer info: 
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-

bouwen/bouwprojecten/landschappelijk raamwerk kijkduin binnen en bad  

 

 

Wingsterrein Wijk: Waldeck 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

De bebouwing van het Wingsterrein aan de Mozartlaan is 

afgeblazen. Een groep mensen uit de omgeving onder leiding 

van een landschapsarchitect en een projectleider is een overleg 

gestart om het terrein een invulling te geven die past in de 

omgeving en waar veel buurtbewoners mee kunnen 

instemmen. 

Er is inmiddels een plan gemaakt.  Oorspronkelijk zouden 

omwonenden voor een bijeenkomst worden uitgenodigd om 

het ontwerp van het plantsoen te bespreken. Door de 

Coronamaatregelen was dit niet mogelijk en is een beperkte 

schriftelijke inspraakronde gehouden. Omdat het beschikbare 

budget nog in 2020 diende te worden besteed is in oktober 

begonnen met een versnelde uitvoering. 

Over de toekomst van het voormalige clubgebouw is nog geen 

beslissing genomen: verkoop of toch gemeentelijk eigendom, 

in beide gevallen met de nadrukkelijke wens de 
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Projecten 

Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

maatschappelijke functie te behouden. 

Actuele activiteiten: Aanleg van het plantsoen. 

Besproken in ROV: ja 

Meer info:  

 

 

Bethelkerk Wijk: Bohemen 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

Eind januari 2018 werd bekendgemaakt dat de Bethelkerk, hoek 

Mozartlaan/Händellaan, per 1 juli wordt overgenomen door een 

projectontwikkelaar. Het is de bedoeling dat in de kerkzaal ruimten 

worden gecreëerd voor bijeenkomsten en diverse activiteiten. Aan de 

zijde van de Mozartlaan komt een serre, die aansluit op de oorspronkelijke 

kerkzaal. De kosterswoning en de ruimten aan de Traviatastraat worden 

aanvankelijk gebruikt voor diverse activiteiten en t.z.t. als de 

werkzaamheden aan de kerk zelf zijn afgerond, vervangen door een aantal 

woningen, bewoond door een woongroep.  

Het begin van de sloop van kosterswoning en de laagbouw langs de 

Traviatastraat werd verwacht in maart 2020, maar door wisseling van 

eigenaar is er vertraging opgetreden. Tot die tijd worden die ruimten o.a. 

gebruikt door Amadeus, de organisatie die vooral buurtactiviteiten 

stimuleert.  

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV: ja 

Meer info: www.bethelblijft.nl 

 

 

Landgoed Meer en Bos  

 
Wijk: Kijkduin 

Bew. organisatie: 

BWK 

 

In 2018 is begonnen met een structurele inhaalslag van het 

achterstallig onderhoud van het landgoed. Een deel van de 

zogenaamde kloosterwal is hersteld, er zijn bomen en struiken 

aangeplant, de waterhuishouding is verbeterd en een deel van de 

paden is voorzien van een (semi-) verharding.  

Ook in 2020 gaat het proces verder: nog meer aanplant, 

padverharding en dunning van het bosbestand. Over het beperken 

van het loslopen van honden heeft de gemeente nog geen 

beslissing genomen 

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV: ja 

Meer info: www. 
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Projecten 

Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

Piet Vinkplantsoen 

 
Wijk: Bohemen 

Bew. organisatie: 

BWK 

 

Het Piet Vinkplantsoen op de hoek van de Kijkduinstraat en de 

Machiel Vrijenhoeklaan is na decennialange verwaarlozing op 

aandringen van BWK in 2013 opgeknapt. Sindsdien is de 

verkommering opnieuw toegeslagen. Na herhaald aandringen van 

bewoners en BWK is in september 2019 een nieuw plan gemaakt. 

Eind 2019 zijn die werkzaamheden afgerond.  

Inmiddels is gebleken dat de uitvoering nog niet het beoogde 

resultaat heeft opgeleverd en dienen er aanpassingen te komen. 

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV: ja 

Meer info: www. 

 

 

 

Omgeving De Savornin Lohmanplein 

(winkelcentrum) 

Wijk: 

Bohemen/Rosenburg 

Bew. organisatie: 

BWK 

 

Tot het werkgebied van BWK behoort het gedeelte tussen de 

Mgr. Nolenslaan en de Daal en Bergselaan. Na de nodige 

protesten wordt het gebiedje waarin het tankstation ligt 

(voorgrond), met rust gelaten. 

Het plantsoen op het de Savornin Lohmanplen heeft inmiddels 

metamorfose ondergaan. Het is veel opener geworden, de 

bestrating aangepast en ook de cafetaria is vernieuwd. 

Met de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum is 

inmiddels begonnen. De werkzaamheden op de hoek van de 

Groen van Prinstererlaan en de Treublaan zijn vrijwel klaar. 

Op het Colijnplein is het fundament van de uitbreiding aldaar 

begonnen. 

Het patershuis aan de Treublaan wordt verbouwd voor 

groepswonen. Voor de voormalige kantoorgebouw van 

Hercelus/ING is alleen bekend dat daar een woonflat zal 

komen. Hoe de voormalige telefooncentrale aan de 

Thorbeckelaan verbouwd gaat worden is nog niet 

bekendgemaakt. 

Actuele activiteiten: Renovatie 

Besproken in ROV: ja 

Meer info: www. 
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Projecten 

Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

Ontmoetingskerk 
Wijk: Waldeck-

Zuid 

Bew. organisatie: 

BWK 

 

Op de plaats van de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat 

wil ontwikkelaar Lingotto Vastgoed een woongebouw realiseren. Het 

aanvankelijke ontwerp, met een woontoren naast het tot garage 

verbouwde kerkgebouw, leidde tot stormachtige protesten. 

Sindsdien is een nieuw ontwerp gemaakt, dat beter aansloot bij de 

omgeving en op 14/11/2018 is gepresenteerd. Er zijn en worden nog 

enkele details gewijzigd en er zal een nieuwe presentatie plaatsvinden. 

Coronamaatregelen en bezwaren van omwonenden hebben vetraging 

opgeleverd. 

 

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV: ja 

Meer info: www. 

 

 

Ontwikkeling Haagse Beek Wijk: Kijkduin 
Bew. organisatie: 

BWK 

 

Eind maart 2018 is begonnen met de aanpak van de hoofdroute 

Kijkduin-Houtrust. Eind april 2019 is het hele traject weer 

opengesteld voor het verkeer.  

Langs de Sportlaan moet nog een kwaliteitsverbetering van de 

Haagse Beek en de omliggende groenstrook worden uitgevoerd. 

Dit ter compensatie van de versmalling van die strook om ruimte 

te maken voor de parallelweg langs de huizen. I.v.m. 

vergunningen en de problemen rond stikstofverbindingen en 

grondverzet is de realisatie uitgesteld.  

Actuele activiteiten:  

Besproken in ROV: ja 

Meer info:  

 

Aanleunwoningen Campanulastraat 
Wijk:  

Bohemen 

Bew. organisatie: 

BWK 

 

De voormalige aanleunwoningen van zorgcentrum 

Dekkersduin staan al enkele jaren leeg. De interieurs zijn 

al gesloopt, maar het wachten is op de bouwvergunning. 

Bezwaarprocedures hebben veel vertraging opgeleverd, 

maar men hoopt begin 2021 te kunnen starten met de 

verbouw tot etagewoningen.. 

Actuele activiteiten: wachten 

Besproken in ROV:  

Meer info: www. 

 


