
Kijkduin-Bad  Wijk: Kijkduin  
Bew. Organisatie: 

BWK  

 

Na de oplevering van de gebouwen Poniente, Vendaval 

en Gregale uit fase 1, is men begonnen met fase 2.  

Boven de parkeergarage komen de 4 gebouwen van 

fase 2, met in totaal 154 woningen (waarvan 16 

penthouses). Gebouwen Lombarde, Levanter en 

Tramontana liggen direct aan de boulevard. Gebouw 

Sirocco ligt meer naar achteren, in het verlengde  van 

Gregale. Op de begane grond van fase 2 is 6.700 m2   

ruimte voor horeca en retail gereserveerd.  

De aanleg van de EeF (Entree en Fietsenberging), de 

toegang naar de ondergrondse parkeergarages van 

FRED en BOHA/Atlantic hotel, is door de gemeente 

uitgesteld tot september 2022, o.a. 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 beginnen.   

 

Actuele activiteiten:  fase 2  

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  

  

  

Middin  Wijk: Kijkduin  
Bew. Onrganisatie: 

BWK  

  

Zorgcentrum Middin, gelegen aan de Binnen- en Buitenklingen, bereidt 

sloop en nieuwbouw voor van de woongebouwen en enkele wijzigingen 

aan het hoofdgebouw.   

Op het terrein zijn twee gebouwen van drie lagen gedacht en een 

gebouw van 2 lagen.  

Vooral de bewoners  van de woningen aan de buitenklingen 

(rechtsboven op de foto) zijn sterk gekant tegen een drielaags gebouw 

dicht bij hun achtertuin. BWK/CL probeert te bemiddelen. 

 

Actuele activiteiten:  In mei 2022 heeft het College het Concept Plan Uitwerkingskader 

herontwikkeling Binnenklingen (PUK) ter goedkeuring naar de Raad 

gestuurd. 

Besproken in ROV:   ja 

Meer info:  www.  
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 Landschappelijk raamwerk Kijkduin-

Binnen   

  

Wijk: Kijkduin  

Bew. Onrganisatie: 

BWK  

  

De meeste onderdelen van het Landschappelijk Raamwerk zijn af. 

Resten nog aanpassingen  op het puinduin langs de M.  

Vrijenhoeklaan. 

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. Onrganisatie: 

BWK  

  

De bebouwing van het Wingsterrein aan de Mozartlaan is 

afgeblazen.  In plaats daarvan is, in samenspraak met een groep 

omwonenden, om het terrein om te vormen tot een plantsoen.  

Het terrein (tot Mozartpark gedoopt) is inmiddels ingericht en 

geopend. 

Het voormalige clubhuis van Wings heeft een maatschappelijke 

bestemming gekregen en zal voor diverse groepen en activiteiten 

worden gebruikt. Het SDK heeft daarbij de regie. 

Actuele activiteiten:    

Besproken in ROV:  ja  

Meer info:    

   

Bethelkerk  Wijk: Bohemen  
Bew. Organisatie: 

BWK  

  

Het uiterlijk van de oorspronkelijke kerk blijft in de plannen grotendeels 

bewaard, de kosterswoning en de latere laagbouw aan de Traviatastraat 

worden gesloopt en vervangen door woningen, waarbij de daklijnen van de 

kerk gevolgd worden. Het grootste deel van de kerkzaal wordt straks het 

domein van de Stichting Amadeus, die wijkactiviteiten organiseert en deze 

ruimten beheert. De werkzaamheden zijn begin 2022 begonnen. Amadeus 

heeft zolang onderdak in het voormalige Wingsgebouw.  

Actuele activiteiten:    

Besproken in ROV:  ja  

Meer info:  www.bethelblijft.nl, www.walboduin.nl/actueel/nieuws  

http://www.bethelblijft.nl/
http://www.bethelblijft.nl/


 

 

Landgoed Meer en Bos   

  
Wijk: Bohdemen  

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 neemt de gemeente nog geen maatregelen.  

Actuele activiteiten:    

Besproken in ROV:  ja  

Meer info:  www.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

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 zijn en worden er aanpassingen uitgevoerd.  

Actuele activiteiten:    

Besproken in ROV:  ja  

Meer info:  www.  

 

 

  

Vervanging riolering  

Bohemen-Noord 

  

Wijk: Bohemen  

Bew. Organisatie: 

BWK  



  

In maart 2022 is begonnen met de vervanging van de 

riolering in Bohemen-Noord en de daarmee gepaard 

gaande reconstructie van de straten. In 2023 wil men de 

werkzaamheden afronden. 

Op de foto: de Balsemienlaan. 

Actuele activiteiten:    

Besproken in ROV:   

Meer info:  www.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Omgeving De Savornin Lohmanplein 

(winkelcentrum)  

Wijk: 

Bohemen/Rosenburg  

Bew. Organisatie: 

BWK  

  

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 klaar. Op het Colijnplein is de 

uitbreiding aldaar ook vrijwel afgerond.  

Het voormalige Patershuis aan de Treublaan wordt gesloopt en 

vervangen door nieuwbouw van 81 huurappartementen, waarvan de 

helft geschikt is voor wonen met een zorgindicatie t/m 3. De planning 

voor start bouw staat nu op 3de/4de kwartaal 2022. Geschatte bouwtijd 

is 112-15 maanden. Gezien de tijdelijke huisvesting van Oekraïnse 

vluchtelingen zal de verbouwing later starten. 

Voor het voormalige kantoorgebouw van Hercules/ING aan het 

Colijnplein is alleen bekend dat daar een woonflat zal komen. 

De voormalige telefooncentrale aan de Thorbeckelaan wordt gesloopt 

en maakt plaats  voor woningen.  

In een kleine behuizing op het terrein is de vernieuwde centrale 

ondergebracht.  

Er is een kapvergunning aangevraagd voor een flink aantal bomen die 

nu nog rond de centrale staan. 

Actuele activiteiten:    

Besproken in ROV:  ja  

Meer info:  www.  

  



Ontmoetingskerk  
Wijk: 

WaldeckZuid  

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 heeft een nieuwe online-presentatie plaatsgevonden. 

Coronamaatregelen en bezwaren van omwonenden hebben vertraging 

opgeleverd.  

Lingotto verwacht dat de sloop van de kerk  in herfst 2022 kan beginnen 

en dat de nieuwbouw start in 2023.  

Actuele activiteiten:    

Besproken in ROV:  ja  

 

 

 

 

Ontwikkeling Haagse Beek  Wijk: Bohemen  
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. Eind 

2021 zijn de werkzaamheden begonnen, in 

maart 2022 worden ze afgerond. 

Half mei 2022: De werkzaamheden zijn nog in 

volle gang. De nieuwe contouren van de 

Haagse Beek en het wandelpad aan de 

noordzijde zijn al goed zichtbaar. Nieuwe 

beplanting is nog niet gerealiseerd. 

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 was op de bouwvergunning. 

Bezwaarprocedures hebben veel vertraging opgeleverd, maar begin 

2021 is met de verbouw tot etagewoningen begonnen  

Actuele activiteiten:    

Besproken in ROV:    

Meer info:    

  

 
 


