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Landschappelijke structuur kustlandschap

De verschillende kernen van de gemeente Katwijk liggen in een zeer 
interessant en afwisselend landschap. Katwijk aan Zee ligt als oud vis-
sersdorp aan de kust en samen met Katwijk aan den Rijn in de duinen. 
Hierachter ligt het landschap van de oude duinen, dat gekenmerkt wordt 
door een serie strandwallen die parallel aan de kust lopen. Rijnsburg 
ligt op de  uitlopers van één van de strandwallen. Dit landschap wordt 
doorsneden door de Oude Rijn die vanuit het Groene Hart naar de zee 

toestroomt en tegenwoordig via het Uitwateringskanaal in de Noordzee 
uitmondt. De oude dorpskernen van Valkenburg en de nieuwe kern van 
Katwijk-Noord en Valkenhorst liggen in het oude stroom gebied van de 
rivier. Veel van het oorspronkelijk landschap is verdwenen, maar het 
onderliggende landschap is zeer bepalend geweest voor de ontwikke-
ling van de verschillende plaatsen in de regio. Dit is duidelijk herken-
baar op de kaart.

1885 2020
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voor 1800
Landschap in de Romeinse tijd

De Rijn is vanoudsher een belangrijke struc-
tuur en is zeer bepalend geweest voor de ont-
wikkeling van de regio rond Katwijk en Leiden. 

In de Romeinse tijd was de Rijn in dit gebied 
een grote rivier en monde ten noorden van het  
huidige Katwijk aan Zee uit in de Noordzee. De 
oude duinen die in rijen parallel aan de kust 
lagen werden doorsneden door de brede ri-
vierdelta. In dit gebied hadden zowel de rivier 
als de getijden invloed op de vorming van het 
landschap.

De Rijn vormde de grens van het Romeinse 
Rijk en de Romeinen hadden langs de grens 
een serie forten (castellums) gebouwd om de 
grens te verdedigen. Deze castellums werden 
met elkaar verbonden door een weg die paral-
lel aan de Rijn liep. De Limes Route is van gro-
te historische betekenis liep van de Brittenburg 
tot aan de Zwarte Zee. De Limes is voorgedra-
gen om UNESCO werelderfgoed te worden. 

Landschappelijke structuur van de Rijn
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reconstructie van de situatie in de Romeinse tijd, de kaart is een  interpretatie
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Creëren aantrekkelijke Limes route 
door Katwijk langs het water

Om een aantrekkelijke route voor fietsers en 
voetgangers langs het Uitwateringskanaal te 
maken kunnen  belangrijke historische elemen-
ten worden ingezet om de route te animeren. 

Erfgoed verteld het verhaal over waar we van-
daan komen, wie wij zijn en hoe we ons ont-
wikkelen. Het is gekoppeld aan een plek, een 
voorwerp, gebouw of traditie en is geladen 
met betekenis en emotie. Bij de grote veran-
deringen in onze leefomgeving biedt erfgoed 
herkenning en geeft het houvast en identiteit. 
Erfgoed verbindt. Het kabinet benadrukt in 
zijn brief Cultuur in een open samenleving het 
belang van erfgoed en ontwerp voor de leef-
omgeving. Het wil, behalve beschermen en 
ontwikkelen, erfgoed benutten voor actuele 
ruimtelijke opgaven zoals de energietransitie, 

Uitgangspunt: Limes route en erfgoed zichtbaar maken
klimaatadaptatie, de bouw van nieuwe wonin-
gen in steden en in krimpgebieden.
Hoe de Romeinen hier rondliepen op de grens 
(Limes) van hun wereldrijk. Die Romeinse ar-
cheologie maakt de Hoornes zelfs onderdeel 
van het Unesco Werelderfgoed dat deze Limes 
hoogstwaarschijnlijk zal worden. De sporen 
van dit verleden zijn nog zichtbaar en onzicht-
baar aanwezig. Daarbij willen we wat er nog 
is koesteren en bewaren voor de komende 
generaties. Wat niet meer zichtbaar is willen 
we waar mogelijk weer beleefbaar maken en 
inpassen in de nieuwe plannen.
Hoe we bestaand erfgoed, zoals de kalk-
oven, beschermen zal worden vastgelegd in 
het omgevingsplan. Hoe we erfgoed kunnen 
gebruiken in nieuwe ontwikkelingen is altijd 
maatwerk. De ambities heeft de gemeente wel 
vastgelegd in haar erfgoedvisie en in de visie 
Romeinen. Omdat het maatwerk is kunnen en 
willen we hier niet vastleggen hoe en wat we 

precies met erfgoed gaan doen in de Hoornes. 
Wel willen we ter inspiratie een aantal ideeën 
en voorbeelden meegeven.
Ook kan op een te ontwikkelen locatie met een 
nu onzichtbaar verhaal erfgoed worden inge-
zet om de plek identiteit, functie en/of een be-
paalde schoonheid mee te geven.
Tot slot kijkt erfgoed naar de waarde van wat 
er al is. Daarbij hoeft het geen monument te 
zijn om van waarde te zijn. Karakteristieke en 
iconische gebouwen en plekken zijn niet altijd 
beschermd maar kunnen wel van waarde zijn 
voor de identiteit en de beleving van een wijk of 
dorp. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over 
de herbestemming van het brugwachterhuisje 
op de julianabrug.

Wachttorens op de zuil van Trajanus Verbeelding Limes route door de gemeente met wachttorens en castellum
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Uitgangspunt: Limes route en erfgoed zichtbaar maken Archeologisch depot eindpunt van de Limes route
Creëren aantrekkelijke eindpunt Li-
mes route in Katwijk
Tekst
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Historische Analyse Katwijk aan Zee 1890
Vissersdorp in de Duinen 
      
Katwijk aan Zee ligt geïsoleerd in de duinen 
aan zee aan het einde van de route van Lei-
den naar de zee. De route loopt via Katwijk 
aan den Rijn naar het dorp en vormt ook de 
belangrijkste toegangsweg naar Katwijk aan 
Zee.

Katwijk aan Zee heeft zich als vissersplaats 
ontwikkeld in de laagte tussen de noord- en 
Zuidduinen.  Het vissersdorp is zeer compact, 
de huizen zijn zeer dicht tegen elkaar aan ge-
bouwd en laten weinig ruimte over voor tuinen 
en grote erven. 

De dellen waar de bewoners groente en aard-
appelen verbouwen liggen rond het dorp in de 
duinen. Opvallend is dat in het duingebied en 
de verderop gelegen polders geen boerde-
rijen staan. De agrarische activiteiten werden 
vanuit het dorp als nevenactiviteiten naast de 
visserij georganiseerd. 

Aan de noordkant ligt op enige afstand van 
het dorp het Uitwateringskanaal dat vanaf de 
Oude Rijn door de duinen naar zee is gegra-
ven. Het kanaal staat los van het dorp en ze 
worden met elkaar verbonden door het Prins 
Hendrikkanaal, dat het Mallegat heeft vervan-
gen.
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Historische Analyse Katwijk aan Zee 1890
De ontwikkeling van de badplaats
 
Katwijk ontwikkeld zich in het begin van de 
20ste eeuw als een badplaats en de toeris-
tische activiteiten worden een belangrijke 
inkomsten bron naast de visserij. Dit zien we 
terug in de ontwikkeling van de Boulevard 
waar een aaneengesloten rij van bebouwing 
met gastverblijven, hotels en pensions ont-
staat. Het dorp breidt zich vanuit het lager 
gelegen oude kern langzaam uit naar de zuid-
, oost- en noordkant. Hierbij is het begin van 
de buurt Noord en Zuid ontstaan. Noord werd 
hierbij gedeeltelijk van de rest van het dorp 
wordt afgesneden door het bestaande Prins 
Frederik Kanaal en kwam daarmee op zich 
zelf te staan. Hierdoor wordt de buurt minder 
goed opgenomen in de structuur van Katwijk 
aan Zee.   

Het dorp ligt door de groei en de ontwikkeling 
van het omliggende gebied voor agrarische 
en andere activiteiten aan de oost kant, niet 
meer geheel ingesloten door de duinen. Het 
omringde duingebied wordt intensief gebruikt 
voor verschillende activiteiten, zoals de del-
len, militaire schietbanen, drinkwaterwinning 
en het wandveld aan de noordkant langs de 
Uitwateringskanaal.

Historische Analyse Katwijk aan Zee 1920
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Op de twee onderstaande foto's is goed te zien 
hoe de Binnenwatering met de sluis en het ge-
maal zijn veranderd. De in 1807 gebouwde 
uitwateringssluis lag dicht bij de huidige Villa 
Allegonda en werd in 1984 vervangen door de 
zeesluis. Deze werd naast de oude sluis ge-
bouwd waardoor de Binnenwatering een afwij-
king kreeg naar het noorden. Hierdoor werd de 

ruimte tussen de sluis en Villa Allegonda ook 
een stuk groter en krijgen we de Binnenwate-
ring zoals we die vandaag de dag kennen. De 
foto's op de volgende pagina laten zien hoe de 
Binnenwatering en het Wantveld er vroeger uit 
zagen. Wat meteen opvalt is dat er vroeger bo-
ten aan de kade lagen en de boetsters. Deze 
vrouwen zaten dan elke dag op het Wantveld 

de netten voor de vissers te repareren zodat 
ze daarna weer gebruikt konden worden; het 
zogenoemde 'netten boeten'. 

Binnenwatering en Wantveld
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Historische foto's Binnenwatering en Wantveld
Boten in de binnenwatering De bouw van de nieuwe sluis Netten boeten op het Wantveld
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Historische Analyse Katwijk aan Zee 1965
De wederopbouw en eerste uitbrei-
dingswijken

Na de tweede wereldoorlog groeit de bevol-
king van Katwijk hard. Het oude dorp wordt in 
en rond de kern snel volgebouwd. Er worden 
plannen gemaakt voor de wederopbouw van 
de Boulevard en toevoegingen aan de randen 
van het dorp. Om de verdere bevolkingsgroei 
op te kunnen vangen kijkt men naar grotere 
uitbreidingsmogelijkheden. Omdat het zuidelij-
ke duingebied beschermt is en voor de drink-
watervoorziening wordt gebruikt oriënteert 
men zich naar de oostkant. Hiervoor wordt er 
in de jaren vijftig door de gemeente Katwijk 
de gerenommeerde stedenbouwkundige Ir 
S.J. Van Embden aangesteld om ontwikke-
lingsschema’s voor de gemeente op te stel-
len. Hij werd door de gemeenteraad gekozen 
omdat zijn opstelling goed zou passen bij het 
behoudende karakter van Katwijk. De moder-
nistische wederopbouwwijken van Overduin 
en Koestal zijn de eerste wijken van dit plan. 
Vergeleken met de compacte organische 
morfologie van het oude dorp, zijn de nieuwe 
wijken ruim opgezet en strak georganiseerd.
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Historische Analyse Katwijk aan Zee 1980
De verkeerslanen vormen de hoofd-
structuur voor de uitbreidingen

Omdat de nieuwe wijken Overduin en de 
Koestal niet voldoende waren om de gehele 
groei van de bevolking op te vangen besloot 
men om ook de Hoornes Polder gereed te 
maken voor de bouw van een nieuwe wijk. 
De nieuwe  weg met brug en duiker werden 
vanuit het gemeentehuis aangelegd om de 
wijk te ontsluiten. De nieuwe wijk de Hoornes 
was veel groter dan zijn voorgangers en werd 
in een snel tempo uit de grond gestampt. 
Cleijn Duin wordt als laaste modernistische 
uitbreidingswijk voltooid. Met de vier wijken 
wordt er ook een nieuwe structuur van brede 
verkeerslanen gecreëerd. Zij ontsluiten de 
nieuwe wijken vanaf de N206 en sluiten aan 
op de historische structuur van het dorp en de 
routes naar zee.     

Schema uitbreiding en nieuwe structuur voor Katwijk door Van 
Embden
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Historische Analyse Katwijk aan Zee 2020
Het ontstaan van de groenstructuur

Door de beperkte ruimte zijn de uitbreidings-
wijken van Katwijk ten westen van de N206 
altijd compact aangelegd met weinig groene 
tussenruimte. Daarbij is alleen het Ridderbos 
als belangrijke groene ruimte gespaard ge-
bleven. Het omringende duingebied had de 
functie als groen en recreatie gebied voor de 
bewoners. Door de uitbreidingen kwam het 
duingebied steeds verder van het oude dorp 
te liggen. Het gebruik van het duingebied 
is in de jaren veranderd. De duinen worden 
nog steeds intensief gebruikt voor drinkwa-
ter, maar de agrarische en militaire zijn ver-
dwenen. Deze hebben plaatsgemaakt voor 
sport, zorg, recreatieve en toeristische voor-
zieningen (zoals campings). Met de aanleg 
van de kustversterking voor de Boulevard de 
verbinding tussen het dorp en duinen terug 
gedeeltelijk hersteld. Het landschap is hier-
mee een belangrijk element geworden voor 
verbetering van de openbare ruimte en de leef 
kwaliteit van de bewoners. Dit is ook in lijn 
met uitbreidingswijken aanleg van de recente 
wijken Rijnsoever en de Zanderij waarbij er 
voor het eerst wordt gewerkt aan groenstruc-
turen die bepalend worden voor de structuur 
en het karakter van deze wijken. Hierbij zijn 
de groenstructuren ook doorgetrokken naar 
de bestaande wijken zoals het park langs het 
Uitwateringskanaal bij de Hoornes.
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Onderzoek Katwijk aan Zee 2030
Versterken van de groenstructuur 
en verbinding met het omringende 
landschap
  
De gemeente Katwijk is sterk verstedelijkt en 
zal in de komende jaren verder doorgroeien. 
Door de oorspronkelijke stedenbouwkundige 
opzet is het dorp compact en versteend. Om 
de leefkwaliteit te behouden en versterken is 
het belangrijk om de verbinding met het om-
ringende duingebied te verbeteren. De men-
sen waarderen het omringende landschap 
zeer en het wordt druk gebruikt voor recreatie. 
Voor de steeds dichter bebouwde kernen is 
het daarom van groot belang om het contact 
met het omringende landschap te behouden 
en versterken. Dit kan gebeuren door groene 
routes aan te leggen, oude verbindingswe-
gen te verbeteren voor langzaam verkeer, 
bestaande waterlopen te gebruiken en betere 
verbindingen tussen de verschillende groene 
enclaves te maken. Er zijn al tal van initiatie-
ven waarop ingehaakt kan worden, zoals het 
Ringpark die langs de verschillende Katwijkse 
wijken loopt en het naar binnentrekken van 
het duinlandschap.        
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Duinlandschap rondom Katwijk aan 
Zee

Katwijk aan Zee ligt vanaf haar ontstaan al in 
de duinen. Dit is nog steeds sterk zichtbaar 
door de Zuidduinen en de Coepelduynen 
die Katwijk aan Zee omringen met duinland-
schap. Naast deze natuurgebieden wordt het 
duinlandschap ook steeds vaker in het dorp 
geïmplementeerd. Zo is er de kustversterking 
aan de Boulevard en de parkeerplaats naast 
zwembad Aquamar. De ontwikkelingen bij het 
Havenscharnier geven de kans om ook duin-
landschap daar aan te brengen. sterker nog, 
door deze ontwikkelingen ontstaat er een grote 
kans om het duinlandschap vanaf de Boulevard 
door te trekken naar het Havenscharnier via de 
binnenwatering. Hierdoor wordt het effect van 
het dorp in het duinen nog beter zichtbaar. 

Katwijk in de duinen

Katwijk aan Zee

Noordzee

Nieuwe KerkOude Kerk

Havenscharnier

Zuidduinen
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Locatie als onderdeel van het Ringpark
De locatie van het archeologisch de-
pot is een belangrijke schakel in het 
ringpark

De locatie bij de Uitwatering is onderdeel van 
het Ringpark (een ambitie uit het groenbe-
leidsplan) en vormt een  groene verbinding 
die vanuit het duinlandschap, de kust en de 
boulevard het dorp binnen komt langs het 
Uitwateringskanaal. Het Ringpark zorgt er 
ook dat Katwijk beter met de omgeving en het 
duinlandschap wordt verbonden. 

Het ringpark is een burgerinnitiatief dat als 
een van de belangrijke ambities is opgeno-
men in het groenbeleidsplan van de gemeen-
te.

ecologische verbindingen buurtstructuren

Afbeelding Ringpark Katwijk, bron Leidsdagblad
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Route langs de landmarks van Kat-
wijk aan Zee

De kust van Katwijk kent een aantal imposante 
gebouwen en historische plekken. Deze plek-
ken worden parels genoemd en vormen een 
route. Deze route begint bij de vuurtoren en 
gaat via de duinen door via de Oude Kerk en 
Hotel Noordzee. Deze parelroute loopt door de 
duinen omdat er dan aan beide kanten uitzicht 
is. Aan de ene kant de zee en aan de andere 
kant de parels. Vanaf Hotel Noordzee loopt 
de route aan het buitenste pad van de duinen 
zodat het uitzicht op de zee optimaal is. Dit is 
omdat er tot aan het noorden van de Boulevard 
geen parel is. In het noorden ligt Villa Allegonda 
en is er een vogelspotplek. Vanaf hier komen 
de parelroute en de Limesroute elkaar tegen. 
Dit is ook te zien aan de parels die hier liggen. 
Door het doortrekken van het duinlandschap 
naar het Havenscharnier kan er een nieuwe 
looproute aangelegd worden die door dit duin-
landschap gaat. Hierdoor loopt de parelroute 
via het Archeologisch Depot, het Gemaal, en 
de Redschuur door naar het Havenscharnier.  

Parelketting 
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Hoornespad



16 17

Inpassing Archeologisch Depot 1
Volgens het ontwerp van studio 
VVKH

Het bestaande voetpad aan de Boulevard 
stopt momenteel bij de vogelspotplek. Deze 
kan doorgetrokken worden naar de Binnenwa-
tering waar het archeologisch depot ligt. Dit is 
precies op de plek waar studio VVKH hem in 
augustus 2021 heeft ontworpen. Na het depot 
gaat het voetpad verder op het smalle deel 
tussen de Rijnmond en de Binnenwatering. Op 
het stuk waar de redschuur staat zijn nog een 
aantal complicaties om een pad aan te leggen 
(zie volgende pagina). 
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Inpassing Archeologisch Depot 2
Met de vier routes

Bij deze kaart is er minder rekening gehouden 
met het ontwerp van VVKH van het archeolo-
gisch depot. De parelroute loopt op deze kaart 
wat vloeiender en logischer vanaf de Boule-
vard langs het depot. Het schelpenpad van de 
Brittenburg is verplaatst naar de overkant van 
het water zodat deze goed zichtbaar is vanuit 
het depot en zo blijft er meer ruimte over voor 
de parelketting. Daarnaast lopen alle andere 
routes zowat langs de overkant van het wa-
ter waardoor ook het archeologisch depot een 
aantrekkelijk uiterlijk en omgeving moet heb-
ben. De routes worden door middel van een 
verbindingspad met elkaar verbonden zodat 
de paden goed in elkaar overlopen. Hiermee 
kan je ook zien hoe je van het ene pad naar het 
andere pad gaan.

Limestoren
Openluchttheater
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Bubbelbarriere

Archeologisch 
depot

Vogelspotplek
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Parelketting route: Vuurtoren
Wanneer je de parelroute begint vanaf het zui-
den van de Boulevard is de Vuurtoren de eerste 
parel die je tegenkomt. Op de twee panorama-
foto's is te zien hoe de Vuurtoren zichtbaar is 
vanaf het buitenste pad (boven) en het binnen-
ste pad (onder) van de duinen. Vanaf het bui-
tenste pad zijn zowel de Vuurtoren als de zee 
met het strand goed te zien. Vanaf het binnen-
ste pad is de Vuurtoren een stuk beter zicht-
baar maar is de zee minder goed zichtbaar. Je 
kan geen strand meer zien. In de doorsnede 
is dat door de hoogteverschillen in de duinen 
goed te zien. In deze doorsnede is de Vuur-
toren ook alvast in de duinen gezet voor een 
eventuele herinrichting in de toekomst.
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Parelketting route: Oude Kerk
De Oude Kerk is de tweede parel op de route. 
Ook hier is te zien hoe het uitzicht is vanaf de 
twee paden in de duinen. Buitenste pad is de 
bovenste foto en binnenste pad is de onderste 
foto. Net als bij de Vuurtoren is de zee met het 
strand goed te zien vanaf het buitenste pad. 
De Oude Kerk is ook goed te zien maar is wel 
wat verder weg. Vanaf het binnenste pad is de 
Oude Kerk met de parkeergarage erg goed te 
zien maar hier is de zee niet zichtbaar. Dit is 
ook weer goed te zien in de doorsnede waar-
bij de hoogteverschillen in de duinen hiervoor 
zorgen.
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Parelketting route: Hotel Noordzee
De derde parel die de Boulevard te bieden 
heeft is Hotel Noordzee. Hetzelfde als bij de 
Oude Kerk geldt ook voor Hotel Noordzee met 
de uitzichten vanaf de paden. In de doorsnede 
is Hotel Noordzee met het strandplein te zien. 
Hier is de bolling goed te zien door onder an-
dere de dijk en ook de reden waarom de zee 
niet te zien is als je dichter bij de Boulevard 
komt. 
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Parelketting route: Villa Allegonda en vogelspotplek
Villa Allegonda is de laatste parel aan de Bou-
levard en hier gaat alleen nog het pad van de 
foto boven langs. Voordat dit pad uitkomt bij de 
Buitensluis (foto linksonder) gaat hij nog langs 
de vogelspotplek. Dit ziet er momenteel uit als 
op de foto rechtsonder en ziet er nog niet heel 
uitnodigend uit. Het is door het gebrek aan zit-
plekken nog niet echt een plek om te verblijven 
en het landschap er omheen is een stuk min-
der netjes dan bij de rest van de duinen op de 
Boulevard. Op de doorsnede is te zien dat Villa 
Allegonda en de zee vanaf het pad beide goed 
zichtbaar zijn. 
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Parelketting route: Archeologisch Depot
Op de foto's is de plek waar het Archeologisch 
Depot zal komen te liggen te zien. Nu is dat 
een groen veld waar zo nu en dan schapen 
op grazen. Het veld loopt als een heuvel naar 
beneden naar het water waardoor het archeo-
logisch depot als het ware in het veld komt te 
liggen. Dit is goed te zien in de doorsnede. 
Hierdoor blijft er nog voldoende ruimte over om 
tussen het depot en het water te kunnen lopen. 
Op de foto linksonder is te zien dat er veel vo-
gels komen op deze plek. Dit zal waarschijnlijk 
minder worden als er meer mensen hier gaan 
lopen. Op de foto rechtsonder is te zien hoe 
het pad vanaf de binnensluiskant naar het de-
pot kan lopen.
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Duinen doortrekken vanuit Boulevard

Voor dit gebied is het ook de bedoeling om het 
duinlandschap dat al op de Boulevard is, door 
te trekken naar binnen tot aan het Havenschar-
nier. Door het toevoegen van het duinland-
schap en het Archeologisch depot is het goed 
mogelijk om het pad in de duinen van de Bou-
levard door te trekken waardoor er echt een 
route ontstaat. 
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Referenties inpassing duinlandschap Rijnmond
Strandweg, Hoek van Holland

Schelpweg, Hoek van Holland

Zwolseweg, Scheveningen

Kwade Hoek, Goedereede
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Parelketting route: Redschuur
Na de Visserijschool en het gemaal komt de 
route bij de Redschuur. Ook hier zal er duin-
lanschap aangelegd worden. Nu is het gebied 
nog wel erg gesloten door middel van hekken 
en niet toegankelijk voor publiek. Daarnaast 
is op de foto's ook te zien dat er veel hoogte-
verschil is. Dit maakt dat het gebied een uitda-
ging wordt om het te transformeren naar een 
toegankelijk duinpad. Dit pad kan vanuit hier 
weer verder richting het Prins Hendrikkanaal 
(foto rechtsonder). Ook in de doorsnede zijn de 
hoogteverschillen te zien. Aan de andere kant 
van het water is het ringpark. 
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Duinen doortrekken vanuit Boulevard
Dit gebied is zoals gezegd moeilijker 
om een pad doorheen te laten lopen. 
Er zijn hier woningen en het Hoog-
heemraadschap. Daarnaast moet er 
een weg en draaiplek voor vrachtwa-
gens komen bij de punt. Op de vol-
genda pagina zijn varianten te zien 
voor hoe dit pad ingepast kan worden.
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Inpassing pad bij punt Redschuur

Goed inpassen in groen,
evt. verkleinen kavel en 
opslag binnen 

Openbaar

Bubble bariere

In dit groene deel zijn meer mo-
gelijkheden voor bijvoorbeeld 
paden en verblijfsplekken

De oranje pijlen geven aan op welke manieren het pad 
verder kan gaan vanaf het veld aan de binnenwatering 
naar de Redschuur. 

Hekken
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Inpassing duinlandschap Redschuur

1

2

1

2
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Referentiebeelden landschap
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De Katwijkse stijl
Het gebied 'kust en duinen' in de 
Katwijkse Stijl

Gebiedsschets
De Katwijkse Stijl vormt de leidraad voor de 
inrichting van de openbare ruimte. In de Kat-
wijkse Stijl zijn de kern van Katwijk aan Zee 
en de omringende wijken ten westen van de 
N206 en ten zuiden van het Uitwateringska-
naal als een gebied beschreven. In het gebied 
wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk 
het onderliggende duin- en kustlandschap 
herkenbaar te maken bij de inrichting en ont-
werp van de openbare ruimte. Hierin spelenw 
de bestrating en beplanting een belangrijke 
rol. Hier volgt een extract uit het document:

groenstructuur van bomen.
De wijken binnen het duinen- en kustgebied 
zijn gelegen op duinzand. De vegetatie kan 
hier beter op worden afgestemd zodat de 
wijken een herkenbaar karakter krijgen en ze 
gevoelsmatig dichter bij de zee komen te lig-
gen.

Bestaande situatie
• Veelal grijs / rood beton;
• Enkele straten bestaan uit een rijloper van
• gebakken materiaal;
• Verschillende markering voor parkeren;
• Het aanwezige groen is van lage kwaliteit;

• De hoge parkeerdruk resulteert in een lage 
kwaliteit van de openbare ruimte.

Wensbeeld
• Vergroening van straten en ontsluitingwe-

gen;
• Optimalisatie van boomspiegels;
• Type verharding en groen refererend aan 

de kust, afkoppelen regenwater;
• Terughoudendheid met markeringen;
• De beplanting dient te passen bij het duin-

gebied;
• Het verlagen van de parkeernorm biedt 

kansen voor verbeteren openbare ruimte;
• De omgeving rondom een wijkcentrum 

kent een hoger ambitieniveau en betere 
verblijfskwaliteit dan de straten daarom-
heen.

Kansen Duurzaamheid
• Veel privaat groen in de wijken, hier liggen 

de grootste kansen voor klimaatadapta-
tie, verminderen van de hittestress is hier 
mogelijk;

• Kansen voor de flora en fauna door toe-
komstbestendige bomen/lanen aan te 
planten;

• Daar waar meer ruimte is kan de hoeveel-
heid verharding worden geminimaliseerd 
zodat bomen/heestervakken kunnen wor-
den aangeplant.

Vanuit het afkoppelprogramma kijken naar
kansen voor klimaatadaptieve maatregelen.

gebied kust en duinen (bron Katwijkse Stijl)

CONCEPT
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CONCEPT


