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Identiteit Sportparken 
 
Profiel 
Katwijk kent een aantal sportparken . Binnen de gemeente is er sprake van diverse sportterreinen voor 
onder meer tennis, voetbal, korfbal, hockey, schaatsen, atletiek en een schietvereniging met bijbehorende 
accommodatie. Naast het vernieuwde sportpark De Krom en het tennisparkje aan de s’Gravenlandseweg 
ten noorden van de kern van Katwijk aan Zee, kent deze kern het tennispark aan de Sportlaan en het 
sportcomplex aan de Laan van Nieuw Zuid. In Rijnsburg ligt het sportveldcomplex Middelmors en het 
sportcomplex Waterbos. In Valkenburg wordt sportcomplex 't Duyfrak verder ontwikkeld. 
 
De sportparken 
Het Waterbos is een groen omzoomd tennispark met een kleine sporthal. Middelmors is het sportcomplex van de 
Rijnsburgse Boys en de korfbalvereniging Madjoe en biedt plaats aan een ijsbaan. De velden liggen aan de 
Noordwijksevaart, de bebouwing in een ensemble loodrecht daarop dat zich conformeert aan de historische 
verkavelingsstructuur. De jachthaven staat omschreven bij ‘enclave’. De Krom en het tennisparkje aan de 
s’Gravenlandseweg is een park in ontwikkeling grenzend aan een woonwijk, evenals het sportcomplex in ’t Duyfrak. Het 
bescheiden tenniscomplex bij de Sportlaan aan de zuidzijde van de Boulevard verschuilt zich deels achter de duinen en 
ontleent zijn karakter aan de bebouwing van de gekoppelde villa’s aan de Sportlaan. Sportpark De Kooltuin is gelegen in het 
landelijk gebied  aan de rand van het voormalig marinevliegkamp. Sportpark Nieuw Zuid is net als de tennisbaan half 
verscholen in het duinlandschap. 
 
Architectuur 
Bij nieuwbouw  dienen de ambities van de verenigingen in de architectonische kwaliteit afleesbaar te zijn. Vorm en 
compositie van het hoofdgebouw dienen de verkavelingsstructuur te respecteren. Vervangende nieuwbouw dient rekening 
te houden met ensemble en de (woning)bouw in de directe omgeving. De karakteristieke dakvormen van de verblijfs0 en 
sportaccommodaties in samenhang met tribune0architectuur zijn gebaat bij een samenhang in vorm en materiaal. 
 
Detaillering, kleur en materiaal 
Vrijheid van bouwstijl is mogelijk, in detaillering afstemmen op de samenhang in schaal, kleur en materiaal van het 
sportcomplex/cluster. Door een afgestemde detaillering en schaalovereenkomsten kan voorkomen worden dat 
materiaalverschillen tot een rommelig of onrustig ensemble leiden. 
 
Doel van welstandszorg 
Bij de positie en oriëntatie van het gebouw respecteren van de omliggende landschappelijke en historische structuur. De 
veelheid van vormen en functies in samenhang met elkaar en indien nodig met de omgeving te houden en/of te brengen. 
 
Welstandsbeleid, toets 
Een aantal toetsingscriteria is gebaseerd op de karakteristieken. De welstandscommissie toetst vooral op het gebruik van 
duurzame en bij de architectuur passende materialen en aan materiaal0 en kleurgebruik passend in de omgeving. Dit geldt 
eveneens voor schuren en loodsen.  
 
Ondergeschikte aan0 en uitbouwen aan voor0 en zijkant dienen in kleur afgestemd te worden op bestaande bebouwing. 
Accentkleuren kunnen niet toegepast worden op de bijgebouwen, wel op het hoofdgebouw en de entree van complex. 
Schuttingen zijn wezensvreemd, afscheidingen dienen beperkt te blijven tot groen of open hekwerken. 
 
Informatie 
Kijkt u op de gemeentelijke website www.katwijk.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling 
Veiligheid.  
 
 
Koningin Julianalaan 3 
2224 EW Katwijk 
Tel. 071 406 5000 
info@katwijk.nl 

Pagina 2 van 3 



 

Criteria Sportparken 
 
Een bouwplan moet zich voegen naar de in deze brochure genoemde identiteitskenmerken en een bijdrage leveren aan het 
geformuleerde doel van de welstandszorg. De commissie hanteert bij de welstandsadviezen en 0toets de volgende criteria: 
 
Algemeen. 

• Parkachtig karakter bevestigen door middel van toepassen van paviljoenachtige bebouwing. 

• Indien meerdere sportverenigingen gebruik maken van eigen bebouwing in hetzelfde sportpark, dient de bebouwing 
samenhang te vertonen met de overige en/of bestaande bebouwing. 

 

Ligging 

• Het individuele gebouw binnen een gebied is in samenhang met de overige bebouwing. 

• Het hoofdgebouw is met de voorgevel gericht op de belangrijkste openbare ruimte. 

 

Massa en vorm 

• Gebouwen hebben per gebied samenhang. 

• Gebouwen hebben een duidelijke geleding. 

• Gebouwen / ensembles hebben architectonische expressie en zijn in uitstraling onderling op elkaar afgestemd. 

• Bebouwing in het gebied zijn duidelijk op elkaar afgestemd. 

• Op0, aan0 en uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt vormgegeven. 

 

Detaillering 

• Ontwerpaandacht voor alle details. 

• Entreepartijen hebben bijzondere ontwerpaandacht. 

• De detaillering is zorgvuldig met ontwerpaandacht voor alle details. 

• De architectonische uitwerking is per gebied in samenhang. 

• Bijgebouwen zijn eenvoudiger, maar net zo zorgvuldig gedetailleerd als de hoofdmassa. 

• Wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op het hoofdvolume. 
 
Materiaal: en kleurgebruik 

• Gevels bestaan uit materialen met een structuur zoals baksteen, houten betimmering en zoveel mogelijk natuurlijke 
materialen. 

• Het kleurgebruik is terughoudend en in onderlinge samenhang.  

• Accentkleuren die zijn afgestemd op de clubkleuren komen voor, maar zijn niet overheersend. 

• Het kleurgebruik in het gebied sluit aan bij het landschappelijke of parkachtige karakter van het gebied. 
 
Erfafscheidingen. 

• Integreren van functionele aan de sport gerelateerde hekken en terreinafscheidingen. 

• Hekken en poorten in een donkere kleur en dienen onopvallend te zijn in het groene en parkachtige karakter. 

• Naar openbaar gebied bij de entree wordt alleen een naamsaanduiding van de sportvereniging toegestaan. 

 

Overige. 

• Lichtinstallaties passend bij de overige terreininrichting in het gebied vormgegeven. 

• Lichtinstallaties dienen geen visuele overlast voor omwonenden en in natuurgebieden te geven. 
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