
Op het voormalig Marinevliegkamp 
Valkenburg verrijst in de komende jaren 
een nieuwe woonwijk: Valkenhorst.  
Op deze groene locatie midden in de  
Randstad, gelegen tussen stad en 
strand, komen 5.600 woningen, en  
maatschappelijke en commerciële  
voorzieningen. Er komen sociale huur-
woningen, vrije sector huurwoningen,  
betaalbare en duurdere koop- 
woningen.  

De eerste woonwijk die hier ontwikkeld 
wordt is de Limesbuurt. In de Limesbuurt 
komen ongeveer 700 woningen.  
Er is ruimte voor betaalbare duurzame  
woningen in een groene en klimaat- 
adaptieve omgeving. BPD (Bouwfonds 
Gebiedsontwikkeling) werkt op dit moment 
aan het ontwerp van deze eerste nieuwe 
woonwijk. De ontwikkeling van de Limes-
buurt vindt plaats in samenwerking met de 
gemeente Katwijk, de provincie Zuid- 
Holland en het Rijksvastgoedbedrijf. Voor 
de planontwikkeling is stedenbouwkundig  
bureau KCAP en landschapsarchitect 
Bosch Slabbers ingeschakeld.

Tijdens de bijeenkomst op woensdag  
13 april 2022 presenteerden we de plannen  
voor de Limesbuurt aan aanwezigen die 
zich via BPD hadden aangemeld. De aan-
wezigen waren direct omwonenden en  
belangstellenden uit Katwijk. Wij infor-
meerden de aanwezigen over het concept 
stedenbouwkundig plan, en we lichtten het 
proces toe dat voorafging aan het besluit 
van de ontwikkeling van de nieuwe woon-
wijk Valkenhorst. Ook gingen wij in gesprek 
met de aanwezigen om ideeën op te halen 
over de thema’s HOV-plein en mobiliteit, 
Hoeve Weltevree & Kreekplein (voorzie- 
ningen) en groen & openbare ruimte. 

Verslag bijeenkomst 
Limesbuurt Valkenhorst  
Woensdag 13 april 2022

Impressies

Centrale kreek

Ruimte voor 
pleintjes, hofjes en 

ontmoetingsplekken. 
Dit stimuleert 
interactie en 
verbinding.

Autoluw: 
woningen grenzen 
aan groen

Ook voor speeltuintjes is er ruimte, zodat kinderen vrij kunnen spelen



      

Het raamwerkplan is goedgekeurd. Een raamwerkplan is een schematisch
plan voor de buurt dat nog verder moet worden uitgewerkt in een steden-
bouwkundig plan. Hierin worden de grenzen voor bijvoorbeeld wegen en  
de plekken waar woningen en groen gaan komen alvast in kaart gebracht.  
Ook staat er in dat er 700 woningen gaan komen in de Limesbuurt.  
De intentie is om er een dorps milieu te maken.

Naast het Raamwerkplan is er een kwaliteitsboek samengesteld.  
Ook deze is goedgekeurd. Hierin staat waar de openbare ruimte aan 
moet voldoen, wat de sfeer van de architectuur is en welke duurzaam-
heidsambities er zijn voor de Limesbuurt. De Oude Broekweg en  
de Kreek zijn belangrijke openbare structuren in de Limesbuurt.  
Deze ruimtes verbinden het plan met de omgeving. 

Tijdens de bijeenkomst lieten we de eerste
schetsen en ideeën zien van het concept
stedenbouwkundig plan voor de nieuwe
buurt Limes. Een schetsontwerp van de 
nieuwe buurt. Daarin staat hoe het HOV 
plein er mogelijk uit gaat zien. Hoe we 
invulling geven aan ontmoetingsplekken en 
waar we ruimte maken voor ontmoeting.  
Hoe we invulling geven aan mobiliteit: 
hoe mensen zich met te voet, fiets en met 
de auto door het gebied gaan bewegen. 
En hoe de groene rand bij de Tjalmaweg 
wordt ingericht. 

Eerste schets concept plan



Parkeren in een groen buitenhof
De buurt is autoluw: er is beperkt ruimte voor auto’s in de 
openbare ruimte. Daardoor is er meer ruimte voor groen 
waar het prettig verblijven is.

Tjalmaweg 
De Tjalmaweg is een weg die past in het landschap met veel groen, in een 
parkachtige sfeer. Bij de bouw van de HOV-lijn zal het parklandschap  
behouden worden. De Provincie is bezig met het doortrekken van de HOV-lijn 
naar de kust. De zone kenmerkt zich door verschillende breedtes en dieptes.  
Die wisselende breedtes is een kwaliteit waar we op willen inzetten.

Ruimte voor groen                                                                                                      Bron: KCAP

In de Limesbuurt komt genoeg ruimte voor groen. Daarnaast heeft de buurt ruimte voor  
beperkte kleinschalige voorzieningen, zoals horeca bij het HOV-plein (HOV betekent  
Hoogwaardig Openbaar Vervoer) of Hoeve Weltevree. In het groen en de openbare ruimte 
kunnen bijvoorbeeld speeltuintjes komen, diverse hofjes en pleintjes voor ontmoeting.
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Vaststelling uitgesteld door stikstof



1. HOV-plein en mobiliteit
De snelbus Leiden - Noordwijk krijgt een halte aan 
het HOV-plein (HOV = Hoogwaardig Openbaar  
Vervoer). Hier kun je koffie halen, en aangenaam en 
sociaal veilig wachten op de bus. Ideeën die naar  
voren kwamen waren onder andere: graag een  
sociaal veilig en goed verlicht plein. Met de mogelijk-
heid om snel een hapje te kunnen eten of drinken.  
Of iets te kunnen halen (on the go). Een veilige  
fietsenstalling waar ook OV-fietsen beschikbaar zijn.  
Een rolstoeltoegankelijke plek en een plek die goed 
onderhouden wordt. 

2. Voorzieningen – Kreekplein,  Hoeve Weltevree
Het Kreekplein en Hoeve Weltevree: dit worden ont-
moetingsplekken met voorzieningen. Ook hier heb-
ben wij om jullie mening gevraagd. Op het Kreekplein 
zou een bakker of café gewenst zijn. Ook kwamen 
er veel ideeën over Hoeve Weltevree. Bijvoorbeeld 
om er een huis van te maken met allerlei activiteiten, 
een kanoverhuurbedrijf, een lunchcafé gerund door 
mensen met een beperking, een ruimte voor oude-
ren waarbij het van belang is dat er verbinding wordt 
gelegd tussen jong en oud. Voor het Kreekplein  
werden er verder ideeën gedeeld over speeltuinen, 
een terras, een restaurantje, leuke zitjes, een crossfit- 
box, en een jeu de boules baan. Er werd hierbij  
nadruk gelegd op een ‘boerderijgevoel’ of het gevoel 
dat je midden in de natuur bent in de open ruimte, 
waar ook kinderen kunnen spelen.

3. Groen en openbare ruimte
(rand HOV + recreatie)
Groen en ruimte voor een leefbare en gezonde buurt, 
met ruimte om te recreëren en te ontmoeten.  
Diversiteit is belangrijk hierbij: verschillende sferen 
waar seizoenen te beleven zijn, maar ook te gebruiken 
zijn (fruit/noten). Er moet genoeg groen zijn om  
ommetjes te kunnen maken, maar ook watergebruik 
is van belang. Naast alle flora moet er ingezet worden 
op de fauna, en algehele educatie komen van flora 
en fauna. Dit werd nog aangevuld met de volgende 
ideeën: het scheiden van fietsers en wandelaars en 
hekjes nabij speelvoorzieningen aan het water. 

Hoe verder?
Wij willen iedereen danken voor 
de goede ideeën die boven tafel 
zijn gekomen. BPD gaat met de 
ideeën verder aan de slag.  
Voor de zomervakantie gaat BPD 
graag met geïnteresseerden ver-
der praten en brainstormen over 
de thema’s in een klankbordgroep.  

Interesse om mee te denken?
Meld u dan aan voor de klankbord-
groep door een e-mail te sturen 
naar  
communicatie.zuidwest@bpd.nl.  
 
Geef daarbij aan over welk thema 
u graag over zou  
willen meepraten: 
1. HOV-plein & mobiliteit
2. Voorzieningen – Kreekplein & 

Hoeve Weltevree
3. Groen en openbare ruimte 

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u 
deze sturen naar:
Rinke van der Veen,  
communicatie.zuidwest@bpd.nl

Voor meer algemene informatie 
kunt u terecht op  
www.extra.katwijk.nl/projecten/
woningbouw-in-valkenhorst

Hoeve Weltevree

Impressie van Limesplein (HOV-plein) Impressie van 
groen in de  
Limesbuurt 

Bron: KCAP

Samen met de aanwezigen gingen we in gesprek over de volgende drie thema’s: HOV-plein en mobiliteit, Kreekplein & Hoeve Weltevree,  
Groen en openbare ruimte. Hieronder leest u een korte samenvatting van de ideeën die zijn opgehaald. 

Samenvatting brainstormsessies


