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Bijlagen Groenbeleidsplan 2009‐2019

Bijlage 1
Beleidskaarten en plattegronden

Bijlage 1 Beleidskaarten
Beleidskaart
− Ecologische verbindingen
− Groendragers
− Parken
− Stedenbouwkundige structuur tot 1960
− Stedenbouwkundige structuur 1960-1970
− Stedenbouwkundige structuur 1970-1980
− Stedenbouwkundige structuur recent
− Identiteit kernen

Plattegronden
− Ecologische verbindingen
− Groendragers
− Parken
− Stedenbouwkundige structuur

−

Identiteit kernen

In de beleidskaarten komt het begrip 1e, 2e en 3e grootte bomen geregeld terug. De gemeente bedoelt hier
het volgende mee:
Boom 1e grootte:
15 meter of hoger
Boom 2e grootte:
8 tot 15 meter hoog
Boom 3e grootte:
kleiner dan 8 meter hoog
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Beleidskaart Ecologische verbindingen
Ambities
Versterken ecologische verbindingen, met name aan de randen van bebouwd gebied
Het koppelen/verbinden van ecologische structuren
− Het creëren/versterken van stapstenen
− Het toepassen van ecologische beplanting passend bij biotoop
− Het toepassen van eenduidig beheer en beheerintensiteit
Groen en water als instrument voor kwaliteitsverbetering voor de leefomgeving
− Het benadrukken van de relatie tussen groen en water

Kwaliteit boven kwantiteit, stimuleren duurzaamheid
−
−

Gebruik maken van gebiedseigen beplanting.
Aaneengesloten ecologisch groen

Reserveren groen
Bij reconstructie:

Bij nieuwbouwprojecten:

−

−

Reservering voor invulling geven aan de
ecologische structuur

Ecologie een serieuze partner maken bij
ontwikkelingsprojecten.

Beeldkarakteristiek

De ecologische structuur is gericht op het verhogen van de kwaliteit van de biotopen van de doelsoorten, zodat
de doelsoorten zich kunnen verplaatsen tussen de noord- en de zuidduinen. In de Zeereep betekent dit een
open en dynamisch duinlandschap. In stedelijk gebied is open groen, zoals ecologische bermen en struiken en
hier en daar een boom belangrijk. Langs de N206 zijn de aanwezigheid van bomen, struiken en kruiden
belangrijk. De provinciale hoofdstructuur tenslotte verbindt het achterland met de duinen.

Inrichtingsuitgangspunten

Beheeruitgangspunten
−

−
−
−
−

−
−

Uitvoeren van snoei met
duurzaam toekomstperspectief

Breedtemaat bos-mantel-zoomvegetatie: Boskern met gesloten
boomlaag van 20 m
Oppervlak bos-mantel-zoomvegetatie: oppervlak minimaal 50 m2,
mantelvegetatie 5-10 m breed
Aansluiten op rapportage principe profielen natuurvriendelijke oevers
Natuurvriendelijke oevers: gebruik maken van milieuvriendelijke
beschoeiing en het creëren van een geleidelijke overgang van droog
naar nat
Afmeting natuurvriendelijke oever minimaal 4 m breed tot gemiddelde
waterlijn.
bij eenzijdige natuurvriendelijke oever deze natuurvriendelijke oever
aan lijzijde ontwikkelen
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Stedelijk gebied en N206
− Diversiteit in leeftijd van struiklaag
− Bomen staan in beplanting of gras
− Afwisseling in open-gesloten (gras en beplanting)
− Ruimte voor vrije ontwikkeling van de heesters
− Ontwikkeling zoom-, mantel en struweelvegetaties met af en toe een
boom
− Natuurvriendelijke oevers. Diversiteit in gradiënten tussen droog en
nat
− Kruidenberm met hoge soortenrijkdom
Stedelijk gebied
− Afwisselende beplanting geschikt voor vlinders, loopkevers,
sprinkhanen, vogels en vleermuizen (bermen, en af en toe struiken
en/of bomen)
Langs N206
− Afwisselende beplanting geschikt voor kleine zoogdieren en wezel
(afwisselend bomen, struiken en kruiden)
Zeereep
− Beplanting geschikt voor soorten die gebonden zijn aan dynamisch en
open duinlandschap, zoals zandhagedis, blauwe zeedistel, heivlinder,
damhert, ree en vos
Voorbeelden

Ecologie in stedelijk gebied

Ecologie langs infrastructuur

Stedelijk gebied en N206
− Verhogen van natuurwaarde
door aanbrengen van
gelaagdheid in plantvakken
(mantel-, zoom-, kruid-,struiken bomenlaag)
− Verhogen natuurwaarde door
aanbrengen variatie in
beplantingssoorten
Stedelijk gebied
− Beheer gericht op behoud van
openheid
Langs N206
− Beheer gericht op behoud van
voldoende beschutting
Zeereep
− Beheer gericht op behoud van
dynamisch en open
duinlandschap

Zeereep

Verbeterpunten
−
−
−
−
−

Aansluiten op en verbinden met de bestaande ecologische hoofdstructuren
Maaibeheer op diverse plaatsen in de ecologische verbindingen op elkaar afstemmen
Het stimuleren van ecologische oevers op plaatsen waar voldoende ruimte aanwezig is
Snoeien van bomen en struiken met als resultaat duurzaam (bestendig) toekomst perspectief
Spelen in het groen toestaan en aanleidingen voor spelen in het groen creeën

Relatie met ambitieniveaus VORK
legenda plattegrond
beleidskaart
Brede structuurvisie

structuurelement ambitie inrichting ambitie technisch ambitie netheids
VORK
en materiaal
onderhoud
onderhoud
hoofdstructuren Basis‐Hoog
Hoog
Hoog

Brede structuurvisie
zeereep

toeristisch en
recreatief

Groene stedelijke
verbindingen
PEHS

hoofdstructuren
geen structuur
element

Basis

Basis‐Hoog

Basis

Hoog

opmerkingen

Hoog

Hoog

Ligt deels in
structuurelement
‘woongebieden’

Deze tabel is een samenvatting van de tabel in bijlage 3.
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Verwijzing naar bestaand beleid
−
−
−

Brede Structuur Visie
Groene verbindingen door Katwijk
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
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−

Leidraad Openbare Ruimte Katwijk
Rapportage principe profielen natuurvriendelijke
oevers
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Beleidskaart Groendrager
Ambities
Creëren van een realistische groene hoofdstructuur.
− De groenstructuur heeft een nadrukkelijke relatie met de stedenbouwkundige structuur, infrastructuur en
waterwegenstructuur.
− De hiërarchie in groenstructuren versterken
− De kwaliteit van het groen gaat voor een ideale hoofdstructuur.
Groen en water als instrument voor kwaliteitsverbetering voor de leefomgeving
− Het benadrukken van de relatie tussen groen en water

Kwaliteit boven kwantiteit, stimuleren duurzaamheid
−
−
−

Sortimentskeuze bestand tegen het zeeklimaat en afgestemd op standplaats (zie ook Haalbaarheidstudie
“Meer groen in Katwijk”, febr. 2004)
Aaneengesloten groene lint met enige ‘body’ hanteren
Uniform profiel hanteren

Reserveren groen
Voldoende boven- en ondergrondse vrije groeiruimte. Zie Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Katwijk
−
−

Goede groeiplaatsomstandigheden

Rekening houden met reservering voor het invulling geven aan groendrager

Beeldkarakteristiek

De hoofddrager bestaat uit herkenbare linten van stedelijke beplantingen met enige ‘body’. Waar mogelijk staan
laanbomen van de 1e grootte met een diversiteit aan boomsoorten, uniform in beeld per hoofdweg. De groene
ruimte is de dragende structuur.
De subdrager bestaat uit herkenbare linten van stedelijke beplantingen. Laanbomen van de 1e en 2e grootte
staan met een diversiteit aan boomsoorten, uniform in beeld per kernontsluiting. De bomen staan in een brede
groenstrook. De groene ruimte is de dragende substructuur.
De groene drager langs water bestaat uit herkenbare linten van beplantingen. Bomen van de 1e of 2e grootte
staan met een diversiteit aan boomsoorten, uniform per watergang. De bomen staan in een brede groenstrook.
De groene ruimte is de dragende structuur.

Inrichtingsuitgangspunten

Beheeruitgangspunten
−
−

−

Bomen staan hoofdzakelijk in beplanting of in gras
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Uitvoeren van snoei met duurzaam
toekomstperspectief
Beheerintensiteit is per profiel hetzelfde,
tenzij deze groenstructuur wordt
gecombineerd met de ecologische structuur
Jonge bomen tot 10 jaar geen uitval
toegestaan. Oudere bomen (> 10 jaar) 1e
grootte uitval niet groter dan 15-25 meter in
de bomenrij
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−

−

Bosplantsoenvak minimaal 8 m breed en een minimaal
oppervlak van 50 m2

−
−
−

−
−

−
−

Bij gecombineerde functie van ecologische structuur en
groenstructuur ecologisch maaibeheer toepassen. In
overige situaties maaibeheer afstemmen op gazonfunctie.
Bosplantsoen nooit in een middenberm
Ruimte voor vrije ontwikkeling van de heesters en
bosplantsoen. Fijne heesters minimaal 0,6 m uit de
verharding, grove heesters minimaal 1 m uit de
verharding. Bosplantsoen minimaal 2 m uit de verharding
Gazonbermen minimaal 3,5 m breed bij obstakels en
minimaal 2 m breed zonder obstakels
Uitzichthoeken voldoende aanwezig

−

Aanwezigheid van kruidenlaag in
bosplantsoen als onderbeplanting
Nastreven van een gesloten plantvak
Selectief dunnen van bosplantsoen

Frequent maaibeheer met strakke
graskanten, tenzij sprake is van
gecombineerde functie hoofdgroenstructuur
en ecologische structuur

Voorbeelden

Hoofddrager

Subdrager groen

Subdrager groen

Verbeterpunten
−
−
−
−
−
−

Duidelijk verschil aanbrengen in de hoofd- en subdrager groen
Groendragers zo min mogelijk onderbreken
Beplanting afstemmen op beschikbare ruimte en groeiplaats
Voldoende hoge beheerintensiteit toepassen
Snoeien van bomen en struiken met als resultaat duurzaam (bestendig) toekomst perspectief
Spelen in het groen toestaan en aanleidingen voor spelen in het groen creeën

Relatie met ambitieniveaus uit VORK
legenda
plattegrond
beleidskaart
hoofddrager
Subdrager

structuurelement
VORK
hoofdstructuren
Woongebieden

ambitie
inrichting en
materiaal
Basis‐Hoog
Basis

ambitie
technisch
onderhoud
Hoog
Basis

ambitie
netheids
onderhoud
Hoog
Basis‐Hoog

Opmerkingen

Ligt deels in structuurelement ‘hoofdstructuren’

Deze tabel is een samenvatting van de tabel in bijlage 3.

Verwijzing naar bestaand beleid
−
−

Brede Structuur Visie
VORK
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Leidraad openbare ruimte Katwijk
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Beleidskaart Parken – bebouwde kom
Ambities
Versterken en optimaliseren van groenparels en parken
− Recreatief en natuurlijk groen: Het creëren van een bijzondere status van enkele parken, waarbij aandacht is
voor recreatief groen, zoals recreatieve routes.
− Groene parels: Het zichtbaar maken, beschermen en versterken van enkele parken, de zogenoemde
groenparels door het ‘opplussen’ van deze parken.
− Het aangeven van het cultuurhistorisch belang van de groenparels en parken.
Vergroten van variatie
− Het gebruiken van diversiteit in inrichting, beleving en gebruik

Kwaliteit boven kwantiteit, stimuleren duurzaamheid
−
−
−
−
−

Sortimentskeuze bestand tegen het zeeklimaat en afgestemd op standplaats (zie ook Haalbaarheidstudie
“Meer groen in Katwijk”, febr. 2004)
Sortimentskeuze afstemmen op de functie van het park
Diverse soorten toepassen (boom- en beplantingsoorten) ivm voorkoming van ziekte en plagen
Inrichting afstemmen op de functie van het park
Voldoende boven- en ondergrondse vrije groeiruimte voor bomen in het kader van duurzaamheid

Reserveren groen
Bij reconstructie/herinrichting:

Bij nieuwbouwprojecten:

−

−

−

Bestemming park vastleggen, zodanig dat het niet
voor andere doeleinden gebruikt kan worden
Behoud cq vergroten van de parken.

Ruimte reserveren voor aanleg van nieuwe parken
op kernniveau en buurtniveau (m2 op kern en xm2
op buurtniveau)

Beeldkarakteristiek

Potentiële groene parels: kleine cultuurhistorisch waardevolle gebieden gelegen in het stedelijk gebied. Intensief
onderhouden cultuurlijk en representatief kijkgroen met bijzondere accenten in de entrees of hot spots en een
duurzaam bomenbestand van bijzondere gecultiveerde boomsoorten, monumentale bomen, solitaire bomen of
bomengroepen.
Potentieel recreatief groen: Gebruiks- en kijkgroen met parkachtige beplantingen met een duurzaam
bomenbestand van bijzondere gecultiveerde soorten, solitair of in boomgroepen. Kleurrijk sierplantsoen. Biedt
ruimte voor spelaanleidingen en speelvoorzieningen. Herkenbaar door parkachtige randen, entrees en zichtlijnen.
Potentieel natuurlijk groen: Gericht op verhoging van de natuurwaarde door het stimuleren van diversiteit zowel in
gelaagdheid (zoom-, mantel-, struik- en boomlaag) als in soortenrijkdom en leeftijd. Zoveel mogelijk gebruik
maken van gebiedseigen soorten. De gebieden sluiten aan op de Ecologische drager. Op enkele locaties is
recreatief gebruik mogelijk.

Inrichtingsuitgangspunten

Beheeruitgangspunten

Algemeen

−

−

−

Ruimte voor vrije ontwikkeling van de heesters
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toekomstperspectief
Behoud van gesloten plantvak
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Potentiële groene parels
− Gecultiveerd, kleurrijk groen
− Heesters met hoge sier- en/of bloeiwaarde
− Behoud van monumentale bomen
Potentieel recreatief groen
− Gevarieerd sortiment met kleuraccenten
− Ruimte creëren en behouden voor spelaanleidingen
− Bespeelbaar gras
− Behoud van afwisseling open-gesloten (gras en
beplanting)
− Vrij zicht bij de entrees, knooppunten en zichtlijnen
− Waar mogelijk natuurvriendelijke oevers. Stimuleren
van diversiteit in gradiënten droog en nat
− Aansluiten op rapportage principe profielen
natuurvriendelijke oevers
Potentieel natuurlijk groen
− Diversiteit in leeftijd van bomen- en struiklaag
− Behoud van afwisseling open-gesloten (gras en
beplanting)
− Indien dode bomen geen gevaar opleveren, deze
handhaven voor ontwikkeling schimmels en
broedplaats voor insecten.
− Stepping Stone (stapsteen) voor aanliggende
ecologische drager. Inrichting afstemmen op de
functie van de aanliggende ecologische drager
− Waar mogelijk natuurvriendelijke oevers. Stimuleren
van diversiteit in gradiënten droog en nat
− Aansluiten op rapportage principe profielen
natuurvriendelijke oevers

Potentiële groene parels
− Intensieve beheerintensiteit
− Beheer gericht op behoud van sierwaarde en/of
bloeiwaarde
− Bij solitaire bomen geen uitval toegestaan
Potentieel recreatief groen
− Extra beheerinspanning op intensief gebruikte
locaties (zoals entrees en rondom
speelvoorzieningen)
− Bij uitval per locatie bepalen of er een nieuwe
boom aangeplant moet worden
− Maaibeheer is afgestemd op de functie van het
gras

Potentieel natuurlijk groen
− Verhoging van de natuurwaarde door aanbrengen
van gelaagdheid in de plantvakken
− Bij uitval per locatie bepalen of er een nieuwe
boom aangeplant moet worden
− Beheer afstemmen op de functie van de
aanliggende drager.
− Afhankelijk van de functie van de aanliggende
ecologische drager het snoeihout laten liggen
(rillen)
− Maaibeheer is afgestemd op natuurlijke
ontwikkeling

Voorbeelden

Groene parel

Recreatief groen

Natuurlijk groen

Verbeterpunten
Algemeen
− Beplanting afstemmen op beschikbare ruimte en groeiplaats
− Beheerintensiteit aanpassen op functie groen
− Snoeien van bomen en struiken met als resultaat duurzaam (bestendig) toekomst perspectief
− Spelen in het groen toestaan en aanleidingen voor spelen in het groen creeën
Potentiële groene parels
− Vergroten en promoten waarden en herkenbaarheid van (potentiële) groene parels
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Beschermende maatregelen treffen voor het behoud van de groene parels, door bijvoorbeeld specifieke
aandacht voor groene parels in bestemmingsplannen
Potentieel recreatief groen
− Versterken van eigen identiteit als gebruiks- en kijkgroen
− Zichtlijnen en entrees zichtbaar en herkenbaar maken, zodat de parken meer naar buiten zijn georiënteerd
Potentieel natuurlijk groen
− Aansluiten op en verbinden met bestaande ecologische hoofdstructuren

Relatie met ambitieniveaus uit VORK

Legenda plattegrond
beleidskaart

potentiële groene parel
Potentieel recreatief park
Potentieel natuurpark

ambitie
structuurelement inrichting en
VORK
materiaal

Woongebieden
toeristisch en
recreatief
Geen structuur
element

ambitie
technisch
onderhoud

ambitie
netheids
onderhoud

Basis

Basis

Basis‐Hoog

Basis

Basis

Hoog

opmerkingen

Ligt deels in structuurelement
‘toeristisch en recreatief’,
‘hoofdstructuren’,
‘bedrijventerrein’

Deze tabel is een samenvatting van de tabel in bijlage 3.

Verwijzing naar bestaand beleid
−
−
−
−

Brede Structuur Visie
VORK
Leidraad openbare ruimte Katwijk
Rapportage principe profielen natuurvriendelijke oevers
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Beleidskaart stedenbouwkundige structuur tot 1960
Ambities
Versterken van de identiteit en het karakter van de kernen
− Relatie tussen de stedenbouwkundige indeling en het groen versterken
Vergroten van variatie
− Het gebruiken van diversiteit in inrichting, beleving en gebruik

Kwaliteit boven kwantiteit, stimuleren duurzaamheid
−

Sortimentskeuze bestand tegen het zeeklimaat en afgestemd op standplaats (zie ook Haalbaarheidstudie
“Meer groen in Katwijk”, febr. 2004)

Reserveren groen
−
−

Voldoende boven- en ondergrondse vrije groeiruimte. Zie Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Katwijk
Goede groeiplaatsomstandigheden

Beeldkarakteristiek

−

Weinig plantvakken, vaak geconcentreerd aanwezig in bijvoorbeeld enkele hofjes. Het groen ziet er verzorgd
uit. Kleinschalig gecultiveerd kijkgroen met kleuraccenten, zoals gevelbeplanting en grote bomen. Het
openbaar groen bestaat voornamelijk uit bomen van de 1e en 2e grootte en af en toe vakken met
sierplantsoen.

Knelpunten
−
−
−
−

Weinig groeiruimte; veel verhard oppervlak
Kwaliteit van de grond; geen grondverbetering en daardoor trage groei
Weinig beschikbare ruimte
Kleine vakken, versnipperd voorkomend

Verbeterpunten
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Herprofileren straatprofiel en creëren onder- en bovengrondse groeiruimte
Bij inrichting of herplant grondverbetering toepassen
Beeldbepalende bomen plaatselijk groeiplaats verbetering toepassen
Beplantingsvakken vergroten of samenvoegen (versterken structuur)
Meer groen creëren en grotere groene boomspiegels
Kleine beplantingsvakken (snippers) opheffen en andere functie geven
Oude beplanting vervangen door hoogwaardig groen
Kwarrende bomen verwijderen
De juiste boom op de juiste plek
Beplanting afstemmen op beschikbare ruimte en functie
Aanpakken achterstallig onderhoud
Snoeien van bomen en struiken met als resultaat duurzaam (bestendig) toekomst perspectief
Spelen in het groen toestaan en aanleidingen voor spelen in het groen creeën
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Inrichtingsuitgangspunten

Beheeruitgangspunten

−
−

Stimuleren sociaal veilige inrichting
Behoud en versterk afwisseling in soorten en
groentypen (gras, sierplantsoen) met eenheid in
structuur en duidelijke kleuraccenten
Sortiment afgestemd op de beschikbare ruimte
Boomgrootte afgestemd op beschikbare ruimte

−

Uitvoeren van snoei met duurzaam
toekomstperspectief

−

Gevarieerd sierplantsoen sortiment in
geconcentreerde vakken met kleuraccenten. Geen
sterk concurrerende beplanting
Toepassen gazons

−

Bij boom uitval per locatie bepalen of er een
nieuwe boom aangeplant moet worden. Indien
gen duurzame bomenrij mogelijk is (door
onvoldoende beschikbare ruimte) bij uitval geen
bomen meer terugplaatsen
Beheer gericht op behoud van sierwaarde en
bloeiwaarde

−
−

−

−

−

Maaibeheer is afgestemd op de functie van het
gras

Relatie met ambitieniveaus uit VORK

Legenda plattegrond
beleidskaart

bebouwing tot 1950

structuurelement VORK

woongebieden

ambitie
inrichting en
materiaal

Basis

ambitie
technisch
onderhoud

Basis

ambitie
netheids
onderhoud

Basis‐Hoog

opmerkingen

Ligt deels in structuurelement
‘kerncentra’, ‘centrum en
boulevard’, ‘hoofdstructuren’
en ‘bedrijventerrein’

Deze tabel is een samenvatting van de tabel in bijlage 3.

Verwijzing naar bestaand beleid
Geen.
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Beleidskaart Stedenbouwkundige structuur 1960-1970
Ambities
Versterken van de identiteit en het karakter van de kernen
− Relatie tussen de stedenbouwkundige indeling en het groen versterken
Vergroten van variatie
− Het gebruiken van diversiteit in inrichting, beleving en gebruik
Groen en water als instrument voor kwaliteitsverbetering voor de leefomgeving
− Het benadrukken van de relatie tussen groen en water

Kwaliteit boven kwantiteit, stimuleren duurzaamheid
−
−

Sortimentskeuze bestand tegen het zeeklimaat en afgestemd op standplaats (zie ook Haalbaarheidstudie
“Meer groen in Katwijk”, febr. 2004)
Beter één rij bomen van de 1e grootte dan 4 rijen bomen van de 3e grootte

Reserveren groen
Voldoende boven- en ondergrondse vrije groeiruimte. Zie Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Katwijk.
− Goede groeiplaatsomstandigheden

Beeldkarakteristiek

Ruimtelijk opgezette kernen. In de woonstraten gecultiveerd en natuurlijk kijkgroen en strakke lijnen. Bomen van
diverse grootte. Gebruiksgroen voornamelijk geconcentreerd rondom speelplekken. Waar ruimte aanwezig is
zijn bomen van 1e grootte toegepast en is gebruik gemaakt van gazons en grasvelden. Er is veel diversiteit in
het groen.

Knelpunten
−
−
−
−

Veel kleine bomen (3e grootte) als begeleiding van wegen in de kernen
Te grote bomen (1e grootte) in te klein profiel
Beplantingsortiment niet afgestemd op ruimte of functie
Aanpakken achterstallig onderhoud

Verbeterpunten
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Van kijk- naar gebruiksgroen
Kleine bomen (3e grootte) en te grote bomen vervangen door bomen van 2de grootte of weglaten
Meer ruimte creëren voor bomen of beplanting door herinrichting/herprofilering
Reduceren van boomrijen in aantal en grootte. Beter één rij bomen van de 1e grootte dan 4 rijen bomen van
de 3e grootte.
Grotere groene boomspiegels
Kwarrende bomen verwijderen
De juiste boom op de juiste plek
Toevoegen van groen met meer sierwaarde (bloei, blad, kleur)
Plantvakken met bosplantsoen omvormen naar sierheesters, gras of vaste planten
Snoeien van bomen en struiken met als resultaat duurzaam (bestendig) toekomst perspectief
Spelen in het groen toestaan en aanleidingen voor spelen in het groen creeën
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−

Bij herinrichting voldoende ruimte open houden

Inrichtingsuitgangspunten

Beheeruitgangspunten

−

−

Uitvoeren van snoei met duurzaam
toekomstperspectief

−

Bij uitval per locatie bepalen of er een nieuwe
boom aangeplant moet worden. Indien geen
duurzame bomenrij mogelijk is (onvoldoende
beschikbare ruimte) bij uitval geen bomen
terugplaatsen
Beheer gericht op behoud van sierwaarde en/of
bloeiwaarde
In stand houden met beperkte randsnoei,
selectief dunnen bij bosplantsoen
Maaibeheer is afgestemd op de functie van het
gras

−
−
−

−
−
−
−

Stimuleren sociaal veilige inrichting
Behoud afwisseling in soorten en groentypen
Groentype (bomen, bosplantsoen, sierheesters)
afstemmen op de beschikbare ruimte

Gevarieerd maar uniform sortiment in
geconcentreerde vakken, met kleuraccenten
Heesters voldoende ruimte geven om zich te
ontwikkelen
Verzorgd gras

−
−
−

Beperken toepassen bosplantsoen, creëren meer
openheid

Relatie met ambitieniveaus uit VORK

Legenda plattegrond
beleidskaart
bebouwing 1950‐1970

structuurelement VORK

ambitie
inrichting en
materiaal

ambitie
technisch
onderhoud

ambitie
netheids
onderhoud

woongebieden

Basis

Basis

Basis‐Hoog

opmerkingen

Ligt deels in structuurelement
‘kerncentra’

Deze tabel is een samenvatting van de tabel in bijlage 3..

Verwijzing naar bestaand beleid
−

Geen.
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Beleidskaart Stedenbouwkundige structuur 1970-1980
Ambities
Versterken van de identiteit en het karakter van de kernen
− Relatie tussen de stedenbouwkundige indeling en het groen versterken
Vergroten van variatie
− Het gebruiken van diversiteit in inrichting, beleving en gebruik
Groen en water als instrument voor kwaliteitsverbetering voor de leefomgeving
− Het benadrukken van de relatie tussen groen en water

Kwaliteit boven kwantiteit, stimuleren duurzaamheid
−

Sortimentskeuze bestand tegen het zeeklimaat en afgestemd op standplaats (zie ook Haalbaarheidstudie
“Meer groen in Katwijk”, febr. 2004)

Reserveren groen
Voldoende boven- en ondergrondse vrije groeiruimte. Zie Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Katwijk.
− Goede groeiplaatsomstandigheden

Beeldkarakteristiek

Gebruiksgroen met een natuurlijk uiterlijk door de losse, groenvakken in de woonstraten. Concentratie van
groen voornamelijk langs de watergangen met ruimte voor een duidelijke groen structuur. Voor een groot deel
bestaat de beplanting in de woonstraat uit sierplantsoen en bosplantsoen.

Knelpunten
−
−
−
−
−

Kleine groen vakken als restruimte van de stedelijke inrichting of groenvakjes als scheiding van functies in
de kernen
Bosplantsoen in te kleine vakken
Te grote bomen in te klein profiel
Beplantingsortiment niet afgestemd op ruimte of functie
Somber groen, weinig bloei en veel groen

Verbeterpunten
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Relatie groen en water benadrukken door aanleg natuurlijke oevers
Beheerintensiteit aanpassen op functie groen
Beplanting afstemmen op beschikbare ruimte en groeiplaats
Grotere groene boomspiegels
De juiste boom op de juiste plek
Toevoegen van groen met meer sierwaarde (bloei, blad, kleur)
Beplantingsvakken vergroten, samenvoegen of weglaten (versterken structuur)
Snoeien van bomen en struiken met als resultaat duurzaam (bestendig) toekomst perspectief
Spelen in het groen toestaan en aanleidingen voor spelen in het groen creeën
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Inrichtingsuitgangspunten

Beheeruitgangspunten
−
−

−
−
−

Stimuleren sociaal veilige inrichting
Toepassing stedelijk sortiment met natuurlijke,
losse groeiwijzen waar ruimte is
Stimuleren van grote concentratie van groen
Groentype afstemmen op beschikbare ruimte
Boomgrootte afstemmen op beschikbare ruimte

−

Sierplantsoen gevarieerd en losse structuur

−

−

Verzorgd gras

−

−

Waar mogelijk natuurvriendelijke oevers.
Stimuleren van diversiteit in gradiënten droog en
nat
Aansluiten op rapportage principe profielen
natuurvriendelijke oevers

−
−

−

Uitvoeren van snoei met duurzaam
toekomstperspectief

−

Bij uitval per locatie bepalen of er een neuwe boom
aangeplant moet worden. Indien geen duurzame
bomenrij mogelijk is (onvoldoende beschikbare
ruimte) bij uitval geen bomen terugplaatsen
Beheer gericht op behoud van huidige structuur,
sierwaarde en bloeiwaarde
Maaibeheer is afgestemd op de functie van het
gras

Relatie met ambitieniveaus uit VORK

Legenda plattegrond
beleidskaart
bebouwing 1970‐1980

structuurelement VORK

ambitie
inrichting en
materiaal

ambitie
technisch
onderhoud

ambitie
netheids
onderhoud

woongebieden

Basis

Basis

Basis‐Hoog

opmerkingen

Ligt deels in structuurelement
‘kerncentra’

Deze tabel is een samenvatting van de tabel in bijlage 3.

Verwijzing naar bestaand beleid
−

Rapportage principe profielen natuurvriendelijke oevers
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Beleidskaart Stedenbouwkundige structuur recent
Ambities
Versterken van de identiteit en het karakter van de kernen
− Relatie tussen de stedenbouwkundige indeling en het groen versterken
Vergroten van variatie
− Het gebruiken van diversiteit in inrichting, beleving en gebruik
Groen en water als instrument voor kwaliteitsverbetering voor de leefomgeving
− Het benadrukken van de relatie tussen groen en water

Kwaliteit boven kwantiteit, stimuleren duurzaamheid
−

Sortimentskeuze bestand tegen het zeeklimaat en afgestemd op standplaats (zie ook Haalbaarheidstudie
“Meer groen in Katwijk”, febr. 2004)

Reserveren groen
Voldoende boven- en ondergrondse vrije groeiruimte. Zie Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Katwijk.
− Goede groeiplaatsomstandigheden

Beeldkarakteristiek

Doelmatig kijkgroen (aankleding van de openbare ruimte), vaak geconcentreerd rondom speelplekken of aan de
randen van de kern en weinig in de woonstraten. In de woonstraten. In de woonstraten komen voornamelijk
bomen van de 2e en 3e grootte voor. Bomen staan voornamelijk op plaatsen waar voldoende ruimte aanwezig is.
Er is vooral veel gazon aanwezig die aan de randen zijn afgeschermd door sierplantsoen. De hoofdstructuur is
strak en uniform ingericht.

Knelpunten
−
−

Somber groen, weinig bloei en veel gras
Inrichting en beheer (onderhoudskosten) niet op elkaar afgestemd

Verbeterpunten
−
−
−
−
−

Beheerbewust inrichten
Toevoegen van groen met meer sierwaarde (bloei, blad, kleur)
Meer karakter / eigen identiteit aanbrengen
Snoeien van bomen en struiken met als resultaat duurzaam (bestendig) toekomst perspectief
Spelen in het groen toestaan en aanleidingen voor spelen in het groen creeën

Inrichtingsuitgangspunten

Beheeruitgangspunten

−

−

Uitvoeren van snoei met duurzaam
toekomstperspectief

−

Bij uitval per locatie bepalen of er een nieuwe

−
−
−
−
−

Stimuleren sociaal veilige inrichting
Instandhouding geconcentreerd groen
Behoud afwisseling in soorten en groentypen
Groentype afgestemd op beschikbare ruimte
Boomgrootte afgestemd op beschikbare ruimte
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−
−
−
−

Sierplantsoen gevarieerd in geconcentreerde
vakken met kleuraccenten
Verzorgd grasveld

−
−

boom aangeplant moet worden. Indien geen
duurzame bomenrij mogelijk is (onvoldoende
beschikbare ruimte) bij uitval geen bomen
terugplaatsen
Beheer gericht op behoud van huidige structuur,
sierwaarde en bloeiwaarde
Maaibeheer is afgestemd op de functie van het
gras

Waar mogelijk natuurvriendelijke oevers. Stimuleren
van diversiteit in gradiënten droog en nat
Aansluiten op rapportage principe profielen
natuurvriendelijke oevers

Relatie met ambitieniveaus uit VORK

Legenda plattegrond
beleidskaart

bebouwing recent

structuurelement VORK

woongebieden

ambitie
inrichting en
materiaal

Basis

ambitie
technisch
onderhoud

Basis

ambitie
netheids
onderhoud

Basis‐Hoog

opmerkingen

Ligt deels in structuurelement
‘kerncentra’en ‘centrum en
boulevard’

Deze tabel is een samenvatting van de tabel in bijlage 3

Verwijzing naar bestaand beleid
−

Rapportage principe profielen natuurvriendelijke oevers
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Beleidskaart Identiteit kernen
Ambities
Versterken van de identiteit en het karakter van de kernen
− Cultuurhistorie zichtbaar houden/maken van de historische bebouwing in de kernen
− Valkenburg: het benadrukken van het dorpse karakter (kleinschalig groen), landschap, weidsheid en
kassengebied
− Rijnsburg: het benadrukken van de bloemen- en kassengebied
− Katwijk aan Zee: het benadrukken van de duinen en de zee
− Katwijk aan de Rijn: het benadrukken van de ligging aan de Rijn
− Hoornes/Rijnsoever: het benadrukken van het duin- en weidegebied
Vergroten van variatie
− Het gebruiken van diversiteit in inrichting, beleving en gebruik
Creëren van een realistische groene hoofdstructuur.
− De groenstructuur heeft een nadrukkelijke relatie met de stedenbouwkundige structuur, infrastructuur en
waterwegenstructuur.
− De hiërarchie in groenstructuren versterken
− De kwaliteit van het groen gaat voor een ideale hoofdstructuur.

Kwaliteit boven kwantiteit, stimuleren duurzaamheid
−

Sortimentskeuze bestand tegen het zeeklimaat en afgestemd op standplaats (zie ook Haalbaarheidstudie
“Meer groen in Katwijk”, febr. 2004)

Reserveren groen
−

Rekening houden met reservering of creëren van voor het invulling geven aan thematisch groen

Beeldkarakteristiek identiteit kernen

Herhaling van kleine oppervlakken of grotere groenstroken of vlakken die thematisch bijdragen aan identiteit
van de kernen.

Verbeterpunten
−
−
−

Door toevoegen van thematische groen identiteit geven aan de kernen
Snoeien van bomen en struiken met als resultaat duurzaam (bestendig) toekomst perspectief
Spelen in het groen toestaan en aanleidingen voor spelen in het groen creeën

Inrichtingsuitgangspunten

−
−
−
−

Beheeruitgangspunten

Algemeen:

−

Keuze beplanting afgestemd op thema’s van kernen
Als extra toevoeging van sierwaarde de openbare ruimte
Ter versterking van de identiteit van de kern en vergroting
oriëntatie.
Op punten waar hoofdontsluitingswegen bij elkaar komen

−
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Uitvoeren van snoei met duurzaam
toekomstperspectief
Intensieve beheerintensiteit
Beheer gericht op behoud van
sierwaarde en bloeiwaarde

22

(kruispunt, T-splitsing, rotondes)
Op plaatsen waar grote groepen mensen en functies
samenkomen binnen de gemeente
− Op plaatsen waar de groendrager is geprojecteerd, maar waar
beperkt plaats beschikbaar is voor groen. Het groen kan hier
bestaan uit bijvoorbeeld bloembakken, bloemzuilen en
hangingbaskets, mobiele bomen, bomen in bakken, (mobiele)
gevelbeplanting, hangende beplanting
Thematisch groen vanuit cultuurhistorische waarden:
− Rijnsburg: gebruik maken van bloemen
− Katwijk aan zee: gebruik maken van inheems aangepaste
kustsoorten en hier en daar uitheemse soorten geselecteerd op
zeewindbestendigheid
− Hoornes en Rijnsoever: Gebruik maken van weideplanten in de
hoofdstructuur. gebruik maken van een combinatie van
duinsoorten en gecultiveerde soorten op buurtniveau
− Katwijk aan de Rijn: Gebruik maken van eenvoudige en
praktische beplanting, zoals onderhoudsvriendelijke beplanting
en grotere aaneengesloten plantvakken
− Valkenburg: gebruik maken van kleinschalige, hoogwaardige
kleurrijke beplanting met speciale aandacht voor solitaire
elementen, zoals een monumentale boom. Benadrukken van
oorspronkelijke ligging in open landschap door toevoeging
landschappelijke elementen als knotwilgen
− Om identiteit van de kernen te versterken moet thematisch
groen worden toegepast
Voorbeelden. Meer voorbeelden, zie bijlage 4.
−

Rijnsburg:
− Tijdig verwijderen loof van de
uitgebloeide bollen en tijdig
bemesten van bollen
Katwijk aan zee:
− beheer is erop gericht dat het groen
ten alle tijden fris en verzorgd oogt
Hoornes en Rijnsoever:
− Maaibeheer is afgestemd op de
functie van het gras
Katwijk aan de Rijn:
− Onderhoud met hoge netheidsgraad
Valkenburg:
− Intensieve beheerintensiteit
− Beheer gericht op behoud van
sierwaarde en bloeiwaarde

Kernkarakteristiek Katwijk aan Zee:
gebruik van kustsoorten

Kernkarakteristiek Katwijk aan den Rijn:
gebruik van onderhoudsvriendelijke
beplanting in grotere plantvakken

Kernkarakteristiek Rijnsburg:
bloemen

Kernkarakteristiek Valkenburg:
landschapsgroen en kleinschalig groen

Kernkarakteristiek Hoornes/Rijnsoever:
openheid/weidebloemen

Kernkarakteristiek Rijnsburg:
bloemen
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Accentgroen
Als hoogwaardige toevoeging aan de openbare ruimte

Beeldkarakteristiek accentgroen

Accentgroen = kleine oppervlakken groen dat (tijdelijk) iets benadrukken. Dat kunnen entree’s, pleinen en
winkelgebieden zijn, en andere gebieden zijn waar grote groepen mensen en functies samenkomen.

Verbeterpunten
−
−

Toevoegen accentgroen
Snoeien van bomen en struiken met als resultaat duurzaam (bestendig) toekomst perspectief

Inrichtingsuitgangspunten

Beheeruitgangspunten

Algemeen:

−

−
−

−
−

Als extra toevoeging van sierwaarde aan de openbare ruimte
Keuze beplanting afgestemd op thema’s van kernen (zie beleidskaart
identiteit kernen)
− Plaatsen waar groen als oriëntatie, begeleiding, afbakening dienst kan
doen
− Foyers: plaatsen waar grote groepen mensen en functies
samenkomen binnen de gemeente, zoals een druk bezocht plein,
winkelcentrum en het gebied bij het gemeentehuis.
− Plaatsen waar de groendrager is geprojecteerd, maar waar beperkt
plaats beschikbaar is voor groen. Het groen kan hier bestaan uit
bijvoorbeeld bloembakken, bloemzuilen en hangingbaskets, mobiele
bomen, bomen in bakken, (mobiele) gevelbeplanting, hangende
beplanting
− Accentgroen kan worden toegepast
Voorbeelden. Meer voorbeelden, zie bijlage 4

Groen in beperkte ruimte:
Hangingbaskets

Beleidskaarten, maart 2009

Groen in beperkte ruimte:

Uitvoeren van snoei met
duurzaam
toekomstperspectief
Intensieve beheerintensiteit
Beheer gericht op behoud van
sierwaarde en bloeiwaarde

Groen in beperkte ruimte:
Geveltuinen
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Groen in beperkte ruimte:
Bomen in bakken

Groen in beperkte ruimte:
Klimplanten in bak

Groen in beperkte ruimte:
Bloemzuilen

Relatie met ambitieniveaus uit VORK

legenda plattegrond beleidskaart

structuurelement
VORK

ambitie
inrichting en
materiaal

ambitie
technisch
onderhoud

kerncentra

Hoog

Hoog

Winkelcentra/Pleinen/Verzamelp.
groendrager met beperkte ruimte
voor groen

Woongebieden

Basis

Basis

ambitie
opmerkingen
netheids
onderhoud
Ligt deels ook in
structuur element
‘centrum en boulevard’
Hoog

Basis‐Hoog

Ligt deels ook in
structuurelement
‘hoofdstructuren
Ligt deels ook in
structuurelement
‘toeristisch en recreatief

entree gemeente
entree binnen gemeente

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

combinatie groen/kunstobject
hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

Ligt deels ook in
structuurelement
‘kerncentra’

Deze tabel is een samenvatting van de tabel in bijlage 3.

Verwijzing naar bestaand beleid
Geen.
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Bijlage 2
Verslag werkbijeenkomst ‘Groenbeleidsplan 5
februari 2008

Verslag bijeenkomst groenbeleidsplan

‘oplossingen op maat’
www.cyber-adviseurs.nl

57099 Katwijk Groenbeleidsplan
werksessie plus- en minpunten, kansen en bedreigingen van het groen
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Aanwezig:

Afwezig:
Steller:

5 februari 2008
14.00 – 16.15 uur
Gemeente Katwijk
Wouter de Boer, Arie van Duyn, Nico van der Valk, Pepijn Terol, Monica van Duijn, Peter Kuijer, Richard Onstenk, Gerard de Jong,
Olga van der Linden, Pieter van der Plas, Dirk van der Plas, Annemarie van der Plas, Willem van Duyn, Fred van der Kraan, Hans
Oudshoorn, Oscar Mulder (Cyber), Annet Muller (Cyber), Marjel Das (Cyber)
Wilco Kanbier
Marjel Das

Inleiding
De gemeente actualiseert op dit moment het Groenbeleid van de gemeente Katwijk. Voor de gemeentelijke fusie had elke gemeente zijn eigen
werkwijze en beleidsuitgangspunten. Een fusie vraagt dan ook om een harmonisatie van werkwijzen en beleidskaders. Op het gebied van de
inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte heeft de gemeente al diverse acties uitgezet. Eén van de acties is de actualisatie van
het groenbeleid waar de afdeling Openbare Werken mee gaat starten.
Deze ‘werksessie’ is in het leven geroepen om informatie te verzamelen over het groen in de gemeente Katwijk. Het is een onderdeel van de
inventarisatie om tot een visie op het groen in Katwijk te komen. De volgende vraag staat deze middag centraal:
Wat kunnen we doen ter verbetering van het groen in de gemeente Katwijk?
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Deelnemers
De volgende mensen hebben deelgenomen aan de werksessie.
groepnr

Wie

Functie

1

Wouter de Boer

Hoofd openbare werken (OW)

1

Arie van Duyn

Wijkregisseur Katwijk aan Zee (WW)

1

Nico van der Valk

1

Pepijn Terol

Beleidsmedewerker en toezichthouder
groen (OW)
Hovenier (WW)

1

Monica van Duijn

Medewerker afdeling veiligheid (VEI)

2
2
2

Peter Kuijer
Richard Onstenk
Gerard de Jong
Olga van der
Linden

Teamleider ingenieursbureau (OW)
Wijkregisseur (WW)
Medewerker A (WW)

2

er rijzen een hoop vragen op
Het groen is versnipperd, maar het is in de loop van de tijd beter
geworden
In de oude wijken zou meer groen mogen zijn
Het groen is in de gemeente ongelijkmatig verdeeld
Groen is versnipperd, behalve aan de randen
De functies van het groen kunnen meer expliciet worden
aangegeven, zodat daar ook het onderhoud op afgestemd kan
worden (natuurwaarden/ecologie, recreatie, verbindingen,
structuren)

Pieter van der Plas

Medewerker ingenieursbureau (OW)

3

Dirk van der Plas
Annemarie van der
Plas

Teamleider milieu (VEI)
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Het is nu nog een groene gemeente

Stedebouwkundige (RO)

2

3

Kernwoorden over groen in de gemeente Katwijk
Groen is een veelbesproken onderwerp in Katwijk. Er is veel
discussie.
De gemeente is best groen. Op onderdelen is het groen voor
verbetering vatbaar

Medewerker ingenieursbureau (OW)

Groen is eenvormig door de zeewind, dit drukt een stempel op het
groen. Rijnsoever is parkachtig. Door de aanwezigheid van het
2/7
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groepnr

Wie

Functie

3

Willem van Duyn

Medewerker A (WW)

3

Fred van der Kraan

3

Hans Oudshoorn

Medewerker (WW)
Medewerker, accountmedewerker
(OW)
Projectleider groenbeleidsplan

Kernwoorden over groen in de gemeente Katwijk
duingebied hebben de mensen wellicht minder behoeft aan grote
groengebieden in het bebouwd gebied
In de oude dorpen is weinig groen aanwezig. Er zijn enkele mooie
grote parkstroken aanwezig.
Als kustgemeente hebben we niet over het groen te klagen
We hebben de afgelopen jaren al veel gepresteerd op het gebied
van de groenkwaliteit. Ziet graag meer samenhang tussen de
kernen.

Opdracht en resultaten
De deelnemers zijn in drie groepen uiteengegaan om te brainstormen over de volgende vragen:
− Wat zijn pluspunten aan het groen?
− Wat zijn de minpunten aan het groen?
− Waar liggen kansen voor het groen?
− Waar liggen de bedreigingen voor het groen?
− Welke groenkwaliteit willen we zien?
Elke groep heeft zijn uitkomst in een korte presentatie toegelicht, waarvan het resultaat in de volgende samenvatting is weergegeven.
Plus- en minpunten, kansen en bedreigingen
Pluspunten groen
− Variatie
− Recreatieve route langs de Rijn
− Combinatie groen en water
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Minpunten groen
− Weinig variatie in leeftijd en soortenrijkdom
− Beperkte ruimte voor groen langs de Rijn
− Veel snelgroeiende bomen (de wijkers zijn nooit verwijderd in het
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−

−
−
−
−
−
−
−

groen langs Oegstgeesterkanaal, Uitwateringskanaal bij
Schutterswei, Blekerij en Groen van Prinstererweg en Additioneel
kanaal / Rijn, langs de Vliet
groen langs de watergangen in de wijken (met name
Hoornes/Rijnsoever)
Parken, zoals Pan van Persijn, Vlietje, ’t Heen, groengebied in
Valkenburg
Duinen en de ecologische (flora en fauna) relatie met de ‘bufferrand
van Hoornes/Rijnsoever
Bomen aan de Zeeweg
Groen langs Koningin Julianalaan ten zuiden van de Zeeweg
Toegangsweg/entree Zeeweg
Brede groenstroken zoals langs Parnassia in Zanderij

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Kansen groen
− Versterken ecologie aan de randen, zoals tussen Rijnsburg en de
veiling, ten noorden van sportpark de Krom, weidevogelgebieden en
gedeeltelijk in stedelijk gebied.
− Versterken ecologie in de bermen en ‘stepping stones’
− Behouden / creeeren grootschalige parken
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wijker/blijver systeem)
Verkeerde beplantingssoort gebruikt en/of soort op verkeerde plek
gebruikt. Beperkt soms functionaliteit van het groen, zoals het
paadje langs de geluidswal die helemaal is dichtgegroeid.
Weinig kwalitatief groen
Groen beperkt duurzaam
Oude ‘uitgebluste’ beplanting en ‘doorgeschoten’ groen
Hoog, dicht groen, dat licht ontneemt waardoor kans op onveiligheid
(bijv in Hoornes bij de flats)
Weinig groen aanwezig in met name in buurt ten noord van Prins
Hendrik kanaal en in secetaris Varkenvisserstraat
Matige kwaliteit bomen
Gebied ten westen van Bloemenveiling Flora
Gebied bij binnenwatering
‘Achterkantgroen’, groen aan de achterkant van huizen tegen
schuttingen aan
Toegangsweg/entree Hoorneslaan (niet aantrekkelijk)
‘Olifantenpaadjes’ in het groen

Bedreigingen groen
− Extensief beheer in stedelijk gebied
− Beperkte ruimte rondom de Rijn
− 20 meter zone langs Rijn; ruimte voor eventuele overloop,
waterbufferzone
− De druk van (oprukkende) bebouwing
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−
−

−

−

−
−

−

−
−
−

Grote groengebieden en parkstroken duurzaam inrichten /
opplussen, zoals Ridderpark, gebied bij Duinoordlaan (duinpark),
Kwakkelwei en ’t Sandt (Heerenschoolbos), voormalig
Marinevliegkamp Valkenburg
Sportpark Duyfrak, met name de groenranden
Versterken hoofdstructuur bijv. door gebruik van snelgroeiers.
Hoofdstructuur hoeft niet per definitie met bomen te worden
versterkt.
Strand, in de toekomst wordt het strand aan de westzijde verbreed.
Dit biedt kansen voor de verbinding van de ecologische
hoofdstructuur aan de zuid- en noordzijde van Katwijk
Ontwikkelen / versterken recreatieve routes, bijvoorbeeld langs
Oegstgeesterkanaal / Additioneel Kanaal en vanuit het
kassengebied naar Katwijk
Renoveren/reconstrueren (jaren ’70) wijken en het groen hierin
meenemen
Meer kleur aanbrengen in het stedelijk gebied, vergroten variatie
door opwaarderen rotonden en gebruik van ‘mobiel’ groen, zoals
bloembakken in sterk verstedelijkt gebied met beperkte ruimte
Robuust maken groen; geen snippers, maar grotere stukken groen
met ‘body’, en duurzaam groen. Dit bijvoorbeeld realiseren tijdens
reconstructie/renovatie van wijken en als voorwaarde bij nieuwbouw
Verzorgd, aantrekkelijk overzichtelijk (meer open) groen
Programma van eisen meegeven bij nieuwbouwprojecten
Gebruik maken van bomen die aanslaan in dit zeeklimaat,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

De druk van het kassengebied
De uitbreiding van begraafplaats richting park Duinpark
Rijn-Gouwelijn
Zeeweg
Artikel 19 procedures
Beleid om bomen 1 op 1 terug te planten. Op sommige plaatsen is
dit ongewenst
Het behouden van lanen met grote bomen
Groen dat wordt omgezet in water in verband met het waterbergings
vraagstuk
Ontwikkelingswijk ten oosten van Zanderij (duinvallei), deze
doorbreekt de doorgaande groenstructuur langs de provinciale weg
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−

bijvoorbeeld de Moerbei.
Ontwikkelen Mient/Kooltuin tot bos

Rood: spreekt elkaar in meer of mindere mate tegen
Welke groenkwaliteit willen we zien?
De volgende foto´s zijn een impressie van wat de deelnemers als ´kansen´ hebben gemerkt.

Groen langs hoofdinfrastructuur

Groen rond sportvelden

Accentgroen rotondes

In de plenaire terugkoppeling hebben de groepen hun resultaten gepresenteerd. De resultaten tussen de groepen verschilden op enkele punten.
De grote lijn hebben we kunnen vaststellen in de volgende beleidsregels:
Beleidsregels
1. Versterken en optimaliseren van groenstroken en parken
Creëren van bijzondere status enkele parken/groenparels, aandacht voor recreatief groen, zoals recreatieve routes

2. Toevoegen en reserveren van groen in bestaand gebied en toekomstige bouw
3. Versterken van de identiteit en het karakter van de wijken
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4. Vergroten van de duurzaamheid van groen
Dit is afhankelijk van de plek en kan worden gerealiseerd door middel van sortimentskeuze, het creëren/behouden van robuust groen en het tegengaan van
versnippering van het groen

5. Kwaliteit boven kwantiteit
6. Versterken ecologische verbindingen, met name aan de randen van bebouwd gebied
Deze afstemmen op de natuurwaardenkaart.
7. Vergroten van variatie in de vorm van meer kleur en uitgebreider groen assortiment
8. Creëren van een realistische groene hoofdstructuur.
De projectgroep betwijfelt of het creeren van een samenhangende hoofdstructuur realistisch is. Deze beleidsregel is al 10 jaar van kracht, terwijl deze regel in de
praktijk zeer lastig is te realiseren vanwege ruimtegebrek.

9. Groen en water als instrument voor kwaliteitsverbetering voor de leefomgeving
Over de rol van water in een groenbeleidsplan ontstond enige discussie. Los hiervan hebben groen en water in de openbare ruimte vaak een directe relatie met
elkaar. Water kan de parkstructuur versterken en het is een waardevol element bij een ecologische structuur.

10. Veilig groen
Het openhouden van zichtlijnen en lichtcirkels

Deze beleidsregels vormen de rode draad in het groenbeleidsplan. Zij worden verder uitgewerkt in staal- of beleidskaarten waarin aandacht is voor
de beeldkarakteristiek en beheer- en inrichtingsprincipes.
Opmerkingen
− De beleidsstukken ‘VORK’ en ‘ Brede Structuurvisie’ zijn van belang voor de visie in het groenbeleidsplan.
− Het groenbeleidsplan vormt de basis voor beheerplannen.
− De groenstructuur kan worden beschermd door dit expliciet aan te geven in het bestemmingsplan.
− Monica van Duijn heeft een lijst met punten aangeleverd over veilig wonen.
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Bijlage 3
Tabellen relatie tussen ambitieniveaus uit VORK en
legenda onderdelen uit de beleidskaarten van het
Groenbeleidsplan

Bijlage 3 Relatie ambitie uit VORK met beleidskaarten Groenbeleidsplan
Beleidskaart Ecologische verbindingen
legenda plattegrond
beleidskaart
onderdeel
Brede structuurvisie
gedeelte N206
Brede structuurvisie
Brede structuurvisie
Brede structuurvisie
zeereep
groene stedelijke
verbindingen
groene stedelijke
verbindingen
groene stedelijke
verbindingen
groene stedelijke
verbindingen

Wassenaarse weg
Rijnsoever doorgaande
rijwielpaden
strand en duin
Koningin Julianalaan
groenstrook Hoornes langs
kanaal
Meeuwenlaan/Karel
Doormanlaan/Rijnmond

PEHS

deel Parklaan
zuidelijk van Valkenburgse
meer

PEHS

langs sportcomplex Duijfrak

Beleidskaart Groene drager
legenda plattegrond
beleidskaart
hoofddrager
hoofddrager

structuurelement
VORK
hoofdstructuren
geen structuur
element

ambitie inrichting
en materiaal
Basis‐Hoog

ambitie technisch
onderhoud
Hoog

ambitie netheids
onderhoud
Hoog

‐

‐

‐

hoofdstructuren
toeristisch en
recreatief

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

Basis

Basis

Hoog

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

woongebieden

Basis

Basis

Basis‐Hoog

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

hoofdstructuren
geen structuur
element
geen structuur
element

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

‐

‐

‐

‐

‐

‐

structuurelement
VORK
hoofdstructuren
hoofdstructuren

ambitie inrichting
en materiaal
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog

ambitie technisch
onderhoud
Hoog
Hoog

ambitie netheids
onderhoud
Hoog
Hoog

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

hoofddrager
hoofddrager

onderdeel
Parklaan/Boslaan
Koningin Julianalaan
Meeuwenlaan/Karel
Doormanlaan/Rijnmond
Koningin
Wilhelminastraat/Tramstraat/
Zeeweg
Industrieweg

hoofdstructuren
hoofdstructuren

Basis‐Hoog
Basis‐Hoog

Hoog
Hoog

Hoog
Hoog

hoofddrager
hoofddrager

binnenwatering/uitwaterings
kanaal/additioneel kanaal/rijn hoofdstructuren
N206
hoofdstructuren

Basis‐Hoog
Basis‐Hoog

Hoog
Hoog

Hoog
Hoog

hoofddrager
hoofddrager
hoofddrager
hoofddrager
hoofddrager
hoofddrager

Rijnstraat/Valkenburgse weg
Hoorneslaan
Biltlaan
Ambachtsweg/Lageweg
Oegstgeester kanaal
Noordwijkerweg

Basis‐Hoog
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog

Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog

Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog

hoofddrager
hoofddrager
hoofddrager

Voorhouterweg
Brouwerstraat
Rijnsburgerweg

hoofdstructuren
hoofdstructuren
hoofdstructuren
hoofdstructuren
hoofdstructuren
hoofdstructuren
geen structuur
element
hoofdstructuren
hoofdstructuren

‐
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog

‐
Hoog
Hoog

‐
Hoog
Hoog

hoofddrager

Sandtlaan/Oegstgeesterweg

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

subdrager
subdrager

secretaris Varkensvisserstraat
Voorstraat
Rijnsoever doorgaande
rijwielpaden
Melkweg
groenstrook ten westen van
Titan

woongebieden
woongebieden

Basis
Basis

Basis
Basis

Basis‐Hoog
Basis‐Hoog

hoofdstructuren
woongebieden

Basis‐Hoog
Basis

Hoog
Basis

Hoog
Basis‐Hoog

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

hoofdstructuren
hoofdstructuren

Basis‐Hoog
Basis‐Hoog

Hoog
Hoog

Hoog
Hoog

woongebieden
geen structuur
element
woongebieden

Basis

Basis

Basis‐Hoog

‐
Basis

‐
Basis

‐
Basis‐Hoog

hoofddrager

subdrager
subdrager
subdrager
subdrager

subdrager

Westerbaan/Cantineweg
rijwielpad
Paardebloem/Kamille/Dovene
tel
Vliet
Siegenlaan/De
Ruiterstraat/burg.
Meijboomstraat

subdrager
subdrager

Vinkenweg
Kleipettenlaan

subdrager
subdrager

subdrager
subdrager
subdrager

Waterboslaan/Valkenburgerw
eg
woongebieden
Valkenburgerweg
woongebieden
Nassaulaan/Floralaan
woongebieden

Beleidskaart Parken
legenda plattegrond
beleidskaart

onderdeel

Noordduinen
Camping 'de
noordduinen
sportpark de
krom/rijnsoever
rioolwaterzuiveringsinsta
llatie

1 potentiele groene parel
2 potentieel recreatief park
3 potentiele groene parel
4 potentiele groene parel

Basis
Basis
Basis

Basis
Basis
Basis

Basis‐Hoog
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog

structuurelement
VORK
geen structuur
element
toeristisch en
recreatief
geen structuur
element
geen structuur
element

ambitie inrichting
en materiaal

ambitie technisch
onderhoud

ambitie netheids
onderhoud

‐

‐

‐

Basis

Basis

Hoog

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Basis
Basis
Basis

Basis
Basis
Basis

Basis‐Hoog
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Basis

Basis

Hoog

‐
Basis

‐
Basis

‐
Basis‐Hoog

sportpark middelmors
park 'de horn'
dorpsweide duyfrak

5 potentiele groene parel
6 potentiele groene parel
7 potentiele groene parel

zuidelijk deel valkenburg

8 potentiele groene parel

de mient/kooltuin
zuidduinen/pan van
perseijn

9 potentiele groene parel
10 potentiele groene parel

sportpark nieuw‐ zuid
tennispark duinlust

11 potentiele groene parel
12 potentiele groene parel

woongebieden
woongebieden
woongebieden
geen structuur
element
geen structuur
element
toeristisch en
recreatief
geen structuur
element
woongebieden

duinrust/overduin/salem

13 potentiele groene parel

hoofstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

burgemeester de
ridderpark en uitbreiding
katwijkerbroek

14 potentiele groene parel
15 potentiele groene parel

Basis‐Hoog
Basis

Hoog
Basis

Hoog
Basis

katwijk aan zee

16 potentieel recreatief park

Basis

Basis

Hoog

zeilvereniging rijnsburg

17 potentieel recreatief park

Basis

Basis

Hoog

camping koningshof

18 potentieel recreatief park

hoofstructuren
bedrijventerrein
toeristisch en
recreatief
toeristisch en
recreatief
toeristisch en
recreatief

Basis

Basis

Hoog

Basis

Basis

Hoog

Basis
Basis‐Hoog

Basis
Hoog

Hoog
Hoog

ambitie inrichting
en materiaal

ambitie technisch
onderhoud

ambitie netheids
onderhoud

Basis‐Hoog

Basis‐Hoog

Hoog (Basis)

Basis‐Hoog

Basis‐Ho0g

Hoog (Basis)

soefi tempel en camping
de zuidduinen
groengebied
valkenburgse meer
kwakkelwei

19 potentieel recreatief park
20 potentiele groene parel
21 potentiele groene parel

Beleidskaarten Stedenbouwkundige structuur
legenda plattegrond
beleidskaart
onderdeel
Rijnsoever

1 bebouwing 1970‐1980

Hoornes west

2 bebouwing 1960‐1970

De Noord

3 bebouwing recent

Centrum Katwijk aan Zee
Parklaan

4 bebouwing tot 1960
5 bebouwing tot 1960

Schelpendam
‘t Witte hek
Boslaan / Overduin
Koestal
Schutterswei
Centrum Katwijk aan de
Rijn
De Wilbert
Molenwijk

6
7
8
9
10

bebouwing gemengd
bebouwing 1960‐1970
bebouwing tot 1960
bebouwing 1960‐1970
bebouwing gemengd

11 bebouwing tot 1960
12 bebouwing gemengd
13 bebouwing 1960‐1970

toeristisch en
recreatief
toeristisch en
recreatief
hoofstructuren

structuurelement
VORK
woongebieden/wijk
centra
woongebieden/wijk
centra
woongebieden/cen
trum en boulevard
woongebieden/cen
trum en
boulevard/wijkcent
ra
woongebieden
centrum en
boulevard/wijkcent
ra
woongebieden
woongebieden
woongebieden
woongebieden
woongebieden/wijk
centra
woongebieden
woongebieden

Basis‐Zr Hoog‐Hoog Basis‐Hoog

(Basis)‐Hoog‐Zr
Hoog

Basis‐Hoog‐Zr Hoog Hoog (Basis)
Basis
Basis

(Basis)‐Hoog‐Zr
Hoog
Basis‐Hoog

Hoog‐Zr Hoog
Basis
Basis
Basis
Basis

Hoog
Basis
Basis
Basis
Basis

Hoog‐Zr Hoog
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog

Basis‐Hoog
Basis
Basis

Basis‐Hoog
Basis
Basis

(Basis)‐Hoog
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog

De Hoek
Kleipetten

14 bebouwing 1970‐1980
15 bebouwing 1970‐1980

Basis
Basis

Basis
Basis

Basis‐Hoog
Basis‐Hoog

‐

‐

‐

bedrijventerrein
hoofdstructuren
geen structuur
element
woongebieden/wijk
centra
woongebieden/wijk
centra
woongebieden
woongebieden
woongebieden
woongebieden
woongebieden
woongebieden/wijk
centra
woongebieden

Basis
Basis‐Hoog

Basis
Hoog

Basis
Hoog

‐

‐

‐

Basis‐Hoog

Basis‐Hoog

(Basis)‐Hoog

Basis‐Hoog
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis

Basis‐Hoog
Basis
Basis
Basis
Basis
Basis

(Basis)‐Hoog
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog
Basis‐Hoog

Basis‐Hoog
Basis

Basis‐Hoog
Basis

(Basis)‐Hoog
Basis‐Hoog

structuurelement
VORK
geen structuur
element
toeristisch en
recreatief
toeristisch en
recreatief

ambitie inrichting
en materiaal

ambitie technisch
onderhoud

ambitie netheids
onderhoud

‐

‐

‐

Basis

Basis

Hoog

Basis

Basis

Hoog

hoofdstructuren
geen structuur
element

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

‐

‐

‐

hoofdstructuren
geen structuur
element

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

‐

‐

‐

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

rotonde Koningin
Julianaweg/Zeeweg

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

rotonde Karel
Doormanlaan/Rijnmond

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

rotonde Zeeweg/Karel
Doormanlaan

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

rotoende
Boslaan/Meeuwenlaan

hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

kruising Biltlaan/Hoorneslaan hoofdstructuren

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

Basis‐Hoog

Hoog

Hoog

Lint Noordwijkerweg

16a bebouwing tot 1960

Lint Oegstgeesterweg
Lint Rijnsburgerweg

16b bebouwing tot 1960
16c bebouwing tot 1960

Voorhouterweg

16d bebouwing tot 1960

Bloemenbuurt

17 bebouwing 1970‐1980

Centrum Rijnsburg
Frederiksoord
Centrum Valkenburg
Cleynduin
Zanderij
Hoornes Oost

18
19
20
21
22
23

‘t Joght
Voorschoterweg

24 bebouwing recent
25 bebouwing recent

Beleidskaart Identiteit kernen
legenda plattegrond
beleidskaart
accentplekken, entree
gemeente
accentplekken, entree
gemeente
accentplekken, entree
gemeente
accentplekken, entree
gemeente
accentplekken, entree
gemeente
accentplekken, entree
gemeente
accentplekken, entree
gemeente
accentplekken, entree
gemeente
accentplekken, entree
gemeente
accentplekken, entree
gemeente
accentplekken, entree
binnen gemeente
(rotonde)
accentplekken, entree
binnen gemeente
(rotonde)
accentplekken, entree
binnen gemeente
(rotonde)
accentplekken, entree
binnen gemeente
(rotonde)
accentplekken, entree
binnen gemeente
(rotonde)
accentplekken, entree
binnen gemeente
(rotonde)
accentplekken, entree
binnen gemeente
(rotonde)
accentplekken, entree
binnen gemeente
(rotonde)
accentplekken, entree
binnen gemeente
(rotonde)

bebouwing tot 1960
bebouwing 1970‐1980
bebouwing tot 1960
bebouwing 1970‐1980
bebouwing recent
bebouwing 1960‐1970

onderdeel
start gemeente
Wassenaarseweg
start gemeente zuidduinen
fietspad
start gemeente noordduinen
fietspad
start gemeente Biltlaan
start gemeente Herenweg
start gemeente
Noordwijkerweg
start gemeente
Voorhouterweg
start gemeente
Oegstgeesterkanaal
start gemeente
Rijnsburgerweg
start gemeente
Voorschoterweg
rotonde
Industrieweg/Koningin
Julianalaan

woongebieden
woongebieden
geen structuur
element

kruising Wassenaarseweg/Ir.
G. Tjalmaweg (N206)
hoofdstructuren
kruising
Molentuinweg/Valkenburgse
weg
hoofdstructuren
rotonde
Oegstgeesterweg/Rijnsburger
weg
hoofdstructuren

Bijlage 4
Voorbeelden groen in beperkte ruimte

Bijlage 4 voorbeelden opwaardering groen op plaatsen met weinig ruimte
Plaatsen van bakken op de trottoirs of kleinere plantvakken met kleurrijk groen:
Voorstel beplanting*:
HEESTERS
Soort Latijn
Hippophae rhamnoides
Cornus sanguinea
Cytisus scoparius
Elaeagnus angustifolia smalbladige
Elaeagnus umbellate
Caragana arborescens aurantiaca
Caragana arborescens
Viburnum opulus
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Rhamnus cartharticus

Soort Nederlands
duindoorn
rode kornoelje
gewone brem
olijfwilg
olijfwilg
erwtenstruik
erwtenstruik
gelderse roos
kardinaalsmuts
liguster
wegedoorn

BODEMBEDEKKERS EN LAGE HEESTERS
Salix repens
Lonicera tatarica ‘Zabellie’
Lonicera tatarica ‘Rosea’
Lonicera tatarica ‘Hack’s Red’
Lonicera xylosteoides
Lonicera nitida ‘Hohenheimer Findling’
Lonicera nitida ‘Elegant’
Potentilla fruticosa
Úlex europaeus
Berberis vulgaris

kruipwilg
struikkamperfoelie
struikkamperfoelie
struikkamperfoelie
rode kamperfoelie
struikkamperfoelie
struikkamperfoelie
struikganzerik
gaspeldoorn
wegedoorn

Opmerkingen
2m
tot 4 m
tot 2 m
tot 5 a 7 m
tot 3 a 4 m
1-2 m
tot 4 m
tot 4 m
tot 4 m

1-2m
0.5-1m
1 m wintergroen
1m
tot 1.5 m

Verfraaien boomspiegels
Voorstel beplanting*:
BODEMBEDEKKERS EN LAGE HEESTERS
Soort Latijn
Salix repens
Lonicera tatarica ‘Zabellie’
Lonicera tatarica ‘Rosea’
Lonicera tatarica ‘Hack’s Red’
Lonicera xylosteoides
Lonicera nitida ‘Hohenheimer Findling’
Lonicera nitida ‘Elegant’
Potentilla fruticosa
Úlex europaeus
Berberis vulgaris
DUINVEGETATIE
Ammophila arenaria helm
Eryngium maritimum blauwe (zee)distel
Hippophae rhamnoides duindoorn 2 m
Berberis vulgaris wegedoorn
Calystegia soldanella
Euphorbia paralias
Chamaenerion angustifolium
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Rosa pimpinellifolia
Lonicera periclymenum

Soort Nederlands
kruipwilg
struikkamperfoelie
struikkamperfoelie
struikkamperfoelie
rode kamperfoelie
struikkamperfoelie
struikkamperfoelie
struikganzerik
gaspeldoorn
wegedoorn

zeewinde
zeewolfsmelk
wilgenroosje
hondsroos
egelantier
duinroos
wilde kamperfoelie

Opmerkingen

1-2m
0.5-1m
1 m wintergroen
1m
tot 1.5 m

Bodembedekker

tot 0.5 m

Gebruik maken van hanging baskets
Voorstel beplanting: eenjarigen.

Stimuleren van bewoners kleinschalig groen voor hun woning te plaatsen
Voorstel beplanting*:
KLIMPLANTEN
Soort Latijn
Clematis vitalba
Parthenocissus tricuspidata
Laburnum anagyroides
Aristolochia macrophylla
Celastrus scandens
Lonicera periclymenum
Fallopia aubertii
HEESTERS
BODEMBEDEKKERS EN LAGE HEESTERS
DUINVEGETATIE

Soort Nederlands
Opmerkingen
wilde bosrank bloei wit
wilde wingerd herfstkleur
gewone goudenregen
Duitse pijp
Amerikaanse boomwurger
Wilde kamperfoelie
bruidssluier
Zie beplanting bij ‘plaatsen van bakken op de trottoirs of
kleinere plantvakken met kleurrijk groen’
Zie beplanting bij ‘plaatsen van bakken op de trottoirs of
kleinere plantvakken met kleurrijk groen’
Zie beplanting bij ‘verfraaien boomspiegels’

*: afkomstig uit rapport ‘Meer groen in Katwijk aan Zee, een haalbaarheidsstudie’, Gemeente Katwijk
Sector Beheer en Onderhoud, 24 februari 2004, Arcadis

Bijlage 5
Toelichting ambitieniveaus VORK

Bijlage 5 toelichting ambitieniveaus
In de VORK zijn de volgende ambitieniveaus vastgesteld:
Ambitie

Boulevard &
Stadscentrum

Inrichting en Materiaal

Hoog

Technisch onderhoud

Zr Hoog –
Hoog
Hoog

Netheidsonderhoud

Zr Hoog

Wijkcentra

Hoofdstructuren

Woongebieden

Toeristisch en
Recreatief

Basis – Hoog

Basis

Basis

Basis

Hoog

Hoog

Basis

Basis

Basis

Hoog

Hoog

Basis

Hoog

Basis

Zeer Hoog
Kernwoorden: netjes, visitekaartje, uitstraling, beeldkwaliteit, veilig en gebruiksgemak
Inrichting en materiaalgebruik
Inrichting en materialen geven een bijzondere en unieke uitstraling
Een afwisselende inrichting
Materialen met een bijzondere, hoogwaardige uitstraling.
Technisch onderhoud
De openbare ruimte is heel en veilig
Onderhoud houdt een zeer hoogwaardig beeld in stand
Netheidsonderhoud
Een zeer schone buitenruimte
Zwerfafval, onkruid, graffiti e.d. komen niet voor

Bedrijventerrein

Hoog
Kernwoorden: netjes, functioneel, veilig en gebruiksgemak
Inrichting en materiaalgebruik: inrichting en materiaalgebruik zijn bijzonder, een afwijkende en
afwisselende inrichting, bijzondere, hoogwaardige materialen.
Technisch onderhoud: de openbare ruimte is heel en veilig, onderhoud houdt een hoogwaardig
beeld in stand
Netheidsonderhoud: een schone buitenruimte, zwerfafval, onkruid, graffiti e.d. komen niet of
nauwelijks voor

Basis
Kernwoorden: functioneel, instandhouding, waarboring veiligheid
Inrichting en materiaalgebruik: functiontionaliteit staat centraal, sierwaarde op accenten,
inrichting is robuust, sober en eenvoudig
Technisch onderhoud: onderhoud zorgt voor veiligheid en functionaliteit, gebruik van de ruimte
mag zichtbaar zijn, enige slijtage
Netheidsonderhoud: redelijk schoon en gelijkmatig beeld

Bijlage 6
Toelichting beleidskaarten

Bijlage 6 Toelichting beleidskaarten
Een beleidskaart beschrijft in korte bewoordingen alle relevante informatie over de
groendrager, de ecologische drager, de parken, de wijkkarakteristieken en het
accentgroen.
Voor dit groenbeleidsplan zijn de volgende beleidskaarten samengesteld:
− Groene drager
− Ecologische verbindingen
− Parken
− Stedenbouwkundige structuur (indeling sluit aan op Brede Structuurvisie
2005-2020)
− (Historische) bebouwing tot 1960
− Bebouwing 1960-1970
− Bebouwing 1970-1980
− Bebouwing recent
− Identiteit kernen
De informatie die op de beleidskaarten wordt aangetroffen bestaat uit de volgende
onderwerpen:
− Ambities en uitwerkingen
− Kwaliteit boven kwantiteit, stimuleren duurzaamheid
− Reserveren groen
− Beeldkarakteristiek
− Inrichtingsuitgangspunten
− Beheeruitgangspunten
− Relatie met ambitieniveaus uit VORK
− Verwijzing naar bestaand beleid
Elke beleidskaart wordt met één of meerdere plattegronden ondersteund, waarin is
aangegeven waar het betreffende onderdeel (groendrager, ecologische drager, parken,
wijkkarakteristieken, accentgroen) zich bevindt met eventueel een nadere specificatie.
Deze beleidskaarten:
− vormen het vertrekpunt voor de beheerplannen en wijkplannen;
− geven op een overzichtelijke manier aan wat de gemeente met het groen in de
gemeente Katwijk voor heeft;
− vormen een communicatiemiddel voor zowel bestuur als bewoners en andere
betrokkenen om op relatief eenvoudige manier te laten zien wat de gemeente met het
groen voor heeft;
− vormt een handvat bij reconstructie- en herinrichtingsprojecten.
De volgende tekst licht toe wat de diverse onderwerpen op de beleidskaarten inhouden.
Ambities en uitwerkingen
Voor het overzicht zijn de geldende ambities en bijbehorende uitwerking op elke
beleidskaart weergegeven. De paragrafen 4.1 en 4.2 geven de relatie weer tussen de
ambities, uitwerking en de verschillende onderdelen (groendrager, ecologische drager,
parken, wijkkarakteristieken en accentgroen).

Kwaliteit boven kwantiteit en reserveren groen
Dit zijn twee ambities die voor alle onderdelen van toepassing zijn. Daarom hebben deze
ambities een afzonderlijke plaats op de beleidskaart gekregen en krijgen zij speciale
aandacht.
Beeldkarakteristiek
De beeldkarakteristiek geeft een beknopte beeldbeschrijving van het onderdeel waarover
de beleidskaart gaat en wordt ondersteund door foto’s.
Inrichtingsuitgangspunten en beheeruitgangspunten
In de inrichtingsuitgangspunten en beheeruitgangspunten wordt puntsgewijs op
hoofdlijnen aangegeven aan welke inrichting en welk beheer moet worden gedacht voor
het betreffende onderdeel. Bij het opstellen van de inrichtingsuitgangspunten en
beheeruitgangspunten is rekening gehouden met de uitwerkingen van de bijbehorende
ambities op het betreffende onderdeel.
De inrichtingsuitgangspunten zijn van belang bij de inrichting van nieuwe gebieden en bij
de herinrichting van bestaand gebied. De principes geven aan:
• welk beeld in het betreffende gebied moet worden nagestreefd;
• aan welke inrichtingseisen het betreffende gebied dient te voldoen;
• hoe het ontwerp is afgestemd op de beheermogelijkheden van de organisatie
(beheerbewust ontwerpen).
Beheeruitgangspunten zijn gebaseerd op:
• wat er wordt nagestreefd Æ de visie op het groen en de daarvan afgeleide waarden
en uitwerkingen;
• wat er is Æ de gebiedsverkenning;
• hoe het er uit moet zien Æ de per uitwerking uitgewerkte beeldkarakteristieken.
Relatie met ambitieniveaus uit VORK
In de tabellen uit bijlage @@ is de relatie gelegd tussen de beleidskaarten uit het
groenbeleidsplan en de structuurelementen en ambitieniveaus uit de VORK.
De volgende tabel uit de VORK geeft de samenhang in kwaliteit weer. Weergegeven is het
ambitieniveau per structuur element.
Ambitie
inrichting en materiaal
technisch onderhoud
netheids onderhoud

Boulevard &
Stadscentrum
Zr Hoog-Hoog
Hoog
Zr Hoog

Wijkcentra
Hoog
Hoog
Hoog

Hoofdstructuren
Basis-Hoog
Hoog
Hoog

Woongebieden
Basis
Basis
Hoog-Basis

Toeristisch &
recreatief
Basis
Basis
Hoog

Bedrijventerrein
Basis
Basis
Basis

Per legenda onderdeel uit de plattegronden die bij de beleidskaarten horen, is aangegeven
onder welk structuur element dit legenda onderdeel valt en welk ambitieniveau uit de
VORK daar bij hoort. In de beleidskaarten zelf is een samenvatting gegeven van deze
tabellen.
Verwijzing naar bestaand beleid
Tenslotte is aangegeven welk bestaand beleid direct van toepassing is op de betreffende
beleidskaart.

Bijlage 7
Lijst bomen die bestand zijn tegen zeeklimaat

Bijlage 7, Bomen geschikt in Katwijk (aan Zee)
Uit: Meer groen in Katwijk aan Zee een haalbaarheidsstudie, Arcadis, 24 februari 2004
Soort Latijn
Acer campestre div. Cultivars
Acer pseudoplatanus div. cultivars
Alnus cordata
Alnus glutinosa
Alnus rubra
Alnus spaethii
Alnus subcordata
Amelanchier lamarckii
Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie
Hippophae salicifolia 'Robert'
Populus alba
Populus nigra div. Cultivars
Populus x canadensis 'Robusta'
Populus x canescens div. cultivars
Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Pyrus calleryana 'Redspire'
Quercus cerris
Quercus ilex
Salix alba 'Rockanje'
Sorbus intermedia
Tamarix div. soorten
Tilia cordata div. cultivars
Tilia tomentosa div. cultivars
Ulmus spp
Naaldbomen
Pinus pinaster
Pinus pinea
Pinus sylvestris
Larix kaempferi
Sequoia sempervirens

Soort Nederlands
Veldesdoorn
Gewone esdoorn
Hartbladige els
Gewone els
Rode els
Italiaanse els
Krentenboompje Kleine boom
Gewone es
Duindoorn Laag boompje zonder
bessen
Witte abeel
Zwarte populier
Canadapopulier
Grauwe abeel
Peer
Peer
Moseik
Steeneik
Schietwilg
Zweedse meelbes

Opmerkingen

Niet in verharding
Niet in verharding
Niet in verharding
Niet in verharding

Wordt in NL niet groot

Kleinbladige linde
Zilverlinde
Iepen

Minder gevoelig voor luis

Zeeden
Parasolden
Grove den
Larix
Sequoia

Niet in verharding
Niet in verharding
Niet in verharding
Niet in verharding
Niet in verharding

Bijlage 8
Lijst gemaakte foto’s gebiedsverkenning

Bijlage 8, verwijzing foto’s uit gebiedsverkenning
Verwijzing foto’s uit gebiedsverkenning
Telkens van links naar rechts
Katwijk aan zee:

−

Boulevard

−

Hofje aan Rijnmond

−

Parklaan

Hoornes/Rijnsoever:

−

Rijwielpad Rijnsoever zuid

−

Lageweg

−

Biltlaan

Katwijk aan de Rijn:

−

Noordwijkerweg

−

Molenwijk

−

Vinkeweg

Valkenburg:

−

Hoofdstraat

−

Groenstrook tussen Duinzicht en N206

−

Legioendreef

Rijnsburg:

−

Rapenburg

−

Floralaan

−

Groenstrook tussen Floralaan en op den Klaver

Bijlage 9
Verslag bewonersbijeenkomst 21 januari 2009

Verslag
Project: Gemeente Katwijk
Projectnummer: 58119WE Katwijk Bewonersparticipatie Groenbeleidsplan
Datum: 21 januari 2009
Plaats: Katwijk
Aanwezig: Zie presentielijst
Stellers: Cyber

Dit is het verslag van de bewonersparticipatie avond op 21 januari 2009 over het
Groenbeleidsplan.
1. Doel van de bijeenkomst
Informeren en toelichten over:
- “Wat is een Groenbeleidsplan”
- Hoe Groenbeleidsplan tot stand is gekomen
- Hoe nu verder
Reactie ontvangen op:
- Ambities
- Beleidskaarten: Parken en Woonomgeving
- Kansen, verbeter- en knelpunten
2. Vervolgafspraken
- Groenbeleidsplan afronden
- Bewoners en ambtelijk apparaat informeren over Groenbeleidsplan
- Reactie aanleveren voor 27 februari
- Groenbeleidsplan laten vaststellen door raad
- Uitvoeren implementatietraject uit Groenbeleidsplan
3. Programma
Na de presentatie van Annet Muller, en de bespreking in groepjes, is er een plenaire
terugkoppeling gekomen van de bevindingen. Dit vanuit de groepsbesprekingen, door de
bewoners. In de groepjes (gemiddeld 8 bewoners) zijn de ambities doorgenomen, en is er globaal
gekeken naar een paar beleidskaarten “Parken” en “Stedenbouwkundige structuur”. Gezien de
discussies is de nadruk op de ambities gelegd.
De terugkoppeling
De gemaakt opmerkingen welke plenair zijn besproken, zijn verwoord in bijlage 1. Aan deze
opmerkingen zijn acties gekoppeld.

Adviseurs voor buitenruimte en organisatie
Kerkstraat 103, 2411 AC Bodegraven / Postbus 3, 2410 AA Bodegraven / Telefoon 0172 63 17 20 / Fax 0172 47 76 78
Willemskade 16, 8011 AD Zwolle / Postbus 1326, 8001 BH Zwolle / Telefoon 038 422 00 24 / Fax 038 421 81 38
info@cyber-adviseurs.nl / www.cyber-adviseurs.nl
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Verslag
1

2

3

Ambitie
aansluiten op
VORK

Versterken/
optimaliseren
parken

reserveren groen

opmerkingen
a) Wat is hoogwaardige kwaliteit? Niet alleen voor bomen
maar ook voor plantenbakken en heestervakken.

Actie
a) Definitie Hoogwaardige kwaliteit opnemen als
voetnoot.

b) Waarom is het ambitieniveau voor een wijk lager
(VORK)?

b) VORK is uitgangspunt voor het groenbeleidsplan.
Ambitieniveau zoals vastgesteld in de VORK is bij
deze een vastgegeven en geen discussiepunt
voor het groenbeleidsplan.

c) Soms ervaren we een gebied als park, maar dat nu
niet is ingedeeld als park. Dus wat is nu een park? Er
zijn er te weinig.
Meer parken, vuilnisbelt in Rijnsburg omvormen tot
park?

c) Definitie van park aanscherpen

d) Westerpark = verdwenen in Rijnsburg. Wat komt
daarvoor in de plaats? Park bij Salem – duinpark.
Ridderpark/bufferzone park, er zijn klachten over dit
park. Realiseren stadspark “het eiland”

d) Als een “park” niet de definitie van een park krijgt
in het groenbeleidsplan betekent het niet dat dit
“park” verdwijnt, maar alleen niet een extra
definitie meekrijgt als park. Het zal altijd een
groengebied zijn en waardevol op buurtniveau.

e) In parken meer gras, open park. Bij nieuwbouw steeds
minder groen, waarom?

e) Bij een nadere uitwerking van het
groenbeleidsplan en uitwerking van de parken,
dan wordt er gekeken of het opener moet of juist
beslotener moet zijn of dat het gewoon goed is.

f)

f)

Honden worden in parken uitgelaten. Hondenbeleid

g) Adoptiegroen. Investeringen Lions club e.d. Betrek

Doc. 2008.20695.vst
58119WE Katwijk Bewonersparticipatie Groenbeleidsplan

Dit staat in principe buiten het groenbeleidsplan,
maar krijgt zeker in andere beleidstukken
aandacht.

g) Bij nadere uitwerking van beleid naar beheer naar
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burgers bij beheer.

4

5

versterken
identiteit kernen

kwaliteit boven
kwantiteit

gerichte actieplannen wordt dit verder opgepakt.

h) Meer spelen in het groen; klimbomen, hutten bouwen.
Groen, heemtuin, fruitbomen

h) Opnemen als verbeterpunt in de beleidskaarten.

i)

Er zijn zwakke plekken (jaren 60) die verbeterd moeten
worden. Niet alles volbouwen.

i)

Opnemen als verbeterpunt in beleidskaart
stedenbouwkundige structuren.

j)

K’zee aansluiten op duin/zee, K’rijn aansluiten op rijn,
R’burg op bloementeelt, V’burg kleinschalig = allemaal
vaag!

j)

Beleidsplan beschrijft ambitie en visie en een 1e
aanzet tot verbetermogelijkheden (zie
beleidskaarten). Concretere uitwerking dient nog
plaats vinden in groenbeheerplan of diverse
uitwerkingsplannen om uiteindelijk in een
jaarprogramma op te kunnen nemen.

k) Valkenburg kassen benadrukken en behoud weids
uitzicht.

k) Opnemen in beleidskaart.

l)

l)

…mits het niet ten koste gaat van de hoeveelheid
groen, kwantiteit geeft wel een groenbeleving.

Opnemen in ambitie 5 van het groenbeleidsplan.

m) Passende plantenkeus, juiste boom op de juiste plaats. m) Is al benoemd in de beleidskaarten.

6

versterken
ecologische
verbindingen

n) Bomen met grotere dikte gebruiken (ivm afbreken,
vandalisme).

n) Meenemen bij een andere uitwerking van het
bomenbeheerplan.

o) Ecologische verbinding Mient Kooltuin
Verbinding richting zee niet altijd geloofwaardig!

o) Beleidsplan beschrijft ambitie en visie en een 1e
aanzet tot verbetermogelijkheden (zie
beleidskaarten). Concretere uitwerking dient nog
plaats vinden in groenbeheerplan of diverse
uitwerkingsplannen om uiteindelijk in een
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jaarprogramma op te kunnen nemen.

7

8

9

10

Vergroten
variatie (meer
kleur en fleur)
Behouden/
versterken
groene
hoofdstructuur

Combinatie
groen/water
instrument
verbeteren
leefomgeving
Algemeen

p) Onduidelijke kaart, de ondergrond eronder wordt
gemist. Graag nadere concretere uitwerking.

p) Bij een gedetailleerde uitwerking wordt de exacte
locatie en de invulling van de locatie nader
uitgewerkt.

q) Maak haast waar snel iets te winnen valt en aandacht
voor onderhoud (ook burgerparticipatie).

q) Bij concretere uitwerking dit verder meenemen.

r) Geef het snippergroen niet uit, maar laat de bewoners
het onderhouden.

r) Bij concretere uitwerking dit verder meenemen.

s) Behoefte aan groene verbindingen “bomenroutes”.

s) Bij concretere uitwerking voor het
bomenbeheerplan dit verder meenemen

t)

t)

Mits goed functionerend en goede kwaliteit beheer.

Opmerking nemen we te harte.

u) Benut kansen, natuurvriendelijke oevers.

u) Opnemen in de beleidskaart als verbeterpunt.

v) Het beleidsplan is nu in ambtelijke taal opgesteld. Is
het niet mogelijk om het leesbaarder en concreter op
te stellen? En het is niet bij iedereen bekend.

v) Voorstel om een populaire samenvatting toe te
voegen aan het beleidsplan

w) Graag een concretere uitwerking, nu zijn het nog lijnen
of pijlen en vlekken, maar wat betekent dit nu echt
daadwerkelijk in de uitwerking? Wat zijn bijvoorbeeld
1e/2e/3e groottes?

w) Beleidsplan beschrijft ambitie en visie en een 1e
aanzet tot verbetermogelijkheden (zie
beleidskaarten). Concretere uitwerking dient nog
plaats te vinden in groenbeheerplan of diverse
uitwerkingsplannen om uiteindelijk in een
jaarprogramma op te kunnen nemen. Definitie 1e,
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2e en 3e grootte als voetnoot opnemen.

11

Specifiek

x) Participatie ladder. Inspraak van bewoners. Uitleg
waarom iets gebeurt. Wat ga je doen en waarom?
Informeren, hoe groot is de emotionele impact.

x) Participatie vorm dient nader uitgewerkt te
worden.

y) Stel norm van 75 m2/woning ook daadwerkelijk vast.

y) Staat nu ook zo specifiek opgenomen in het plan.

z) Bijlage 7 achter Ulmus staat iets dat niet klopt.

z) Indien niet correct wordt het aangepast.

aa) Achterweg, monumentale boom, meer aandacht
geven.

aa) Opnemen in een bomenbeheerplan.

bb) Claudiusdreef, appeltjes (Symhoricarpos) van
appelboompjes door kinderen tegen de ramen
gegooid.

bb) Oppakken als klacht- en melding.
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