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SAMENVATTING
Inleiding
Onlangs zijn de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg gefuseerd tot de gemeente
Katwijk. Een fusie maakt het harmoniseren van bestaand beleid noodzakelijk. Dit
Groenbeleidsplan is het resultaat van de harmonisatie van het bestaande groenbeleid en
een uitvloeisel van de Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK).
Het Groenbeleidsplan geeft de beleidskaders aan voor het groen en de groenstructuren in
de gemeente voor de komende 10 tot 15 jaar. Het geeft daarnaast uitgangspunten en
randvoorwaarden voor het groenbeheer. Bovendien geeft het een eerste aanzet voor het
bomenbeleid, ‘snippergroen’-beleid en beleid voor geveltuinen. Het plan biedt echter geen
uitwerking tot concrete beheermaatregelen, want dat is de volgende stap na het
Groenbeleidsplan.
De meest in het oog springende veranderingen die het Groenbeleidsplan voorstelt, zijn:
− Het creëren van meer samenhang tussen de verschillende kernen van de gemeente
door verbindende groene (hoofd)structuren.
− Het aandacht besteden aan de parken in de gemeente. Geef de parken meer ‘cachet’.
Een naar buiten gerichte groenstructuur is een belangrijke methode om de parken
meer te laten opvallen.
− Ecologische waarde van gemeente Katwijk verhogen door het omringende landschap
en de waardevolle natuur naar binnen te trekken. Ervoor zorgen dat de omringende
natuur aansluit op het binnenstedelijke groen.
− Het aanbrengen van groenaccenten, waarmee de identiteit van de verschillende kernen
wordt vormgegeven en waardoor de gemeente meer kleur en fleur krijgt.

Inventarisatie
De meeste ruimere groengebieden zoals het groen langs de wateren vertonen samenhang
en geven een ruimtelijk gevoel. De samenhang van het groen in het stedelijk gebied is
daarentegen matig en de boomstructuur vertoont weinig continuïteit. De Oude rijn en de
bermen langs de provinciale weg N206 zijn groene dragers voor de gemeente Katwijk,
maar delen de gemeente ook op. Rondom de gemeente zijn diverse hoogwaardige
natuurgebieden aanwezig. Het gemeentegroen biedt kansen deze natuurgebieden met
elkaar te verbinden. De duurzaamheid van het groen in de gemeente Katwijk is op
sommige plaatsen beperkt en de kwaliteit en kwantiteit van het groen nemen af. Dit is het
resultaat van een analyse van de huidige waarden en de stand van zaken over de
inrichting en het beheer van het groen in de gemeente Katwijk. Het bestaande
gemeentebeleid en de analyse vormen de basis voor de Groenvisie.

Groenvisie
De Groenvisie is het uitgangspunt voor toekomstig ontwerp, aanleg en beheer van de
groenvoorzieningen in de gemeente Katwijk. De Groenvisie biedt daarmee een basis voor
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inrichtings- en beheerplannen. De gemeente Katwijk streeft naar een samenhangende
groenstructuur met aandacht voor aantrekkelijk, karakteristiek en kwalitatief hoogwaardig
groen dat samen met de bewoners wordt bewerkstelligd.
Met deze visie wil gemeente Katwijk het toekomstige woon- en leefklimaat, de
herkenbaarheid, de synergie tussen de kernen en de aansluiting op de omringende
hoogwaardige natuur waarborgen.

Uitwerking Groenvisie in kerngericht groenbeleid
De
−
−
−
−
−
−
−
−
−

groenvisie is uitgewerkt in negen ambities. Deze ambities zijn:
Aansluiten op de VORK;
Versterken en optimaliseren van parken;
Reserveren groen;
Versterken van de identiteit en het karakter kernen;
Kwaliteit boven kwantiteit, stimuleren duurzaamheid;
Versterken ecologische verbindingen, vooral aan de randen van bebouwd gebied;
Vergroten van variatie in de vorm van meer kleur en fleur en uitgebreider
groenassortiment;
Behouden en versterken van een realistische en robuuste groene hoofdstructuur;
Groen en water combineren als instrument voor kwaliteitsverbetering voor de
leefomgeving.

In vijf geformuleerde groenstructuren zijn één of enkele ambities van toepassing. Het
Groenbeleidsplan geeft voor de kernen Katwijk aan Zee, Hoornes-Rijnsoever, Katwijk aan
de Rijn, Valkenburg en Rijnsburg een eerste aanzet voor de invulling van deze
groenstructuren. Het betreft de volgende vijf groenstructuren:
Ecologische verbindingen
Ecologische verbindingen zijn gericht op het verbinden van de Noord- en Zuidduinen. Ze
bieden voor diersoorten die thuishoren in de duinen de mogelijkheid zich te verplaatsen
tussen het noorden en het zuiden. Deze verbindingen zijn aanwezig in alle kernen,
behalve in Rijnsburg.
Groene drager
De Groene drager bestaat uit hoofddragers en subdragers. Een hoofddrager bestaat uit
herkenbare linten van stedelijke beplantingen met enige ‘body’. Waar mogelijk staan
laanbomen van minimaal 15 meter hoog. Een subdrager bestaat uit herkenbare linten van
stedelijke beplantingen met laanbomen van ongeveer 15 meter hoog in een brede
groenstrook. De dragers hebben een diversiteit aan boomsoorten, uniform in beeld per
straat. De groendragers zijn in alle kernen aanwezig.
Parken
Parken bestaan uit groene parels, recreatieve parken en natuurlijke parken. Een groene
parel is een klein cultuurhistorisch waardevol gebied dat intensief wordt onderhouden. Een
recreatief park bestaat uit gebruiks- en kijkgroen en een duurzaam bomenbestand van
bijzondere gecultiveerde soorten. In natuurlijk groen is diversiteit in gelaagdheid (zoom-,
mantel-, struik- en boomlaag), soortenrijkdom en leeftijd belangrijk. In alle kernen,
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behalve in Hoornes-Rijnsoever zijn één of meer parken aanwezig. In Valkenburg en
Rijnsburg zijn eveneens geen parken aanwezig. Wel zijn enkele potentiële parken
mogelijk.
Stedenbouwkundige structuur
In de stedenbouwkundige structuur is onderscheid gemaakt tussen wijken tot 1960, 19601970, 1970-1980 en recente bebouwing. Elke wijksoort heeft zijn specifieke (groene)
uitstraling; van kleinschalig en gecultiveerd kijkgroen tot natuurlijk grootschalig
gebruiksgroen. Hoornes-Rijnsoever heeft geen bebouwing tot 1960, Valkenburg en
Rijnsburg hebben geen bebouwing tussen 1960-1970. Alleen in Hoornes-Rijnsoever en
Rijnsburg is bebouwing tussen 1970-1980 aanwezig. In alle kernen is recente bebouwing
aanwezig.
Identiteit kernen
De identiteit van de kernen wordt bereikt door het benoemen van thema’s, het gebruiken
van accentgroen en kleinschalig groen en het benadrukken van plaatsen waar grote
groepen mensen en functies samenkomen (foyers). De thema’s per kern zijn als volgt:
− Katwijk aan Zee: het benadrukken van de duinen en de zee
− Hoornes-Rijnsoever: het benadrukken van het duin- en weidegebied
− Katwijk aan de Rijn: het benadrukken van de ligging aan de Rijn
− Valkenburg: het benadrukken van het dorpse karakter en landschap
− Rijnsburg: het benadrukken van het bloemen- en kassengebied
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Overig groenbeleid
Het Groenbeleidsplan biedt naast de beschreven groenstructuur een kader voor het
bomenbeleid en het omgaan met ‘snippergroen’ en geveltuinen.
− Het kader voor het bomenbeleid beschrijft een eerste aanzet voor een
bomenverordening en een aangepast kapbeleid, waarbij herplantplicht een belangrijke
plaats inneemt.
− Het kader voor het snippergroenbeleid beschrijft wat snippergroen is en de wijze
waarop de gemeente omgaat met snippergroen. Als het snippergroen geen directe en
belangrijke binding heeft met de stedenbouwkundige inrichting of een doorgaande
groenstructuur, overweegt de gemeente het eigendom en beheer over te dragen aan
particulieren.
− De gemeente wil de aanleg van geveltuinen toestaan. Het kader voor het
geveltuinenbeleid geeft het proces van aanleg tot beheer van geveltuinen aan.

Sturing groenbeleidsplan
Het sturen op de realisatie van de visie en uitgangspunten vindt op twee manieren plaats:
1) evaluatie inclusief monitoring één keer in de één tot twee jaar en 2) bijstelling van het
groenbeleidsplan één keer in de vijf jaar.
Het is belangrijk de burgers bij de uitwerking van het Groenbeleid te betrekken. De
gemeente onderscheidt drie participatievormen: meedenken, meewerken en
meebeslissen. De toe te passen participatievorm hangt af van de gewenste betrokkenheid.
Ten slotte geven jaarlijks vast te stellen beheerplannen de financiële consequenties aan.
De gemeente gaat er vooralsnog vanuit dat het Groenbeleid binnen de geldende
meerjarenraming wordt gefinancierd.

Vervolgstappen
Voor de invoering van het Groenbeleidsplan in de bedrijfsvoering zijn de volgende acties
nodig:
− Opstellen Groenbeheerplan en Bomenbeheerplan;
− Opstellen Bomenbeleidsplan;
− Opstellen snippergroenbeleid;
− Opstellen geveltuinenbeleid;
− Actualiseren Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Groen;
− Aandacht voor interne communicatie;
− Aandacht voor het betrekken van het groen in de gemeente bij ontwikkelingen van
gebieden rondom de gemeente.
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1 INLEIDING
1.1 Aanleiding
Per 1 januari 2006 zijn de gemeenten Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk gefuseerd tot de
gemeente Katwijk. Elke gemeente had zijn eigen werkwijze en beleidsuitgangspunten. Een
fusie van gemeenten 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. Zo is in het voorjaar van 2008 de
Visie Openbare Ruimte Katwijk vastgesteld. Één concreet uitvloeisel daarvan is het
harmoniseren van het groenbeleid tot een volwaardig Groenbeleidsplan voor de gehele
gemeente. Daarvan is dit rapport het resultaat.

1.2 Waarom een Groenbeleidsplan?
Het Groenbeleidsplan gemeente Katwijk heeft de volgende doelen.
Stenig karakter meer kleur en fleur geven
Het Groenbeleidsplan stelt kaders voor een groener en fleuriger gemeente Katwijk. De
gemeente heeft nu met name in Katwijk aan Zee een sterk stenig karakter. De invloed
van de zee draagt bij aan het stenige karakter; deze invloed beperkt de mogelijkheden
voor bomen en beplanting. Het Groenbeleidsplan levert zich op mogelijkheden om in de
kleur wat aan te passen. Onlangs heeft de gemeente Katwijk een geslaagde ‘vergroening’
doorgevoerd in de Princestraat. Daar zijn met succes moerbeibomen geplant.
Verhogen kwaliteit leefomgeving
Het doel van het Groenbeleidsplan is het richting geven aan de groenstructuur in de
gemeente Katwijk om de kwaliteit van de leefomgeving nu en in de toekomst te verhogen,
waardoor het een aantrekkelijke gemeente kan blijven en de herkenbaarheid van de
gemeente wordt gewaarborgd.
Beleidskaders voor het groen in de gemeente
Het beleidsplan beschrijft de beleidskaders voor de komende 10 tot 15 jaar. Deze
beleidskaders vormen een leidraad bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden, de
herontwikkeling van bestaande gebieden en het beheer en de samenhang van het groen.
Het betreft beleidskaders voor de groenstructuren zoals de groendragers van de gemeente
in de vorm van hoofdstructuren en de ecologische verbindingen die aansluiten op
bestaande ecologische verbindingszones. Het plan beschrijft de uitgangspunten en
randvoorwaarden voor het groenbeheer- en beleid voor bomen, bosplantsoen, heesters,
gazons en siergroen. Groenstructuren worden beschreven en kwaliteiten en kansen
worden benoemd in de SWOT analyse. Het Groenbeleidsplan geeft naast de
groenstructuur ook een eerste aanzet voor meer specifiek beleid, zoals bomenbeleid,
‘snippergroen’ beleid en beleid voor geveltuinen.
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1.3 Het Groenbeleidsplan in breder kader
Het Groenbeleidsplan maakt deel uit van bredere planvorming met betrekking tot de
inrichting, ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte. In hoofdstuk 2 wordt
ingegaan op de diverse beleidskaders die ten grondslag liggen aan of een relatie hebben
met dit Groenbeleidsplan. Het meest toonaangevende daarvan is de Visie Openbare
Ruimte Katwijk.
Het Groenbeleidsplan wordt uitgewerkt tot concrete beheermaatregelen in jaarlijks te
actualiseren Groenbeheerplannen en operationele uitvoeringsplannen. Deze vormen de
input voor de jaarlijkse begrotingscyclus.

Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK)

Beleid
derden
Inbreng
burgers

Visie / Groenbeleidsplan

Groenbeheerplan

Beheermaatregelen

Kosten

Capaciteit

Operationele groenplannen

Bedrijfsvoering

1.4 Leeswijzer
Het rapport bestaat uit de volgende hoofdstappen: Inventarisatie en analyse, groenvisie,
uitwerking in kerngericht groenbeleid en implementatie.
De inventarisatie is in hoofdstuk 2 beschreven en bestaat uit een korte uiteenzetting over
het bestaande beleid, een beschrijving van de verschillende kernen, de gebiedsverkenning
en de algemene waarden van groen. Hoofdstuk 1 sluit af met de analyse van de huidige
situatie waarin de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen worden beschreven.
Hoofdstuk 3 geeft de groenvisie weer die is voortgekomen uit de analyse en de vertaling
naar ambities.
In hoofdstuk 4 vindt de kernuitwerking van de ambities plaats. Aangegeven is wat de
ambities betekenen voor elke kern in de gemeente Katwijk. In de beleidskaarten vindt de
vertaalslag plaats van de ambities naar concrete, herkenbare en realistische uitwerkingen
in inrichtings- en beheeruitgangspunten.
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Hoofdstuk 5, 6 en 7 gaan in op de implementatie van het groenbeleidsplan. Hoofdstuk 5
beschrijft het beleid dat is gerelateerd aan het groenbeleid, waarbij het bomenbeleid
(kapvergunningenbeleid), het beleid snippergroen en het geveltuinenbeleid aan de orde
komen. Hoofdstuk 6 gaat in op de sturing van het groenbeleidsplan, waarbij onder ander
aandacht is voor de burgerparticipatie. Het rapport sluit af met hoofdstuk 7, waarin de
vervolgstappen op hoofdlijnen zijn uiteengezet.

1.5 Organisatie werkwijze
Het Groenbeleidsplan is opgesteld in opdracht van de gemeente Katwijk door bureau
Cyber. Het rapport is tot stand gekomen in samenspraak met een multidisciplinaire
interne projectgroep en de stuurgroep. Het Groenbeleidsplan is voorgelegd aan de
bewoners en belanghebbenden. Hun reactie is verwerkt tot dit definitieve
Groenbeleidsplan.
In dit rapport komt het begrip ‘duurzaamheid’ geregeld terug. De gemeente bedoelt met
duurzaamheid ‘bestendigheid’.
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2 INVENTARISATIE
Dit hoofdstuk beschrijft de relevante inventarisatiegegevens die basis zijn voor het
Groenbeleidsplan. Het hoofdstuk start met een samenvatting van het omvangrijke
bestaande beleid dat direct van toepassing is op het groenbeleid van de gemeente. Hierin
komen ook de algemene waarden van groen aan de orde. Vervolgens wordt een
gebiedsverkenning uitgevoerd waarin een korte schets wordt gegeven van de historie, de
huidige (groen)waarde en de stand van zaken over de inrichting en het beheer van het
groen. Het hoofdstuk sluit af met een analyse van de problemen en kansen (SWOT
analyse).

2.1 Bestaand Beleid
Voor het formuleren van de groenvisie is het van belang aan te sluiten bij bestaand beleid.
Het Groenbeleidsplan is een plan voor de lange termijn, een strategisch document. Bij het
opstellen ervan is rekening gehouden en verbinding gezocht met andere visie- en
beleidsdocumenten (die een relatie hebben met groen) van de gemeente zelf en
daarbuiten.
De volgende subparagrafen geven samenvattingen weer van beleidsdocumenten waarin
uitspraken zijn gedaan omtrent de groenvisie. Deze uitspraken worden gebruikt bij het
formuleren van de groenvisie in hoofdstuk 3.
2.1.1 Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK), 2008
De Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK) geeft de ambities weer van de gemeente ten
aanzien van inrichting en het beheer van de openbare ruimte in de gemeente. Daarin zijn
de volgende groen(gerelateerde) doelstellingen opgenomen.
Milieuvriendelijk en ecologisch beheer
Groenbeheer vindt waar mogelijk plaats op ecologische basis. Dat betekent dat de
groengebieden en groenstroken, waar voldoende ruimte is om de natuurlijke potenties te
benutten, op ecologische wijze worden beheerd. Waar nodig worden beplantingen
omgevormd tot soorten die daar van nature thuis horen. Midden in de stedelijke omgeving
en in kleinere groenstroken in de stad kiezen we niet voor geforceerd ecologisch beheer.
Daar past een meer cultuurlijke beplanting, met bijpassend onderhoud. Ecologisch
onderhoud wordt gebaseerd op een natuurwaardenkaart.
De onkruidbestrijding op verharding en in groen voeren we uit met zo min mogelijk
milieubelasting. Dit betekent dat we in het groen handkracht gebruiken voor de
verwijdering van onkruid. Op de verharding bestrijden we onkruid zonder chemische
bestrijdingsmiddelen of ten minste conform de DOB-methode.
Goede groeiplaats
De beschikbare ruimte voor groen is beperkt. Dit gegeven maakt het belangrijk om de
ruimte voor groen optimaal in te richten. Voldoende ruimte, met goede
groeiplaatsomstandigheden en een doordacht beplantingsplan geven het groen extra
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toekomstwaarde. Uitgangspunt is dat groen een volwaardig onderdeel van het planproces
is. Die ruimte is er echter niet altijd, zeker niet in de bestaande stedelijke omgeving. Er
moet ruimte zijn om bij wijze van uitzondering met creatief gebruik van instrumenten toch
groene accenten aan te kunnen brengen in een stenige omgeving. Dan geldt het credo:
'liever af en toe een boom in een bloempot, dan helemaal geen boom'.
Groen en de milieuproblematiek
Groen in het algemeen, en bomen in het bijzonder, leveren een waardevolle bijdrage aan
de problematiek van bijvoorbeeld fijn-stof, zuurstof, geluidsoverlast etc. We combineren
de sierwaarde van groen met de positieve effecten op het milieu waardoor we een
optimaal resultaat bereiken.
Groen: behouden en versterken op accenten
De ruimte voor groen in de gemeente is veelal beperkt. We kiezen daarom voor kwaliteit
boven kwantiteit. Waar mogelijk breiden we het groen uit. Het bestaande groen, inclusief
het areaal aan bomen, behouden en beschermen we, onder andere door een duidelijk
kapbeleid. Op de accentplekken brengen we kleur en fleur, waarmee we de visuele
aantrekkelijkheid verhogen.
Water: verbindend element in de gemeente
Water vormt als verbindend element belangrijke structuren door de gemeente Katwijk.
Deze structuren gebruiken we als aanknopingspunt voor recreatie in de vorm van
netwerken (varen, kano) en verblijfplaatsen (visplaatsen, aanlegplaatsen). Waar mogelijk
brengen we het water terug in de gemeente Katwijk, zoals de Vliet in Rijnsburg, of we
verbeteren de huidige inrichting, zoals het upgraden van de Oude Rijn door aanpassing
van functie gecombineerd met herinrichting van ecologische oevers. We combineren groen
en blauw, waarbij op de knooppunten belangrijke plaatsen ontstaan voor ontmoeting,
recreatie en natuur. Daarnaast maken we de blauwe structuren beter bereikbaar,
waardoor de aantrekkingskracht van het water toeneemt.
In de VORK zijn de structuurelementen weergegeven die onder het groenbeleid vallen, de
groene en de blauwe hoofdstructuur.
2.1.2 Raadbesluit 8 november 2007
Bij de begrotingsbehandeling 2008 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat het groen in
alle kernen, tot 2010 niet in kwaliteit achteruit mag gaan. [Motie 7, november 2007].
De raad onderstreepte daarbij het belang van het groen in de gemeente, vooral de
aanwezigheid van de bomen. De raad is van mening dat het versterken van het groene
karakter van de gemeente noodzakelijk is. Daartoe is op het realiseren van een integraal
groenbeleidsplan aangedrongen.
Specifiek ten aanzien van het bomenbeleid heeft de raad daarbij in het bijzonder
aangedrongen op het korte termijn opstellen van een kapverordening met duidelijke
regels waaraan elke vergunning/aanvraag getoetst wordt.
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2.1.3 Groenplannen van voormalige gemeenten
De oorspronkelijke gemeenten Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg hadden elk een eigen
groenbeleid. De essenties daarvan worden hierna beschreven.
Beleidsplan voor groenontwikkeling in Katwijk ‘Groen na 2000’
− De kwaliteit van openbare ruimte is belangrijker dan de kwantiteit van de openbare
ruimte;
− Openbaar groen als instrument voor het verhogen van de gebruikswaarde van het
openbaar gebied;
− Verhoging belevingswaarde door bijzondere plekken te accentueren of groenkarakter
te versterken;
− Verbeteren van natuurwaarden in het openbaar groen;
− Natuurontwikkeling langs oevers en watergangen stimuleren;
− Versterken van het karakter van de verschillende gebieden van Katwijk;
− Samenhangende groenstructuur;
− Structurele boombeplanting.
Bomenplan Valkenburg 2002
Het bomenplan geeft inzicht in de locaties van de bomen en de boomsoorten. Daarnaast
geeft het bomenplan bij vervanging aan welke suggesties in soortenbomen vervangen
moeten worden.
Groenplan Valkenburg 1999
Het groenplan heeft zeven beleidsdoelstellingen:
− Duurzaamheid, inrichting en wijze van beheer die duurzaam en natuurvriendelijk is;
− Open landschap/beleving/herkenbaarheid, optimale beleving van het open landschap.
Oorspronkelijke elementen van Valkenburg moeten weer terugkomen zoals knotwilgen
en windsingels;
− Natuurlijker groen, in combinatie met waterloop groenstroken inrichten met een
natuurlijk karakter;
− Bomen, kwaliteit van bomen boven kwantiteit;
− Valkenburg groener, open plekken groen inrichten en handhaven;
− Watergangen, beleving van het water versterken;
− Differentiatie groen kwaliteit in beheerniveaus.
Groenbeleid Rijnsburg
In de voormalige gemeente Rijnsburg was geen groenbeleid vastgesteld. Wel zijn de
volgende groengerelateerde onderwerpen aan de orde geweest:
− Herstructurering groen centrum;
− Aanzet voor bomenbeleid;
− Groenstructuurplan Frederiksoord;
− Hoofdgroenstructuur.
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2.1.4 Kapvergunningenbeleid
Het kapvergunningenbeleid binnen de ‘oude gemeente Katwijk’ is voortgekomen uit het
beleidsplan ‘Groen na 2000’ en vastgesteld in 2003. Voor de nieuwe gemeente Katwijk is
dit beleid verder als uitgangspunt gehanteerd.
Volgens dit beleid mogen bomen dunner dan 15 cm diameter op 1,30 hoogte vanaf het
maaiveld zonder vergunning worden gekapt. Voor de overige bomen dient een vergunning
te worden aangevraagd. Elke aanvraag voor bomenkap wordt zowel van buiten (ter plekke
schouwen) als van binnen (procedureel beoordelen) afzonderlijk getoetst. De toetsing
vindt plaats aan de hand van vastgestelde criteria.
Een herplantplicht kan worden opgelegd indien er voldoende ruimte is voor de
toekomstige grootte van de boom.
In juni 2007 is dit beleid door college en raad geëvalueerd. Daarbij zijn de volgende
aanvullende richtlijnen en aanbevelingen vastgesteld:
− het eindoordeel van de kapaanvraag wordt in teamverband besproken;
− controle op herplantplicht en constatering van (illegale) kap ligt bij de
serviceteammedewerkers van de afdeling Wijkwerk;
− toevoegen van een boommodule aan het groenbeheersysteem;
− opstellen monumentale bomenlijst;
− meer voorlichting en communicatie over het belang van bomen en groen;
− nadrukkelijker vaststellen en handhaven van herplantplicht door meer gebruik te
maken van mogelijkheden om elders in de gemeente bomen te herplanten;
− meer aandacht voor wortelopdruk bij herstel- en herinrichtingswerkzaamheden;
− verbeteren ondergrondse omstandigheden bij belangrijke bomen;
− aandacht voor het aanvangstijdstip van het kapseizoen;
− inhaalslag van niet herplante bomen: verwijderde bomen worden zo mogelijk één op
één herplant, maar kwaliteit gaat boven kwantiteit;
− inventarisatie van alle bomen in de gemeente;
− aanbrengen van meer variatie in de beplanting;
− de waarde van ecologisch beheer in acht nemen;
− opzetten van een bomenfonds;
− Opstellen van voorschriften voor kabelbedrijven.
2.1.5 Waterplan
In het Waterplan wordt ingegaan op de waarde van de groen-blauwe structuren als
inrichtingselement en voor de belevingswaarde van de openbare ruimte. De uitdaging is
de invulling van de ruimte voor water zodanig vorm te geven dat er sprake is van een
kwaliteitsverbetering voor de leefomgeving. Ruime watergangen met groene oevers en
helder en schoon water betekenen een kwaliteitsimpuls voor groene woonwijken. Stedelijk
water met bakstenen en wallenkanten zijn toegankelijk voor bewoners en toeristen en
kunnen een kwaliteitsimpuls voor de bebouwde omgeving betekenen. Maatregelen om het
water schoner te krijgen zijn er volop, zoals het aanpakken van vervuilingsbronnen, maar
ook het verbeteren van het reinigend vermogen van water. Dat kan door de aanleg van
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natuurvriendelijke oevers en een goede inrichting van het water (geen nauwe lange
duikers, brede watergangen, voldoende diepte etc.).
2.1.6 Brede structuurvisie 2005-2020
Ook in de Brede Structuurvisie 2005 -2020 is een visie opgenomen voor Groen en Water.
De hoofddoelstelling is het creëren van een samenhangende groenblauwe structuur, zowel
binnen als buiten bebouwd gebied, van een landschappelijke, ecologische, recreatieve en
waterbeheertechnische betekenis. Daarbij wordt ingezet op de volgende uitwerkingen:
− Het versterken van de ecologische verbindingen, zowel op regionaal als lokaal niveau;
− Het toevoegen en reserveren van groen in bestaand bebouwd gebied;
− Het ontwikkelen van de Mient/Kooltuin als landschapspark en bufferzone tussen
Zuidduinen en de stadsuitbreiding;
− Het ontwikkelen van de zuidrand van het voormalige marinevliegkamp als
landschapspark en ecologische zone, met gebruikmaking van de waterbergingsopgave;
− Het creëren van een duurzaam en veilig watersysteem;
− Het integreren van water, groen en stedelijke functies, ondermeer door vaarcircuits te
realiseren;
− Het verbeteren van de zeewering, waarbij de zeewaartse oplossing van de
kustverdediging voor Katwijk de voorkeur heeft;
− Kwaliteit natuurgebieden in stand houden;
− Ruimte bieden aan waterberging.
2.1.7 Groene Verbindingen door Katwijk
Nog in bewerking is het beleid ten aanzien van de Groene Verbindingen door Katwijk. De
hoofdlijn van dit beleid betreft het creëren van ecologische verbindingen tussen de
Noordduinen en de Zuidduinen. Het gaat daarbij om drie verbindingen:
− Zeereep voor doelsoorten die gebonden zijn aan een dynamisch en open
duinlandschap;
− Bebouwing voor doelsoorten die vegetatie nodig hebben om open stukken te
overbruggen;
− N206 voor doelsoorten die bomen, struiken en kruiden nodig hebben.
2.1.8 Gedragscode Flora- en faunawet
De flora- en faunawet beschermt de kwetsbare dier- en plantensoorten. Veel
werkzaamheden in de openbare ruimte zijn onderhevig aan de werking van deze wet.
Door deze wet te volgen en te hanteren bij het beheer wordt ook een bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van waardevolle natuur. De gemeente heeft hiervoor de volgende
stukken ontwikkeld:
− Natuurwaardenkaart. Deze natuurwaardenkaart geeft aan waar waardevolle en
gevoelige biotopen zijn gesitueerd. Het betreft een potentiële leefgebiedenkaart;
− Gedragscode bestendig beheer gemeentelijke groenvoorziening Vereniging Stadswerk
Nederland voor het maaien van (weg)bermen, het kappen en snoeien van bomen en
andere houtige begroeiing op gemeentegrond;
− Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen voor het baggeren en schonen
van gemeentelijke watergangen;
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−
−

Katwijkse Leidraad Flora- en faunawet bestendig beheer en onderhoud openbare
ruimte;
Het volgen van de gedragscode flora- en faunawet en het toepassen van de
ontwikkelde instrumenten voorkomt een tijdrovende en kostbare aanvraagprocedure
bij onderhoudswerkzaamheden waar beschermde dieren en planten voorkomen.

2.1.9 Integraal Structuurplan Nieuw Valkenburg (ISP)
Binnen het groenbeleid mag ook aandacht worden gevraagd voor de groendoelstellingen
ten aanzien van het gebied van het voormalige Vliegkamp Valkenburg. Het doel is het
voormalig vliegveld te ontwikkelen tot Nieuw Valkenburg: een aantrekkelijk en
internationaal georiënteerde woon-, recreatie- en werklocatie in de Randstad, midden
tussen typisch Hollandse kenmerken. De doelstellingen zijn in kaart gebracht in het
Integraal Structuurplan (ISP). Dit is procedureel een normale, maar noodzakelijke stap
om te komen tot de definitieve realisatie van een gebiedsontwikkeling.
Er zal gebouwd gaan worden om aan de grote behoefte aan woningen in de regio te
voorzien. Het open gebied geeft meer ruimte voor de ecologische en recreatieve
behoeften. Het plangebied is in landschappelijk en ecologisch opzicht bijzonder interessant
en waardevol. Het vormt in meerdere richtingen de schakel tussen verschillende
ondergronden en daarmee tussen landschapstypen. Het water krijgt in Nieuw Valkenburg
een beeldbepalende rol. Voor het gehele gebied is een robuuste onderlegger ontworpen
gebaseerd op de ondergrond. De hoofdprincipes zijn:
− Een duurzaam en toekomstvast plan;
− Een goede aansluiting op bestaande gebieden;
− De opbouw volgt de rijke schakering van het landschap;
− Het plangebied wordt gekenmerkt door diversiteit en variatie, ook in de functies;
− De rijke historie wordt bewaard en benut;
− De goede bereikbaarheid van het gebied wordt gewaarborgd.
In Nieuw Valkenburg zal de straat meer dan gemiddeld moeten worden ingericht: brede
trottoirs met voldoende ruimte voor grote bomen, voldoende speelruimte dicht bij huis,
minimalisering van parkeren op straat en speciale aandacht voor straatmeubilair. Nieuw
Valkenburg krijgt een zeer groene uitstraling. Een grote variatie aan boom- en
vegetatiesoorten in de wijk vormt een beeldbepalende groenstructuur. Hierbij is het
belangrijk dat al bij de aanleg van deze structuur rekening wordt gehouden met aanplant
van grote bomen. Ook wordt Nieuw Valkenburg van een haventje en een open
vaarverbinding voorzien. Er komt een parkachtige inrichting rond een centrale plas en
worden bedrijven ingepast in een groene ruimte. De Mient Kooltuin moet een vooral
groene buffer gaan worden tussen Nieuw Valkenburg en de duinen.

2.2 Algemene waarden
Groen staat in de belangstelling. Dit komt doordat uit steeds meer onderzoeken de
positieve effecten van het groen voor een veilige en prettige woon- en leefomgeving
worden aangetoond. Groen stimuleert beweging van kinderen (spelen) en volwassenen
(recreatie). Door de mogelijkheid van beweging draagt groen bij aan de vermindering van
overgewicht bij kinderen en cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van
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kinderen. Groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en minder
wateroverlast. Bovendien biedt groen, met name laanbomen, een meerwaarde van de
beeldkwaliteit in een straat. Groen is belangrijk voor de leefbaarheid, gezondheid,
economie en natuur.
Groen blijkt een prima instrument om bewoners met elkaar in contact te brengen en de
leefbaarheid in buurten te vergroten. Bewoners waarderen een groene woonomgeving.
Groen van een goede structuur geeft een dusdanige meerwaarde in de stad dat er minder
verloop is in bewoning en wijken hun waarde behouden.
Kortom: groen bezit diverse belangrijke waarden. In het Groenbeleidsplan is ervoor
gekozen het groen in de volgende waarden uit te drukken. In de beschrijving van deze
waarden zijn alle gewenste aspecten van het groen opgenomen. Deze waarden zijn
beschreven in het boekwerkje ‘Waarde voor groen’ dat een uitgave is van het programma
Groen en de Stad, een initiatief waarin het ministerie van LNV samenwerkt met VROM,
WWI, gemeenten, provincies en maatschappelijke partijen.
Voor het groen zijn de volgende algemene waarden van belang:
1. Architectonische waarde
− Het groen levert een bijdrage aan de sfeer en de belevingswaarde van de bebouwde
omgeving;
− Het groen levert een bijdrage aan de identiteit, het karakter, de oriëntatie, de
herkenbaarheid en de beeldkwaliteit van de omgeving;
− Het groen biedt beschaduwing, natuurlijke zonwering, beschutting tegen wind, ruimte
en coulissevorming.
2.
−
−
−
−

Ecologische waarde
Het groen levert een bijdrage aan de natuurlijke waarde in de woonomgeving;
Het groen levert een bijdrage aan een betere milieukwaliteit en natuurwaarde;
Het groen levert een bijdrage aan diversiteit in soortensamenstelling;
Het groen biedt een basis voor natuureducatie in de directe woonomgeving.

3. Recreatieve en gebruikswaarde
− Het groen levert een bijdrage aan de gezondheid en de leefbaarheid van de
woonomgeving;
− Het groen optimaliseert de recreatieve waarde (sport, spel en ontspanning).
4. Belevingswaarde
− Het groen levert een bijdrage aan de leefbaarheid van de woonomgeving;
− Het groen levert een bijdrage aan de betrokkenheid met de groene (woon)omgeving.
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5.
−
−
−
−
−

Gezondheidswaarde
Groen zorgt voor fijnstofreductie;
Groen stimuleert tot beweging;
Groen heeft een positieve invloed op herstel van stress en aandachtsmoeheid;
Groen vergemakkelijkt sociaal contact bij kinderen;
Groen heeft een gunstige invloed op de concentratie.

6. Economische waarde
− Groen heeft een positieve invloed op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor zowel
wonen als werken;
− De leeftijd/ontwikkelingswaarde van het groen. Oude bomen vertegenwoordigen een
geldelijke waarde die op kan lopen tot tienduizenden euro’s;
− Groen heeft een afwateringsfunctie, waardoor minder geïnvesteerd hoeft te worden in
drainage en/of afvoersystemen;
− Groen en water verhogen de waarde van de woningen.

2.3 Gebiedsverkenning
Naast deze analyse van relevante visiedocumenten en beleidsplannen zoomt het
Groenbeleidsplan in op de situatie in het veld. Deze gebiedsverkenning levert informatie
op over de huidige waarden en stand van zaken ten aanzien van inrichting en beheer van
het groen in de verschillende kernen van de gemeente.
Deze gebiedsverkenning is tot stand gekomen met behulp van:
− Informatie uit Brede Structuurvisie 2005-2020
− De internetsite van de vvv katwijk; www.hollandrijnland.nl
− Globale veldinventarisatie
In bijlage 8 is aangegeven waar de foto’s zijn genomen die in de gebiedsbeschrijving zijn
opgenomen.
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figuur 1 Luchtfoto gemeente Katwijk, Google Earth

2.3.1 Historie
De zeekust en de loop van de Oude Rijn zijn bepalend geweest voor de geschiedenis en
ontwikkeling van de kernen Katwijk aan Zee, Hoornes/Rijnsoever, Rijnsburg, Valkenburg
en Katwijk aan de Rijn. Het landschap waar nu deze kernen liggen is voortdurend
veranderd door de heen en weer schuivende kust, waardoor diverse duinenrijen met
stranden ontstonden. De vrij meanderende rivier ‘de Rijn’ doorkruiste deze duinenrijen en
mondde bij de huidige kern Katwijk aan Zee uit in de Noordzee.
De Rijn vormde de noordelijke verdedigingslinie van de door de Romeinen gebrachte
beschaving (limes). Juist hier vestigden de mensen zich met de zee als belangrijke
voedselbron en met droge voeten door het iets hogere landschap van de oude duinen. Op
deze oude duinenrijen worden dan ook de meeste bebouwing en de oudste wegen
aangetroffen. De gewenste bescherming tegen de zeewind leverde een landschapsbeeld
op van windsingels en bomen.
De loop van de rivier veranderde echter in de tijd, zodat bewoners van de kleine
nederzettingen aan de oevers van de getijdenstroom nauwelijks het hoofd boven water
konden houden. De rivier heeft hierdoor telkens nieuwe vruchtbare gronden afgezet en
van deze afzettingen wordt in de huidige bollenteelt nu dankbaar gebruik gemaakt.
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In de vorige eeuw hebben de bomen in Katwijk aan Zee te lijden gehad door de oorlog en
wederopbouw. Daardoor is veel groen verloren gegaan en zijn karakter en aanzien
behoorlijk gewijzigd. Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw heeft ook de gemeente te
kampen met de iepziekte, waardoor veel iepen verloren zijn gegaan.

Figuur 2 Historische kaart 1865

2.3.2 Katwijk aan Zee
Katwijk aan Zee is een vissers- en duindorp met open karakter door de zee en het strand.
Het is er druk door het centrumgebied en de nieuwe boulevard en stenig door beperkte
aanwezigheid van groen met uitzondering van enkele groene accentplekken. De lage
bebouwing wordt vergezeld met smalle straatjes.
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Katwijk aan Zee grenst aan zowel de noord- als de zuidzijde aan het duingebied,
onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. De overgang vanuit de bebouwing naar dit
duingebied verloopt vrij abrupt. Ecologische verbindingen tussen de twee duingebieden en
het (beperkte) groen in Katwijk aan Zee zijn beperkt aanwezig. Infrastructurele
knelpunten en de weinig aansluitende beplantingskeuze beperken de
verbindingsmogelijkheid.
In de woonwijken van Katwijk aan Zee is weinig water aanwezig. Dit weinige water is
beschoeid of heeft steile oevers waardoor de ecologische waarde langs het water laag is.
In met name de oudere woonwijken is het beplantingassortiment traditioneel. Veel
beplanting heeft hier zijn afschrijvingstijd bereikt. Dit geldt overigens voor alle oudere
woonwijken in de gemeente Katwijk.
De samenhang in de structuur van het groen in Katwijk aan Zee is beperkt omdat door de
invloed van de zee(wind) slechts op enkele plekken groen aanwezig is. De hoofdwegen
naar de boulevard worden gedeeltelijk begeleid door een groenstructuur, zoals de
Tramstraat en de Zeeweg. Het groen in het verlengde van het gemeentehuis heeft een
enigszins parkachtig karakter en is open van structuur. De doorkijkjes naar de bebouwing
zorgen voor een ruim en rustig beeld. Het Burgemeester De Ridderpark is een park met
dicht groen en een natuurlijke uitstraling. Het Duinpark (Salem) heeft een dichte
begroeiing, waardoor de overgang naar het open duingebied enigszins abrupt is. Het
groen in de hofjes versterkt de structuur in de hofjes (Rijnmond) door de gekozen bomen
van de 2e-3e grootte en de bijna vierkante plantvakken. Het ‘snippergroen’ dat op enkele
plekken fungeert als camouflage voor parkeerplaatsen heeft een druk (rommelig)
karakter.
2.3.3 Hoornes / Rijnsoever
Hoornes/Rijnsoever is een kern uit de jaren ’70-’80 met veel openbaar groen. In Hoornes
wordt dit gekenmerkt door de groene ruimtes rondom de flatgebouwen. In Rijnsoever
wordt dit gekenmerkt door hoven en bosplantsoen. De doorgaande groenstructuren liggen
vooral langs water.
In met name Rijnsoever is regelmatig gebruik gemaakt van bosplantsoen op relatief kleine
oppervlakken. Op deze plaatsen vindt ‘overkoking’ van de beplanting plaats. Dat betekent
dat de beplanting eigenlijk meer ruimte nodig heeft dan het krijgt, waardoor er een
overdaad aan groen ontstaat.
Het groen levert een beperkte bijdrage aan de oriëntatie en herkenbaarheid van de
omgeving, omdat het groen de stedenbouwkundige indeling beperkt volgt. In de kern zijn
geen herkenningspunten van het oorspronkelijke kleinschalige landschap.
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Hoornes/Rijnsoever grenst aan de westzijde aan het duingebied, onderdeel van de
ecologische hoofdstructuur. Ecologische verbinding tussen de duingebieden en het groen
in het bebouwde gebied is in potentie aanwezig. Er is voldoende ruimte, het ecologische
karakter langs de watergangen ontbreekt echter nog.
Er zijn vier grotere groenstructuren te onderscheiden:
− langs het Uitwateringskanaal;
− langs het rijwielpad Rijnsoever-Zuid;
− langs het rijwielpad Rijnsoever-Noord;
− langs de N206.
Deze groenstructuren zijn redelijk breed en ruim opgezet en hebben een parkachtig
karakter met afwisselend gazons, bomen en bosschages. Langs beide rijwielpaden ligt
water dat redelijk brede oevers heeft en een samenhangend geheel vormt met de
groenstructuur.
Naast deze duidelijke groenstructuren zijn de meeste ontsluitingswegen in de kern
voorzien van structuurgroen, zoals een bomenlaan en een middenberm. Dit in
tegenstelling tot het ‘snippergroen’ in de woonbuurten. De ontsluitingsweg in
bedrijventerrein ’t Heen bestaat eveneens uit structuurgroen, zoals een bomenlaan met
onderbeplanting of gazon.
2.3.4 Katwijk aan de Rijn
Katwijk aan de Rijn is van oorsprong een agrarisch dorp langs de Rijn aan een knooppunt
van wegen. De bebouwing was oorspronkelijk ruim opgezet, met veel akkers en groen
waarop de huizen en boerderijen ruim van elkaar gebouwd waren. Later is de bebouwing
verdicht en is het aandeel openbaar groen beperkt. De oude bomen vormen
herkenningspunten van het oorspronkelijke landschap.
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Katwijk aan de Rijn grenst niet aan de ecologische hoofdstructuur. Ecologische verbinding
tussen de duingebieden en het groen in het bebouwde gebied is in potentie aanwezig via
de Koningin Julianalaan en de N206. Hier is ruimte aanwezig voor ecologische structuren.
Er zijn twee grotere groenstructuren te onderscheiden:
− langs het Uitwateringskanaal/Additioneel kanaal. Tot de oude veiling van Katwijk (’t
Ambacht) is een brede groenstrook aanwezig met afwisselend gras en bosschages die
overloopt in de groengebieden Kwakkelwei en ‘t Sandt. De structuur loopt echter dood
op voormalige veilingterrein;
− de N206 wordt aan beide zijden begeleid door dichte bosschages.
Beide groenstructuren vertonen samenhang door uniformiteit. Een van de doorgaande
waterstructuren, de Rijn, heeft een harde oever en wordt nauwelijks begeleid door groen,
waardoor deze waterstructuur een zeer beperkte ecologische waarde heeft.
Katwijk aan de Rijn heeft verder een groene uitstraling, hoewel de echte hoeveelheid
openbaar groen beperkt is. Deze groene uitstraling is vooral te danken aan de
bomenlanen in de straten. Overige beplanting zoals heesters, gazons en bosjes beperken
zich tot de randen van de kern. Het groen in de kern heeft geen verbindend karakter.
2.3.5 Valkenburg
Langs de Oude Rijn werden door de Romeinen diverse legerplaatsen aangelegd. Zo zijn
ook op deze plek van Valkenburg tijdens de Romeinse periode diverse legerplaatsen op
elkaar gebouwd, waardoor Valkenburg het karakter van een terpdorp heeft gekregen.
Valkenburg is een kleine kern gebleven met een dorps karakter.
Het aandeel openbaar groen beperkt zich voornamelijk tot bomen in de verharding. In de
nieuwbouwwijken is plaatselijk meer functioneel en kijkgroen aanwezig. Het meeste
openbaar groen concentreert zich echter in de bufferzone tussen de N206 en de
woonwijken. Dit is een herkenbare strook in Valkenburg.

Valkenburg grenst aan de zuidzijde aan De Provinciale ecologische hoofdstructuur ter
hoogte van de Dorpsweide (invliegfunnel). Deze hoofdstructuur bestaat uit een breed
open groen landschap met het karakter van het buitengebied vanwege de weilanden en de
knotbomen. In dit landschap loopt de Torenvlietswatering. Deze watering bestaat uit steile
oevers met een beperkte ecologische waarde. De waterberging ‘Veldzicht’ bezit een
ecologische waarde vanwege de goede waterkwaliteit.
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Een ecologische verbinding tussen de duingebieden en het groen in het bebouwde gebied
is in potentie aanwezig via de N206. De groenstrook langs de N206 is een doorlopende
brede parkachtige strook met afwisselend gras, enkele bomen een enkele plantvakken, de
laatste vooral ter afscherming van de parkeerplaatsen.
In het centrum en de oudere woonbuurten is zeer weinig openbaar groen aanwezig. Op
enkele plaatsen levert de oeverbeplanting langs de Oude Rijn een bijdrage aan het groene
karakter. Het openbaar groen beperkt zich verder voornamelijk tot bomenrijen in
verharding. In de Hoofdstraat zijn op en enkele plaatsen bomenrijen aanwezig. In de
nieuwere woonwijken zoals ’t Joght, is het aandeel openbaar groen iets groter, al
concentreert het zich tot de watergangen. Hier en daar is gebruik gemaakt van functioneel
groen en kijkgroen.
De met groen vergezelde watergangen vormen de herkenningspunten in de woonwijk,
evenals de doorgaande groenstroken langs de N206.
2.3.6 Rijnsburg
Rijnsburg was al in de 6de eeuw een dichtbevolkte plaats aan de oever van De Vliet. In de
17de en 18de eeuw bloeide de land- en tuinbouw op. In de 19de eeuw verarmde het dorp
echter zeer snel door de concurrentie van het Westland en het ontbreken van een goede
prijsvorming voor de agrarische producten. In deze zware economische nood wierpen de
bloemenhandel en bloementeelt zich op als redmiddel. Vandaag de dag biedt de
bloemenveiling FloraHolland dagelijks aan 3000 mensen werk.
De Vliet is tegenwoordig een opvallende plek, door haar eigen (groene) karakter. Het
aandeel openbaar groen in de woonwijken is beperkt, afgezien van de groenrijke wijk
Frederiksoord met zijn hofjes. Plaatselijk is veel ‘snippergroen’ aanwezig. Enkele
groenvakken leveren een beperkte bijdrage aan de oriëntatie en herkenbaarheid van de
omgeving.

Rijnsburg grenst net als Katwijk aan de Rijn niet direct aan de ecologische hoofdstructuur.
Rijnsburg heeft geen grotere groengebieden. Vooral in de woonbuurten van deze kern is
weinig openbaar groen aanwezig.
De Vliet heeft een harde oever (betonnen beschoeiing) waarlangs smalle/steile
groenstroken liggen. Door deze beperkte begeleiding door groen heeft deze
waterstructuur een beperkte ecologische waarde.
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Van meer ecologische waarde is het verbindingswater tussen De Vliet en de
groenstructuur langs het fietspad Paardebloem/Kamille/Dovenetel. Langs de watergang en
het rijwielpad is een parkachtige groenstructuur aanwezig met afwisselend gazons, bomen
en bosschages. Het water vormt hier de verbindende factor. De groenstructuren langs het
fietspad en De Vliet staan met elkaar in verbinding.
Het overige groen in deze kern heeft geen verbindend karakter en ondersteunt/versterkt
de stedenbouwkundige indeling nauwelijks.
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2.4 Problemen en kansen: SWOT analyse
In deze paragraaf worden de inventarisatiegegevens geanalyseerd op huidige sterkten
(Strenghts) en zwakten (Weaknesses) en Kansen (Opportunities) en Bedreigingen
(Threats) en beknopt weergegeven. Deze SWOT-analyse heeft betrekking op de
groenstructuur van Katwijk. Op de kaart zijn deze punten nader aangegeven..
Sterkten
−

−

−
−

−
−
−
−
−

Overgangsgebied stedelijk/natuur zoals
woonwijk Hoornes/Rijnsoever
Combinatie van groen en water langs
kanalen/vaarten/hoofdwatergangen
(Uitwateringskanaal, De Vliet)
Groen langs watergangen in Rijnsoever
Hoogwaardige omringende natuurgebieden:
weide/vogelgebied/polder (Elsgeesterpolder),
Noordduinen, Zuidduinen met variatie in
landschappen
Brede robuuste groenstroken
Groen langs N206 (Provinciaal)
Tuin de Wilbert (particulier)
Pan van Persijn
Groen rond sportpark Duyfrak

Zwakten
−

−
−
−

−

−
−

Kansen
−

−
−

−

−
−
−
−
−
−
−
-

Verbinden van omringende hoogwaardige
natuur: Ecologie aan randen stedelijk gebied
versterken ‘stepping stones’ (stapstenen) in
stedelijk gebied versterken voor creëren noordzuid verbindingen
Bevordering Ecologische HoofdStructur (EHS)
door verbreding van duingebied langs de kustlijn
Potentiële groene parels zoals Burgemeester de
Ridderpark en Duinpark (Salem), De Vliet,
Kwakkelwei, Blauwe structuur biedt kansen voor
groene ontwikkeling
Behouden/creëren grootschalig groen in stedelijk
gebied (Hoofd)structuren versterken en waar
mogelijk uitbreiden
Kans van de Oude Rijn
Verhogen variatie en realiseren kwaliteit,
Differentiatie in onderhoudsniveau
Identiteit van functie met behulp van groen
versterken,
Woon- en leefklimaat verbeteren door bewust
gebruik van groen
Civiele renovaties of reconstructies
Vervangen of uitbreiden ondergrondse
infrastructuur
Eiland tussen Uitwateringskanaal en Rijn

In te dicht verstedelijkte gebieden en
nieuwbouwwijken zoals Kleipetten weinig ruimte
voor groen
Groen is te divers en fragmentarisch (vooral
Rijnsburg). Dit vertaalt zich in ‘snippergroen’
Vervangingscyclus van kortlevende bomen1
Niet afgestemd groenbeleid tussen voormalige
kernen veroorzaakt een ontbrekende samenhang
en identiteit van een kern en de kernen onderling
Beplantingsortiment veelal niet afgestemd op de
beschikbare ruimte, hierdoor kan oude
‘uitgebluste’ beplanting en ‘doorgeschoten’ groen
ontstaan van geringe kwaliteit, mede ingegeven
door extensief, onjuist en/of achterstallig
onderhoud
Groen is ondergeschikt aan de
stedenbouwkundige indeling
Zee(wind) beperkt sortimentkeuze

Bedreigingen
−

−

−
−
−
−

Te weinig/onjuist/achterstallig/niet afgestemd
beheer in stedelijk gebied
Druk van verstedelijking en grote infrastructurele
werken waarbij geen rekening wordt gehouden
met de groene inrichting
Ziekten en plagen in bomen (iepziekte,
dennenscheerder, kastanjebloedingsziekte)
Vanuit historie: onvoldoende ondergrondse en
bovengrondse groeiruimte voor bomen
Beleid omtrent kappen van bomen kan leiden tot
kwantiteit boven kwaliteit2
Reservering boezemkanaal

1

Met kortlevende bomen worden bijvoorbeeld populieren bedoeld. Deze bomen zijn na circa 30 jaar afgeschreven en
kunnen daarna een gevaar gaan vormen vanwege uitbrekende takken en een instabiel wortelstelsel. Deze bomen
dienen daarna bij voorkeur te worden vervangen door bomen met een hogere duurzaamheid.
2

Er dient na kap te worden hergeplant, mits er voldoende ruimte aanwezig is (motie 7, 8 november 2007)
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Samengevat levert deze SWOT-analyse het volgende beeld op.
De samenhang van het groen in het stedelijk gebied is matig en de boomstructuur
vertoont weinig continuïteit. De Oude Rijn en de N206 zijn groene dragers voor Katwijk,
maar delen Katwijk ook op. De duurzaamheid van het groen in Katwijk is op sommige
plaatsen beperkt en er vindt een afname van zowel de kwaliteit als kwantiteit van het
groen plaats.
Het beleid moet worden gericht op het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving nu
en in de toekomst. Dit kan worden bereikt door de kwaliteit van het openbaar groen te
behouden en te versterken. Daarmee wordt een structurele bijdrage geleverd aan de
leefomgeving. Daarbij moet worden ingezet op het realiseren van een hogere kwaliteit en
duurzaamheid van het bomenbestand, revitalisering van de groene accenten in de oudere
wijken, het creëren van meer samenhang tussen de verschillende groene
structuurelementen en versterken van de relatie tussen het stedelijk groen met de
ecologische hoofdstructuur.
Met een dergelijke impuls in het groen zijn wonen, werken en welzijn binnen de gemeente
Katwijk gediend. Mensen willen een aangenaam gevoel hebben tijdens het verblijf in de
openbare ruimte. Katwijk heeft een aantal hoogwaardige natuurgebieden binnen haar
grenzen.
Vanuit deze analyse wordt de noodzaak tot dit groenbeleidsplan verder onderbouwd.
Om het toekomstige woon- en leefklimaat en de herkenbaarheid van Katwijk te
waarborgen is het noodzakelijk planmatige aanpak te ontwikkelen waarin duidelijke
beleidskeuzes worden gemaakt voor nu en voor in de toekomst.
Het volgende hoofdstuk beschrijft in de vorm van een visie het kader waarmee die
beleidskeuze kunnen worden gemaakt. De waarden en resultaten uit de inventarisatie en
de SWOT analyse zijn daarvoor de basis.
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GROENVISIE
De groenvisie van Katwijk is het uitgangspunt voor toekomstig ontwerp, aanleg en beheer
van de groenvoorzieningen in de gemeente Katwijk. Daarmee is de groenvisie ook een
basis voor inrichting- en beheerplannen op grond waarvan de benodigde financiële
middelen in de meerjaren- en jaarbegroting kunnen worden vastgesteld. Dit hoofdstuk
geeft de visie weer en vertaalt deze vervolgens in ambities.
Visie
De gemeente Katwijk streeft naar een samenhangende groenstructuur met aandacht voor
aantrekkelijk, karakteristiek en kwalitatief hoogwaardig groen dat samen met de
bewoners ‘van buiten naar binnen’ wordt bewerkstelligd.
Het groen verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving nu en in de toekomst voor
bewoners en bezoekers, zorgt voor de synergie tussen de kernen en waarborgt de
aansluiting op de omringende hoogwaardige natuur.
De kaart brengt deze visie geografisch in beeld.

2.4 Ambitie
De visie vertaalt zich in ambities. Deze ambities zijn vastgesteld op basis van de
inventarisatie, de SWOT analyse en de werkbijeenkomst met deelnemers van betrokken
afdelingen. Een verslag van deze bijeenkomst is opgenomen in bijlage 2.
De volgende ambities zijn van kracht. Per ambitie is een korte toelichting gegeven en
aangegeven wat de ambitie voor het groen betekent.
1. We sluiten aan op de VORK
In de VORK is aangegeven welke structuurelementen worden
onderscheiden en welk ambitieniveau per structuurelement wordt
nagestreefd. De ambitie bestaat uit drie onderdelen; inrichting,
technisch onderhoud en netheidsonderhoud. Er wordt
onderscheid gemaakt in vier ambitieniveaus; Zeer Hoog, Hoog,
Basis en Laag. Deze ambitieniveaus passen we ook toe op het
groen in de gemeente Katwijk binnen de verschillende
structuurelementen. De volgende ambitieniveaus zijn in de VORK
vastgesteld:
− Boulevard en Centrum: Zeer Hoog tot Hoog
− Wijkcentra: Hoog
− Hoofdstructuren: Hoog / Basis-Hoog
− Woongebieden: Basis / Hoog-Basis
− Toeristisch&recreatief: Basis / Hoog
− Bedrijventerrein: Basis
Bijlage 5 licht de ambitieniveaus zeer hoog, hoog, basis en laag
toe
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2. We versterken en optimaliseren de parken3
−

−

−

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.
Gecultiveerd, kleurrijk groen, beheer gericht op behoud van
sierwaarde en bloeiwaarde. Intensief beheer;
Recreatief groen: Het creëren van een bijzondere status van
enkele parken, waarbij aandacht is voor recreatief groen,
zoals recreatieve routes. Ruimte creëren en behouden voor
spelaanleidingen, extra beheerinspanning op intensief
gebruikte locaties;
Natuurlijk groen: gericht op verhoging natuurwaarde en
diversiteit in flora en fauna.

3. We reserveren voor groen
−
−
−

Het veiligstellen van voldoende ruimte voor groen in nieuwbouw wijken en in herinrichtings- en
renovatieprojecten. Daarbij gaan bijdrage aan structuur en kwaliteit overigens boven kwantiteit;
Het opnemen van eisen in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) omtrent het groen in een
programma van eisen in een vroeg stadium van de ontwikkeling van nieuwbouw;
Bij herinrichting is groen geen sluitpost. Ook kan de staat van het groen aanleiding zijn tot
herinrichting.
Recht op Groen
De Raad voor het Landelijk Gebied maakt zich zorgen over de groene kwaliteit van de openbare
ruimte en heeft daarom op eigen initiatief een advies uitgebracht over het belang van de groene
kwaliteit van de openbare ruimte. In dit advies zijn enkele richtlijnen opgenomen:
− Minimaal 75 m2 groen per woning (richtgetal overgenomen uit de Nota Ruimte);
− Afstand vanaf een woning tot openbaar groen kleiner of gelijk aan 300 m;
− Verbinden van groene corridors in stedelijk gebied voor natuur en diversiteit;
− Inpassing van natuurlijk (ecologisch) groen;
− Inpassen van ruimte voor waterberging.
[Raad voor het Landelijke Gebied, publicatie RLG 05/6 juni 2005 (uitwerking van Nota Ruimte van
het ministerie van VROM)]

4. We versterken de identiteit en het karakter van de kernen
−
−
−
−
−
−
−

Cultuurhistorie zichtbaar houden/maken van de historische bebouwing in de kernen;
Relatie tussen de stedenbouwkundige indeling en het groen versterken;
Katwijk aan Zee: het benadrukken van de duinen en de zee;
Hoornes/Rijnsoever: het benadrukken van het duin- en weidegebied;
Katwijk aan de Rijn: het benadrukken van de ligging aan de Rijn;
Valkenburg: het benadrukken van het dorpse karakter (kleinschalig groen), landschap, weidsheid en
kassengebied;
Rijnsburg: het benadrukken van de bloemen- en kassengebied.

Verder respecteren we zoveel mogelijk het groenhistorische onderscheid in de kernen uit verschillende
3

Een park is een openbare tuin waar iedereen mag komen. Een park is doorgaans een grote groene binnenstedelijke
ruimte.
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ontwikkelingsfasen (1960, 1960-1970, 1970-1980 en recente bebouwing) als accent van bouwstijl en
bouwwijze.
− Tot 1960: kleinschalig gecultiveerd groen met kleuraccenten, gevelbeplanting en strakke lijnen,
verzorgd, gazon en sierplantsoen, bomen van 2e en 3e grootte4;
− 1960-1970: gecultiveerd divers kijkgroen, strakke lijnen, bomen 2e en 3e grootte, waar voldoende
ruimte is 1e grootte en gazons en grasvelden. Gebruiksgroen geconcentreerd rondom speelplekken;
− 1970-1980: gebruiksgroen met natuurlijk uiterlijk door losse groenvakken (sierplantsoen) in
woonstraten. Concentratie groen langs watergangen. Waar ruimte is, wordt sierplantsoen afgewisseld
met bosplantsoen, gazon en ruw gras;
− Bebouwing recent: kleinschalig kijkgroen (aankleding openbare ruimte) met kleuraccenten en veel
gazons, geconcentreerd rond speelplekken of aan rand kern.

5. We stellen kwaliteit boven kwantiteit en stimuleren duurzaamheid
Kwantiteit van groen heeft een groenbeleving. Daarom mag deze stelling niet ten koste gaan
van de huidige hoeveelheid groen.
− De juiste sortimentskeuze van groen op de beschikbare plaats, zowel bovengronds als ondergronds;
− Onderzoeken en toepassen van bomen die bestand zijn tegen het zeeklimaat en de wind (bijlage 7
geeft een lijst weer van het sortiment bomen dat hiervoor in aanmerking kan komen);
− Bewuste keuze bij aanplant bomen wat betreft locatie en aantal bomen voor realisatie optimale
kwaliteit bij realistische onderhoudskosten;
− Ervoor zorgen dat de groenfunctie tot zijn recht komt;
− Het stimuleren van grootschalig en robuust groen;
− Aandacht voor ‘snippergroen’, zie kader;
− Het verminderen van de impact van ziekten en plagen;
− Het hebben van aandacht voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte (sfeer).
Snippergroen
Snippergroen is een beperkt stukje openbaar groen dat veelal onrendabel is om te onderhouden. Bij
het bepalen wat met dit stukje groen moet worden gedaan, moet naar het geheel worden gekeken, en
niet naar het stukje groen alleen. Het stukje groen kan namelijk onderdeel vormen van een bepaalde
stedenbouwkundige inrichting of een doorgaande groenstructuur. Hoe de gemeente om wil gaan met
snippergroen moet nader worden uitgewerkt in een beleidsstuk.

6. We versterken ecologische verbindingen, met
name aan de randen van bebouwd gebied
−
−
−
−

koppelen/verbinden van ecologische structuren;
creëren/versterken van stapstenen (stepping stones);
toepassen van ecologische beplanting passend bij biotoop;
toepassen van eenduidig beheer en beheerintensiteit.

Gericht op het verhogen van de kwaliteit van de biotopen, zodat
doelsoorten zich met name kunnen verplaatsen van noord naar
zuid en vice versa. Er zijn drie verbindingssoorten onderscheiden:
− Zeereep: duinenrij met open en dynamisch landschap
geschikt voor onder andere de zandhagedis;
− N206: groen langs de N206 met een beschutte
groenstructuur voor onder andere kleine zoogdieren;
− Stedelijk gebied: verbindingen in Katwijk aan Zee met open
groenstructuur voor onder andere vlinders

4

1e grootte boom: ≥15 meter hoog, 2e grootte boom: 8-15 meter hoog, 3e grootte boom: ≤8 meter hoog
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7. We vergroten de variatie door meer kleur en
fleur en een uitgebreider groensortiment
−

Het gebruiken van diversiteit in inrichting, beleving en
gebruik.

Deze ambitie wordt vooral gebruikt om groen accenten aan te
brengen in de openbare ruimte. Voorbeelden zijn het toepassen
van kleurige beplanting op rotondes, bij drukbezochte pleinen en
karakteristieke beplanting (hanging-baskets, vaste planten op
plaatsen met beperkte ruimte, geveltuinen op initiatief van
bewoners) op strategische plekken in de kernen en om de kernen
een eigen karakter te geven.

8. We behouden en versterken een realistische en
robuuste groene hoofdstructuur
−

−

−

−

De relatie van de groenstructuur met de stedenbouwkundige
structuur, infrastructuur en waterwegenstructuur
nadrukkelijker accentueren;
hiërarchie in groenstructuren versterken door expliciet aan te
geven welke structuurelementen tot de groene
hoofdstructuur worden gerekend;
kwaliteit van het groen gaat voor een ideale hoofdstructuur.
Dit levert in ieder geval de concrete doelstelling op om
aanwezige waardevolle groenelementen zoveel mogelijk te
behouden, ook als de relatie met de hoofdstructuur minder
evident is;
groene hoofdstructuur zorgt voor de samenhang tussen de
verschillende kernen, om ervoor te zorgen dat de gemeente
een eenheid blijft/vormt ondanks de ambitie om ook de
identiteit en het karakter van de kernen te blijven
respecteren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de hoofdstructuur en
substructuren. Beide structuren kenmerken zich door groen met
‘body’ indien de ruimte dit toelaat. Gestreefd wordt naar een
doorlopende bomenrij. Op plaatsen waar de ruimte beperkt is,
worden alternatieven toegepast, waarbij kan worden gedacht aan
hanging-baskets, bloembakken, geraniumzuilen, vaste planten en
geveltuinen (burgerinitiatief)
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9. We combineren Groen en water als
instrument voor kwaliteitsverbetering voor
de leefomgeving
−
−

benadrukken van de relatie tussen groen en water;
versterken van de relatie tussen water en ecologie.

Het verstreken van de relatie tussen water en ecologie wordt
bewerkstelligd door het gebruik van ecologische oevers. Hier
ligt een belangrijke link met het toekomstige Waterplan.
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3 KERNGERICHT GROENBELEID
De ambities uit het vorige hoofdstuk gelden voor de gehele gemeente Katwijk. Sommige
ambities zijn vooral van kracht op een bepaald onderdeel van de groenstructuur. Daarom
wordt een functioneel onderscheid gepresenteerd in de verschillende onderdelen van de
groenstructuur. In eerste instantie wordt per onderdeel aangegeven welke ambities
daarop van toepassing zijn. De ambitie ‘versterken ecologische verbindingen’ is
bijvoorbeeld vanzelfsprekend terug te vinden in de ecologische verbindingen. Andere
ambities, zoals ‘aansluiten op de VORK’, ‘reserveren groen’ en ‘kwaliteit boven kwantiteit,
stimuleren van duurzaamheid’ zijn op alle groenstructuren van kracht.
In dit hoofdstuk worden vervolgens de ambities tot op wijkniveau vertaald. Daarmee
wordt een aanzet gegeven voor de later invulling van de groene inrichting en het beheer
ervan per kern.

3.1 Relatie ambities en groenstructuren
Binnen de gemeente Katwijk zijn de volgende groenstructuren te onderscheiden:
− ecologische verbindingen;
− groene drager;
− parken;
− stedenbouwkundige structuur;
− identiteit kernen;
− accentgroen.

Aansluiten op de VORK











Versterken en optimaliseren van parken
Reserveren groen
Versterken van de identiteit en het karakter
kernen
Kwaliteit boven kwantiteit, stimuleren
duurzaamheid
Versterken ecologische verbindingen, met name
aan de randen van bebouwd gebied
Vergroten van variatie in de vorm van meer
kleur en fleur en uitgebreider groen assortiment
Creëren van een realistische groene
hoofdstructuur
Groen en water als instrument voor
kwaliteitsverbetering voor de leefomgeving
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Identiteit
kernen



Stedenbouw
kundige
structuur

Parken

Ambities

Groene
drager

Groenstructuren
(Beleidskaarten)

Ecologische
verbindingen

In de volgende tabel is aangegeven welke ambities van toepassing zijn op de
groenstructuren (beleidskaarten).



Groenbeleidsplan gemeente Katwijk

3.2 Groen in de kern
Deze paragraaf beschrijft de uitwerking van het groenbeleid per kern. Het laat als eerste
de relatie met de VORK zien:
− welke structuurelementen uit de VORK zijn in de betreffende kern aanwezig?
− wat betekent dit voor het groen?
Vervolgens komen achtereenvolgens de groene drager, ecologische verbindingen,
groendrager, parken, stedenbouwkundige structuur en identiteit kernen aan de orde.
In bijlage 1 is dit op beleidskaarten uitgewerkt. In de beleidskaart ‘identiteit van de
kernen’ is daarbij onderscheid gemaakt in de verschillende stedenbouwkundige opbouw,
om de verschillen per kern inzichtelijk te maken (bebouwing tot 1960, 1960-1970, 19701980, bebouwing recent). Elke beleidskaart wordt ondersteund door plattegronden zijn
opgenomen. Uitsneden uit deze plattegronden zijn in de hierna volgende beschrijving van
de groenstructuur per kern gebruikt. Bij elke groenstructuur treft u een uitsnede van de
kaart en korte beschrijving aan, gericht op de betreffende kern een beschrijving van de
beleidsambities. In bijlage 6 is een nadere toelichting op de beleidskaarten opgenomen.
3.2.1 Katwijk aan Zee

VORK
In Katwijk aan Zee zijn de volgende
structuurelementen te onderscheiden:

Katwijk aan Zee

Centrum en boulevard: toepassen van
voornamelijk de groenstructuur ‘accentgroen’
(Groene) hoofdstructuur: toepassen van
voornamelijk de groenstructuur ‘groene drager’
Centra en boulevard

(Toekomstig) woongebied: toepassen van
voornamelijk groenstructuur ‘stedenbouwkundige
structuur’

Wijkcentra
Hoofdstructuur
Groene hoofdstructuur
Blauwe hoofdstructuur

Toeristisch gebied: toepassen van voornamelijk de
groenstructuren ‘ecologische verbindingen’

Woongebied
Toekomstig woongebied
Toeristisch gebied

Blauwe hoofdstructuur: toepassen van
groenstructuren ‘ecologische verbindingen’ en
‘groene drager’

Bedrijventerrein
Buitengebied
Wegenstructuur Provincie en Rijk

Projectnummer: 57099
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Groene drager

Katwijk aan Zee

Hoofddrager: herkenbare linten van stedelijke
beplantingen met enige ‘body’. Streven naar
laanbomen van de 1e grootte met diversiteit aan
boomsoorten, uniform in beeld per hoofdweg.
Subdrager: herkenbare linten van stedelijke
beplantingen. Streven naar laanbomen van 1e en
2e grootte met diversiteit aan boomsoorten,
uniform in beeld per wijkontsluiting in brede
groenstrook.
Koningin Wilhelminastraat, Tramstraat, Voorstraat
en Secretaris Varkevisserstraat hebben hiervoor te
beperkte ruimte. Hier accentgroen toepassen.
Ecologische verbindingen

Katwijk aan Zee

Gericht op het verhogen van de kwaliteit van de
biotopen, zodat doelsoorten zich kunnen
verplaatsen tussen de Noord- en Zuidduinen.
In de zeereep betekent dit een open en dynamisch
duinlandschap, geschikt voor zandhagedis, blauwe
zeedistel, heivlinder, damhert, ree en vos.
In stedelijk gebied is open groen, zoals
ecologische bermen en struiken en hier en daar
een boom belangrijk voor vlinders, loopkevers,
sprinkhanen, vogels en vleermuizen.

Parken
Parken zijn onderverdeeld in drie soorten:

Katwijk aan Zee

Groene parels, kleine cultuurhistorische gebieden
gelegen in stedelijk gebied. Intensief
onderhouden, cultuurlijk en representatief
kijkgroen met bijzondere accenten in entrees,
duurzaam (bijzonder) bomen bestand. Vb:
Burgemeester de Ridderpark (potentieel, nr. 3)
Recreatief park, niet aanwezig in Katwijk aan Zee.
Natuurlijk park, hoge natuurwaarde, diversiteit in
flora en fauna, gebiedseigen soorten, sluit aan op
ecologische verbindingen, bijv via stapstenen. Vb:
Duinpark, nr. 1

Projectnummer: 57099
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Stedenbouwkundige structuur
Onderscheid gemaakt in wijken tot 1960, 19601970, 1970-1980 en recente bebouwing.

Katwijk aan Zee

Tot 1960: kleinschalig gecultiveerd kijkgroen met
kleuraccenten, gevelbeplanting en grote bomen,
verzorgd. Bomen 1e en 2e grootte, af en toe
vakken met sierplantsoen. Vb: Parklaan, Boslaan,
Overduin.
1960-1970: divers gecultiveerd en natuurlijk
kijkgroen, strakke lijnen, bomen 2e en 3e grootte,
waar ruimte is, hier en daar 1e grootte bomen en
gazons en grasvelden. Gebruiksgroen
voornamelijk geconcentreerd rondom
speelplekken. Vb: ’t Witte Hek, Koestal.

Wijken die onder Katwijk aan Zee vallen:
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=

De Noord
Centrum Katwijk aan Zee
Parklaan
Schelpendam
’t Witte Hek
Boslaan/Overduin
Koestal
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1970-1980: niet aanwezig in Katwijk aan Zee
Bebouwing recent: doelmatig kijkgroen
(aankleding openbare ruimte), geconcentreerd
rond speelplekken of aan rand kern. Weinig groen
in woonstraten afgezien van bomen van 2e en 3e
grootte. Bomen staan voornamelijk op plaatsen
waar voldoende ruimte aanwezig is.
Combinatiegroen van gras en sierplantsoen,
hoofdstructuur strak en uniform ingericht. Vb: De
Noord.
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Identiteit kernen
Groen dat identiteit geeft aan de kern. Door
herhaling van kleine oppervlakken of grotere
groenstroken of vlakken die thematisch bijdragen
aan identiteit van de kernen.

Katwijk aan Zee

Thema Katwijk aan Zee: het benadrukken van de
duinen en de zee
Accent: rotondes met thematisch hoogwaardig
groen
groendrager met beperkte ruimte: Secretaris
Varkevisserstraat, Koningin Wilhelminastraat,
Tramstraat, Voorstraat
Foyers5: gebied rondom gemeentehuis, boulevard,
winkelgebieden

3.2.2 Hoornes/Rijnsoever
VORK

Hoornes/Rijnsoever

In Hoornes/Rijnsoever zijn de volgende structuur
elementen te onderscheiden:
(Groene) hoofdstructuur: toepassen van
voornamelijk de groenstructuur ‘groene drager’
(Toekomstig) woongebied: toepassen van
voornamelijk groenstructuur ‘stedenbouwkundige
structuur’
Centra en boulevard

Toeristisch gebied: toepassen van voornamelijk de
groenstructuren ‘ecologische verbindingen’ en
‘parken’

Wijkcentra
Hoofdstructuur
Groene hoofdstructuur
Blauwe hoofdstructuur

Wijkcentra: toepassen groenstructuur
‘stedenbouwkundige structuur’

Woongebied
Toekomstig woongebied
Toeristisch gebied

Blauwe hoofdstructuur: toepassen van
groenstructuren ‘ecologische verbindingen’ en
‘groene drager’

Bedrijventerrein
Buitengebied
Wegenstructuur Provincie en Rijk

5

Met foyers bedoelt de gemeente plaatsenwaar grote groepen mensen en functies samenkomen.

Projectnummer: 57099
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Groene drager

Hoornes/Rijnsoever

Hoofddrager: herkenbare linten van stedelijke
beplantingen met enige ‘body’. Streven naar
laanbomen van de 1e grootte met diversiteit aan
boomsoorten, uniform in beeld per hoofdweg.
Subdrager: herkenbare linten van stedelijke
beplantingen. Streven naar laanbomen van 1e en
2e grootte met diversiteit aan boomsoorten,
uniform in beeld per wijkontsluiting in brede
groenstrook.

Ecologische verbindingen

Hoornes/Rijnsoever

Gericht op het verhogen van de kwaliteit van de
biotopen, zodat doelsoorten zich kunnen
verplaatsen tussen de Noord- en Zuidduinen.
In de zeereep betekent dit een open en dynamisch
duinlandschap, geschikt voor zandhagedis, blauwe
zeedistel, heivlinder, damhert, ree en vos.
In stedelijk gebied is open groen, zoals
ecologische bermen en struiken en hier en daar
een boom belangrijk voor vlinders, loopkevers,
sprinkhanen, vogels en vleermuizen.
Langs de N206 is afwisselende beplanting
belangrijk voor kleine zoogdieren.

Parken

Hoornes/Rijnsoever

Parken zijn onderverdeeld in drie soorten:

Projectnummer: 57099

Groene parels, niet aanwezig in
Hoornes/Rijnsoever
Recreatief park, niet aanwezig in
Hoornes/Rijnsoever
Natuurlijk park, niet aanwezig in
Hoornes/Rijnsoever
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Stedenbouwkundige structuur
Onderscheid gemaakt in wijken tot 1960, 19601970, 1970-1980 en recente bebouwing.

Hoornes/Rijnsoever

Tot 1960: niet aanwezig in Hoornes/Rijnsoever.
1960-1970: divers gecultiveerd en natuurlijk
kijkgroen, strakke lijnen, bomen 2e en 3e grootte,
waar ruimte is, hier en daar 1e grootte bomen en
gazons en grasvelden. Gebruiksgroen
voornamelijk geconcentreerd rondom
speelplekken. Vb:Hoornes West, Hoornes Oost

Wijken die onder Hoornes/Rijnsoever vallen:
1 = Rijnsoever
2 = Hoornes West
23 = Hoornes Oost

1970-1980: gebruiksgroen met natuurlijk uiterlijk,
losse groenvakken, concentratie groen langs
watergangen. Sierplantsoen, afgewisseld met
bosplantsoen. Vb: Rijnsoever
Bebouwing recent: beperkt aanwezig in
Hoornes/Rijnsoever
Identiteit kernen

Hoornes/Rijnsoever

Groen dat identiteit geeft aan de kern. Door
herhaling van kleine oppervlakken of grotere
groenstroken of vlakken die thematisch bijdragen
aan identiteit van de kernen.

Projectnummer: 57099

Thema Hoornes/Rijnsoever: het benadrukken van
het duin- en weidegebied
Accent: rotondes met thematisch hoogwaardig
groen
Foyers: geen in Hoornes/Rijnsoever
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3.2.3 Katwijk aan de Rijn
VORK

Katwijk aan de Rijn

In Katwijk aan de Rijn zijn de volgende structuur
elementen te onderscheiden:
(Groene) hoofdstructuur: toepassen van
voornamelijk de groenstructuur ‘groene drager’ en
‘ecologische verbindingen’
Centra en boulevard

(Toekomstig) woongebied: toepassen van
voornamelijk groenstructuur ‘stedenbouwkundige
structuur’

Wijkcentra
Hoofdstructuur
Groene hoofdstructuur
Blauwe hoofdstructuur

Wijkcentra: toepassen van groenstructuur
‘stedenbouwkundige structuur’

Woongebied
Toekomstig woongebied
Toeristisch gebied

Blauwe hoofdstructuur: toepassen van
groenstructuren ‘ecologische verbindingen’ en
‘groene drager’

Bedrijventerrein
Buitengebied
Wegenstructuur Provincie en Rijk

Groene drager

Katwijk aan de Rijn

Hoofddrager: herkenbare linten van stedelijke
beplantingen met enige ‘body’. Streven naar
laanbomen van de 1e grootte met diversiteit aan
boomsoorten, uniform in beeld per hoofdweg.

Projectnummer: 57099

Subdrager: herkenbare linten van stedelijke
beplantingen. Streven naar laanbomen van 1e en
2e grootte met diversiteit aan boomsoorten,
uniform in beeld per wijkontsluiting in brede
groenstrook.

48

Groenbeleidsplan gemeente Katwijk

Ecologische verbindingen

Katwijk aan de Rijn

Gericht op het verhogen van de kwaliteit van de
biotopen, zodat doelsoorten zich kunnen
verplaatsen tussen de Noord- en Zuidduinen.
In stedelijk gebied is open groen, zoals
ecologische bermen en struiken en hier en daar
een boom belangrijk voor vlinders, loopkevers,
sprinkhanen, vogels en vleermuizen.
Langs de N206 is afwisselende beplanting
belangrijk voor kleine zoogdieren.

Parken

Katwijk aan de Rijn

Parken zijn onderverdeeld in drie soorten:
Groene parels, kleine cultuurhistorische gebieden
gelegen in stedelijk gebied. Intensief
onderhouden, cultuurlijk en representatief
kijkgroen met bijzondere accenten in entrees,
duurzaam (bijzonder) bomen bestand. Vb:
‘Eiland/de Wilbert (potentieel, nr. 8)
Recreatief park, niet aanwezig in Katwijk aan de
Rijn
Natuurlijk park, niet aanwezig in Katwijk aan de
Rijn

Projectnummer: 57099
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Stedenbouwkundige structuur
Onderscheid gemaakt in wijken tot 1960, 19601970, 1970-1980 en recente bebouwing.

Katwijk aan de Rijn

Tot 1960: kleinschalig gecultiveerd kijkgroen met
kleuraccenten, gevelbeplanting en grote bomen,
verzorgd. Bomen 1e en 2e grootte, af en toe
vakken met sierplantsoen. Vb: Centrum Katwijk
aan de Rijn.
1960-1970: divers gecultiveerd en natuurlijk
kijkgroen, strakke lijnen, bomen 2e en 3e grootte,
waar ruimte is, hier en daar 1e grootte bomen en
gazons en grasvelden. Gebruiksgroen
voornamelijk geconcentreerd rondom
speelplekken. Vb:Molenwijk
1970-1980: niet aanwezig in Katwijk aan de Rijn
Bebouwing recent: doelmatig kijkgroen
(aankleding openbare ruimte), geconcentreerd
rond speelplekken of aan rand kern. Weinig groen
in woonstraten afgezien van bomen van 2e en 3e
grootte. Bomen staan voornamelijk op plaatsen
waar voldoende ruimte aanwezig is.
Combinatiegroen van gras en sierplantsoen,
hoofdstructuur strak en uniform ingericht. Vb:
Zanderij

Wijken die onder Katwijk aan de Rijn vallen:
10
11
12
13
22

=
=
=
=
=

Schutterswei
Centrum Katwijk aan de Rijn
De Wilbert
Molenwijk
Zanderij

Bebouwing gemengd: Schutterswei
Identiteit kernen

Katwijk aan de Rijn

Groen dat identiteit geeft aan de kern. Door
herhaling van kleine oppervlakken of grotere
groenstroken of vlakken die thematisch bijdragen
aan identiteit van de kernen.

Projectnummer: 57099

Thema Katwijk aan de Rijn: het benadrukken van
de ligging aan de Rijn
Accent: rotondes met thematisch hoogwaardig
groen
Foyers: winkelgebied Rijnstraat
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3.2.4 Valkenburg
VORK
In Valkenburg zijn de volgende structuur elementen
te onderscheiden:

Valkenburg

(Groene) hoofdstructuur: toepassen van
voornamelijk de groenstructuur ‘groene drager’ en
‘ecologische verbindingen’

Centra en boulevard
Wijkcentra
Hoofdstructuur
Groene hoofdstructuur
Blauwe hoofdstructuur
Woongebied
Toekomstig woongebied
Toeristisch gebied

(Toekomstig) woongebied: toepassen van
voornamelijk groenstructuur ‘stedenbouwkundige
structuur’
Wijkcentra: toepassen van groenstructuur
‘stedenbouwkundige structuur’
Blauwe hoofdstructuur: toepassen van
groenstructuren ‘ecologische verbindingen’ en
‘groene drager’

Bedrijventerrein
Buitengebied
Wegenstructuur Provincie en Rijk

Toeristisch gebied: voornamelijk toepassen
‘ecologische verbindingen’

Valkenburg

Groene drager
Hoofddrager: herkenbare linten van stedelijke
beplantingen met enige ‘body’. Streven naar
laanbomen van de 1e grootte met diversiteit aan
boomsoorten, uniform in beeld per hoofdweg.
Subdrager: herkenbare linten van stedelijke
beplantingen. Streven naar laanbomen van 1e en 2e
grootte met diversiteit aan boomsoorten, uniform in
beeld per wijkontsluiting in brede groenstrook.

Valkenburg

Ecologische verbindingen

Projectnummer: 57099

Gericht op het verhogen van de kwaliteit van de
biotopen, zodat doelsoorten zich kunnen
verplaatsen tussen de Noord- en Zuidduinen.
In stedelijk gebied is open groen, zoals ecologische
bermen en struiken en hier en daar een boom
belangrijk voor vlinders, loopkevers, sprinkhanen,
vogels en vleermuizen (Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur).
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Parken
Parken zijn onderverdeeld in drie soorten:
Groene parels, niet aanwezig in Valkenburg

Valkenburg

Recreatief park, gebruiks- en kijkgroen met
parkachtige beplanting en duurzaam (bijzonder)
bomenbestand, kleurrijk. Vb: locatie Valkenburg
(potentieel, nr. 7), Dorpsweide (potentieel, nr. 6)
Natuurlijk park, hoge natuurwaarde, diversiteit in
flora en fauna, gebiedseigen soorten, sluit aan op
ecologische verbindingen, bijv. via stapstenen. Vb:
niet aanwezig in Valkenburg, wel in buitengebied
(Pan van Persijn, nr. 2)
Naast deze parken bezit Valkenburg een grote
groene speeltu9in in de buurt ’t Joght.
Stedenbouwkundige structuur
Onderscheid gemaakt in wijken tot 1960, 19601970, 1970-1980 en recente bebouwing.

Valkenburg

Tot 1960: kleinschalig gecultiveerd kijkgroen met
kleuraccenten, gevelbeplanting en grote bomen,
verzorgd. Bomen 1e en 2e grootte, af en toe vakken
met sierplantsoen. Vb: Centrum Valkenburg.
1960-1970: niet aanwezig in Valkenburg
1970-1980: niet aanwezig in Valkenburg

Wijken die onder Valkenburg vallen:
20= Centrum Valkenburg
24 = ‘t Joght
25 = Voorschoterweg

Projectnummer: 57099

Bebouwing recent: doelmatig kijkgroen (aankleding
openbare ruimte), geconcentreerd rond
speelplekken of aan rand kern. Weinig groen in
woonstraten afgezien van bomen van 2e en 3e
grootte. Bomen staan voornamelijk op plaatsen
waar voldoende ruimte aanwezig is.
Combinatiegroen van gras en sierplantsoen,
hoofdstructuur strak en uniform ingericht. Vb: ’t
Joght
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Identiteit kernen
Groen dat identiteit geeft aan de kern. Door
herhaling van kleine oppervlakken of grotere
groenstroken of vlakken die thematisch bijdragen
aan identiteit van de kernen.

Valkenburg

Thema Valkenburg: het benadrukken van het
dorpse karakter, landschap, weidsheid en
kassengebied.
Accent: n.v.t.
Foyers: winkelgebied Valkenburg Castellumplein en
pontje

3.2.5 Rijnsburg
VORK

Rijnsburg

In Rijnsburg zijn de volgende structuur elementen
te onderscheiden:
(Groene) hoofdstructuur: toepassen van
voornamelijk de groenstructuur ‘groene drager’
(Toekomstig) woongebied: toepassen van
voornamelijk groenstructuur ‘stedenbouwkundige
structuur’

Centra en boulevard
Wijkcentra

Hoofdstructuur
Groene hoofdstructuur
Blauwe hoofdstructuur
Woongebied

Wijkcentra: toepassen van groenstructuur
‘stedenbouwkundige structuur’

Toekomstig woongebied
Toeristisch gebied

Bedrijventerrein

Blauwe hoofdstructuur: toepassen van
groenstructuur ‘groene drager

Buitengebied
Wegenstructuur Provincie en Rijk

Projectnummer: 57099
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Groene drager

Rijnsburg

Hoofddrager: herkenbare linten van stedelijke
beplantingen met enige ‘body’. Streven naar
laanbomen van de 1e grootte met diversiteit aan
boomsoorten, uniform in beeld per hoofdweg.
Subdrager: herkenbare linten van stedelijke
beplantingen. Streven naar laanbomen van 1e en
2e grootte met diversiteit aan boomsoorten,
uniform in beeld per wijkontsluiting in brede
groenstrook.
Ecologische verbindingen

Rijnsburg

Gericht op het verhogen van de kwaliteit van de
biotopen, zodat doelsoorten zich kunnen
verplaatsen tussen de Noord- en Zuidduinen.
In Rijnsburg zijn geen ecologische verbindingen.

Parken
Parken zijn onderverdeeld in drie soorten:

Rijnsburg

Groene parels, kleine cultuurhistorische gebieden
gelegen in stedelijk gebied. Intensief
onderhouden, cultuurlijk en representatief
kijkgroen met bijzondere accenten in entrees,
duurzaam (bijzonder) bomen bestand. Vb: park
‘De Horn’(potentieel, nr. 5)
Recreatief park, niet aanwezig in Rijnsburg
Natuurlijk park, niet aanwezig in Rijnsburg

Projectnummer: 57099
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Stedenbouwkundige structuur
Onderscheid gemaakt in wijken tot 1960, 19601970, 1970-1980 en recente bebouwing.

Rijnsburg

Tot 1960: kleinschalig gecultiveerd kijkgroen met
kleuraccenten, gevelbeplanting en grote bomen,
verzorgd. Bomen 1e en 2e grootte, af en toe
vakken met sierplantsoen. Vb: Centrum Rijnsburg,
linten Noordwijkerweg, Oegstgeesterweg,
Rijnsburgerweg en Voorhouterweg
1960-1970: niet aanwezig in Rijnsburg
1970-1980: gebruiksgroen met natuurlijk uiterlijk,
losse groenvakken, concentratie groen langs
watergangen. Sierplantsoen, afgewisseld met
bosplantsoen. Vb: De Hoek, Bloemenbuurt,
Frederiksoord

Wijken die onder Rijnsburg vallen:
14 = De Hoek
15 = Kleipetten
16a = Lint Noordwijkerweg
16b = Lint Oegstgeesterweg
16c = Lint Rijnsburgerweg
16d = Voorhouterweg
17 = Bloemenbuurt
18 = Centrum Rijnsburg
19 = Frederiksoord

Bebouwing recent: doelmatig kijkgroen
(aankleding openbare ruimte), geconcentreerd
rond speelplekken of aan rand kern. Weinig groen
in woonstraten afgezien van bomen van 2e en 3e
grootte. Bomen staan voornamelijk op plaatsen
waar voldoende ruimte aanwezig is.
Combinatiegroen van gras en sierplantsoen,
hoofdstructuur strak en uniform ingericht. Vb:
Westerhaghe
Identiteit kernen
Groen dat identiteit geeft aan de kern. Door
herhaling van kleine oppervlakken of grotere
groenstroken of vlakken die thematisch bijdragen
aan identiteit van de kernen.

Rijnsburg

Thema Rijnsburg: het benadrukken van het
bloemen- en kassengebied
Accent: rotondes met thematisch hoogwaardig
groen
Foyers: winkelgebied Rijnsburg
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4 BELEID GERELATEERD AAN HET GROENBELEID
Naast het hiervoor gepresenteerde beleid gericht op structuurelementen en de kernen zijn
er drie onderdelen van het groenbeleid die nog afzonderlijk aandacht vragen en die
gericht zijn op afzonderlijke onderdelen van het groenbeleid. Het betreft het bomen
beleid, het beleid ten aanzien snippergroen en het beleid ten aanzien van geveltuinen.

4.1 Bomen
4.1.1 Het belang van bomen
Algemeen wordt het belang van bomen in de stedelijke omgeving onderkend. Ten eerste
hebben bomen een positieve invloed op het stedelijk klimaat. Ze bieden schaduw en
verkoeling, vangen wind, produceren zuurstof en filteren vervuiling uit de lucht. Daarnaast
leveren bomen een belangrijke bijdrage aan een prettige leefomgeving. Bomen hebben
een duidelijke ruimtelijke werking en kunnen waardevolle bijdrage leveren aan het beeld
en karakter van het openbaar gebied. Grote bomen langs wegen verbeteren de oriëntatie.
Bomen kunnen zorgen voor herkenning van een specifieke plek. Volwassen bomen in het
straatbeeld geven een meerwaarde aan de leefomgeving. Bewoners reageren dan ook
vaak heftig wanneer er moet worden gekapt. Tenslotte vormen bomen de belangrijkste
dragers van de groenstructuur als duurzaam groenelement. Zij vertegenwoordigen een
waardevol groenkapitaal waar zuinig mee om gesprongen dient te worden. Volwassen
bomen zijn niet zomaar te vervangen en aantastingen zijn onomkeerbaar.
Aan de andere kant vormen bomen soms een bron van irritatie en overlast.
Schaduwwerking en bladverlies zijn dan aanleiding tot klachten. Ook wortelgroei en de
druk op de wegverharding kan last opleveren. Recentelijk hebben bomen in toenemende
mate last van ziektes die de vitaliteit aantasten en gevaarzetting kunnen opleveren.
Bij dit alles is het goed te beseffen dat bomen niet gemakkelijk zijn te vervangen. Vooral
duurzame bomen doen er jaren over om beeldbepalend te worden. Het feit dat het vele
jaren duurt en er omvangrijke investeringen zijn gepleegd voor een boom tot wasdom is
gekomen, maakt dat er zuinig mee moet worden omgegaan. Bomen kunnen met recht
worden beschouwd als groen kapitaalgoed, dat zorgvuldig moet worden beheerd.
4.1.2 Beleid
In de gemeente Katwijk is nog geen echt bomenbeleid aanwezig. De evaluatie van het
kapbeleid in het voorjaar van 2007 heeft hier echter wel een belangrijke aanzet voor
gegeven. Doelstelling is om spoedig te komen met een nieuw bomenbeleid.
De hoofdlijnen voor dit beleid zijn als volgt:
− Alle bomen in Katwijk worden regelmatig geïnventariseerd en geïnspecteerd (soort,
standplaats, vermoedelijke leeftijd, globale gezondheidstoestand, geschatte
restlevensduur);
− Er worden een monumentale bomenlijst en een bomenverordening opgesteld,
waardoor de bomen op deze lijst worden beschermd tegen kappen;
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−
−

−

−
−

−
−
−

−

Er wordt een uitdrukkelijk verband gelegd met de uitvoeringsrichtlijnen op basis van
de Flora- en Faunawet;
Er komt gedegen voorlichting en communicatie over het belang van bomen en groen.
Daarbij zijn er seizoengerichte campagnes ten aanzien van ziektebestrijding, bladval
en snoei;
In het beheersysteem wordt jaarlijks aangegeven welke onderhoudsmaatregelen
worden getroffen. Daar bij is er specifiek aandacht voor:
o het beperken van wortelopdruk (maatregelen bij herstel- en
herinrichtingswerkzaamheden);
o verbeteren van de ondergrondse omstandigheden bij belangrijke bomen om
de kwaliteit van deze bomen te verhogen;
Het bomenbeleid wordt jaarlijks uitgewerkt in een bomenbeheerplan en een
uitvoeringsplan;
Onderdeel van dat plan is een overzicht van de bomen die in verband met hun
toestand of anderszins moeten worden gekapt, inclusief de compensatiemaatregelen
die daarbij worden genomen;
Er komt een nieuwe uitwerking van het kapbeleid, inclusief een handhavingshandvest
voor de omgang met illegale kap;
Er wordt nadrukkelijker een herplantplicht opgelegd bij het kappen van bomen;
Er wordt een bomenfonds ingesteld voor die situaties waar herplant niet mogelijk
blijkt. De middelen uit dit fonds worden aangewend voor herinrichting en
reconstructies van groen ter realisering van het groenbeleid;
Er wordt aansluiting gezocht op de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
zie http://www.vrom.nl/pagina.html?id=36562).

In het nieuwe kapbeleid blijven de relevante artikelen uit de Algemene Plaatselijke
Verordening de belangrijkste basis. Dit nieuwe kapbeleid zal in ieder geval de volgende
onderwerpen bevatten:
Vrijstelling
Bomen dunner dan 15 cm diameter op 1,30 hoogte vanaf het maaiveld mogen zonder
vergunning worden gekapt
Vergunningsplicht
Voor de overige bomen dient een vergunning te worden aangevraagd. Elke aanvraag voor
bomenkap wordt zowel van buiten (ter plekke schouwen) als van binnen (procedureel
beoordelen) getoetst. De toetsing vindt plaats aan de hand van vastgestelde criteria
Beoordelingscriteria
Het verlenen van een kapvergunning wordt bepaald door de mate waarin de aanvrager
belang heeft en de mate waarin boombehoud een belang heeft. Hoe groter het belang van
de aanvrager, hoe groter de kans dat de aanvraag wordt ingewilligd. Hoe groter het
belang van de boom, hoe kleiner de kans dat de aanvraag wordt ingewilligd.

Projectnummer: 57099

57

Groenbeleidsplan gemeente Katwijk

Belang van de aanvrager
−
−

−
−
−

Samenhang met een bouwplan
Aanwezigheid van een bouwvergunning
(indien sprake is van bouwplan)
Samenhang met een ander werk
Relatie met een gemeentelijke
bomenbeheermaatregel
Mate van overlast

Waarde van de boom
−

−
−
−
−
−
−
−

Boom is waardevolle of monumentale
boom
Aanwezigheid voldoende boven- en
ondergrondse ruimte
Boom is onderdeel van
hoofdgroenstructuur
Natuurwaarde van de boom
Landschappelijke en beeldbepalende
waarde boom
Waarde boom voor stads- en
dorpsschoon
Cultuurhistorische waarde boom
Levensverwachting boom

Het eindoordeel van de kapaanvraag wordt in teamverband besproken (binnen de
gemeentelijke organisatie zijn daar in ieder geval Publiekszaken, Wijkwerk en Openbare
Werken bij betrokken). Pas daarna wordt de vergunning verleend
Herplantplicht
In principe wordt er bij kapaanvragen voor gemeentelijke bomen of ten behoeve van de
uitvoering van een bouwplan altijd herplantplicht opgelegd. Daarbij wordt ervan uitgegaan
dat op dezelfde plaats of in de onmiddellijke nabijheid een boom van minimaal
vergelijkbare groenwaarde wordt teruggeplaatst.
Van de herplantplicht kan alleen worden afgeweken als is vastgesteld dat er ter plaatse of
in de onmiddellijke nabijheid onvoldoende ruimte is voor de toekomstige grootte van een
nieuwe boom. In dat geval wordt vastgesteld of er gebruik kan worden gemaakt van
mogelijkheden om elders in de gemeente bomen te herplanten. Indien mogelijkheden
hiervoor niet direct aanwezig zijn, wordt de herplantplicht omgezet in een bijdrage in het
bomenfonds. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld in de kapverordening.
Handhaving
Op illegale kap en de correcte uitvoering van vergunningsvoorwaarden en herplantplicht
wordt gecontroleerd en toegezien door de gemeentelijke opsporings ambtenaren van de
afdeling Wijkwerk.

4.2 ‘Snippergroen’
4.2.1 Wat is ‘snippergroen’
Snippergroen is een beperkt stukje openbaar groen van maximaal 50 m2 dat veelal
onrendabel is om te onderhouden. Het stukje openbaar groen vormt geen onderdeel van
een grotere groenvoorziening. Bij het bepalen wat met dit stukje groen moet worden
gedaan, moet naar het geheel worden gekeken en niet alleen naar het stukje groen
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alleen. Het stukje groen kan namelijk onderdeel vormen van een bepaalde
stedenbouwkundige inrichting of een doorgaande groenstructuur. Als er geen directe
binding is met deze gemeentelijke doelstellingen, kan overwogen worden het eigendom en
beheer ervan over te dragen aan particulieren. Daarbij blijft de groenbestemming
aanwezig.
4.2.2 Beleid
In het groenbeleidsplan van Katwijk ‘Groen na 2000’ is het beleid ‘snippergroen’
vastgesteld. Dit beleid wordt met enkele aanvullingen en aanpassingen overgenomen tot
beleid voor de nieuwe gemeente.
De gemeente is bereid om ‘snippergroen’ af te stoten aan bewoners. Er zal vooralsnog
geen actief beleid worden gevoerd om snippergroen af te stoten. Wanneer een aanvraag
van een bewoner binnenkomt, wordt vastgesteld of de gemeente de gevraagde grond uit
wil en kan geven. De beoordeling vindt als volgt plaats op basis van de volgende
vraagstellingen.
1. Is het gevraagde ‘snippergroen’ daadwerkelijk snippergroen?
2. Ligt het gevraagde snippergroen op gemeentegrond?
3. Grenst het gevraagde snippergroen aan de grond van de aanvrager?
4. Liggen er kabels of leidingen in het gevraagde snippergroen of zijn er lichtmasten of
CAI-kasten in geplaatst?
5. Vormt het snippergroen onderdeel van de groendrager, zoals is vastgesteld in het
Groenbeleidsplan van 2009?
6. Vormt het snippergroen een essentieel onderdeel van de stedenbouwkundige
inrichting?
7. Is er sprake van functioneel groen, zoals een groenstrook die een scheiding vormt
tussen een speelplaats en particuliere tuinen?
8. Leidt de uitgifte van het gevraagde snippergroen tot het ontstaan van (ander)
snippergroen?
9. Is er de mogelijkheid om in de toekomst vergunningsvrij een bouwwerk te situeren
op het aangevraagde openbaar groen?
10. Indien een aanvraag wordt ingediend waarbij meerdere gegadigden zijn betrokken
kan uitgifte alleen plaatshebben bij aanvaarding door alle belanghebbenden
Bij honorering van de aanvraag wordt het snippergroen verkocht. Verhuur van
snippergroen is niet mogelijk. Kosten snippergroen: 50% van de (jaarlijks vast te stellen)
basisgrondprijs voor woondoeleinden (hierbij is rekening gehouden met de vervallen
onderhoudskosten voor de gemeente van de groenvoorziening).
De belangrijkste voorwaarden zijn:
− De grond mag uitsluitend als tuin/gazon worden ingericht en niet worden bebouwd
(een uitzondering hierbij vormt het ‘vergunningvrij’ bouwen in specifieke situaties);
− De afrastering mag uitsluitend plaatshebben op een door het college van b&w goed te
keuren wijze;
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−
−

De grond mag niet worden meegerekend voor de bepaling van de maximaal
toegestane (achter)erf bebouwing op grond van de regels in het bestemmingsplan;
De kosten van eventuele grondverbetering zijn voor rekening van de koper.

Het komt regelmatig voor dat eigendom van de gemeente in gebruik is of wordt genomen
zonder dat beoordeling in het kader van dit beleid heeft plaatsgevonden. Deze situatie
wordt zowel in het kader van het eigendomsbeleid als van het groenbeleid als uitermate
ongewenst beschouwd. Daarom zal bij de verdere inventarisatie en uitwerking hier
afzonderlijk aandacht aan wordt besteed en handhavend worden opgetreden.
Het is verder gewenst om nadere uitwerking te geven aan het beleid inzake snippergroen
in een afzonderlijke beleidsregel voor de omgang met snippergroen en illegaal in gebruik
genomen groen.

4.3 Geveltuinen
4.3.1 Wat zijn geveltuinen?
Geveltuinen zijn kleine tuintjes of smalle beplantingstroken of vakjes direct tegen de gevel
van een woning. Geveltuinen geven straten een groener en vrolijker sfeer en zijn een
vorm van accentgroen. Voor een geveltuin wordt vaak gebruik gemaakt van gemeentelijk
eigendom. Het gaat ten koste van beschikbare openbare ruimte. Belangrijke voorwaarde
is wel dat een geveltuin in goede staat wordt onderhouden.

4.3.2 Gewenste situatie
In principe wil de gemeente de aanleg van geveltuinen toestaan, juist omdat hiermee een
groen en fleurig karakter van de nu stenige omgeving kan worden versterkt. Initiatief
dient echter uit te gaan van de bewoner. Toetsing vindt plaats op basis van een aanvraag
voor het aanleggen van een geveltuin. De aanvraag wordt getoetst op een aantal
randvoorwaarden. De belangrijkste voorwaard betreft het behoud van voldoende
trottoirbreedte conform de CROW richtlijnen in verband met de bereikbaarheid van de
gemeente en de veiligheid van de gebruikers. Ook de aanlegbaarheid en beheerbaarheid
zijn belangrijke voorwaarden (bijvoorbeeld aanwezigheid van elementenverharding).
Bij positieve toetsing wordt een contract opgesteld waarin nadere afspraken zijn
vastgesteld over de wijze van aanleg, het minimale beheerniveau van de geveltuin en de
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groeisituatie (overhangend groen) en de wijze waarop geveltuin moet worden
teruggebracht tot de oorspronkelijke situatie bij verhuizing. Een aanvraag voor
geveltuinen wordt integraal beoordeeld door de verschillende betrokken afdelingen
(Publiekszaken, Wijkwerk, Openbare Werken en Veiligheid).
Nadere uitwerking van dit beleid vindt nog plaats in een afzonderlijke beleidsregel voor
geveltuinen. Daaraan ligt ten grondslag een inventarisatie van de woonstraten in Katwijk
en een beoordeling daarvan op de toelaatbaarheid en toepasbaarheid van geveltuinen. In
dit beleid kan ook worden opgenomen dat de gemeente onder voorwaarden bereid is
actieve medewerking aan geveltuinen te verlenen. Daarbij kan worden gedacht aan het
aanpassen van de bestrating, het aanbrengen van grond en het ter beschikking stellen
van plantgoed.
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5 STURING GROENBELEIDSPLAN
5.1 Monitoren en evalueren
Dit groenbeleidsplan vormt de basis voor de uitvoering van het groenbeleid van Katwijk in
de komende jaren. Het sturen op de realisatie van visie en uitgangspunten is belangrijk en
kan worden opgedeeld in twee vormen:
a. Een- tot tweejaarlijkse evaluatie (inclusief monitoring);
b. Bijstellen van het Groenbeleidsplan (vijfjaarlijks).
Monitoring en evaluatie
Geadviseerd wordt het Groenbeleidsplan één- tot tweejaarlijks te evalueren. Het is daarbij
van belang het Groenbeleidsplan op de volgende onderwerpen te monitoren:
− Uitwerkingen Groenbeleidsplan in deelbeleid;
− Realisatie actiepunten uit implementatie;
− Actualiseren inrichting- en beheeruitgangspunten;
− Actualiseren visie, controleren visie op haalbaarheid (1 maal per 5 jaar).
Bijstellen Groenbeleidsplan
Vanuit de bovengenoemde monitoring en evaluatie is het van belang het Groenbeleidsplan
iedere vijf jaar bij te stellen als zich op bovengenoemde onderwerpen veranderingen voor
hebben gedaan en deze een duurzame invloed hebben op het groen en de in dit plan
aangegeven visie en uitgangspunten.
Kwaliteitsborging
Aanbevolen wordt regelmatig (minimaal eens per jaar) de kwaliteit van het groen visueel
te inspecteren om de kwaliteit te kunnen borgen. Daarbij wordt de schouwsystematiek
van de VORK als basis gebruikt. Voor bomen geldt bovendien dat monumentale en
beeldbepalende bomen afhankelijk van de toestand en de standplaats tussen de één en
vijf jaar worden onderzocht met behulp van de zogenaamde VTA-systematiek.

5.2 Betrokkenheid van burgers
Bij de uitwerking van het groenbeleid is de betrokkenheid van bewoners en gebruikers
een belangrijk aspect. Groen draagt immers bij aan de belevingswaarden van de directe
leefomgeving en bovendien kan een directe betrokkenheid de acceptatie en draagvlak en
daarmee de kwaliteit van leefbaarheid vergroten.
Uitdrukkelijk doel is om bewoners structureel en actief te betrekken bij planvorming en te
informeren over de ontwikkelingen en activiteiten in het groen. Daarnaast worden
bewoners (lees ook: belangenorganisaties) steeds betrokken in het ontwikkelproces van
nieuwe en te herontwikkelen gebieden.
De volgende participatievormen worden onderscheiden:
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−
−
−

Meedenken: gekwalificeerd advies, medebetrokkenheid, bijvoorbeeld het instellen van
een klankbordgroep die een adviserende rol heeft.
Meewerken: overleg en samenwerking vanuit gescheiden verantwoordelijkheden,
bijvoorbeeld het instellen van een werkgroep.
Meebeslissen: directe toegang tot besluitvorming via gedeelde verantwoordelijkheid
binnen vooraf gestelde kaders.

Niet iedere vorm van participatie zal overal hetzelfde zijn. De keuze zal worden gemaakt
aan de hand van het doel van de participatie.
Het volgende voorbeeld geeft aan welke participatievormen kunnen worden toegepast bij
inrichting en beheer van de groenstructuren (beleidskaarten):
Groendrager
Ecologische verbindingen

Meedenken
Meedenken

Parken
Stedenbouwkundige structuur
Identiteit kernen

Meedenken
Meedenken
Meebeslissen en eventueel meewerken
(o.a. in de vorm van snippergroen en
geveltuinen)

5.3 Financiën
De financiële consequenties zullen worden vastgesteld bij het vaststellen van de
(jaarlijkse) beheerplannen. Algemeen wordt echter aangehouden dat het groenbeleid
binnen de geldende meerjarenraming zal worden gefinancierd. Concreet gaat het daarbij
om de beschikbare middelen voor onderhoud, de extra middelen die in het kader van de
VORK ter beschikking zijn gesteld voor het netheidsonderhoud, de groenimpuls ter grootte
van € 500.000 en de beschikbare middelen op het meerjaren investeringprogramma
(vervangingsinvesteringen). Voor inrichtingsprojecten en reconstructies in de openbare
ruimte gelden bovendien financieringsbronnen op projectbasis.
Een eventuele bijdrage in de kosten voor geveltuinen kan worden betrokken uit de
groenimpuls.
Als bij de nader uitwerking blijkt dat er additionele middelen nodig zijn, dan zal dit worden
aangemerkt als nieuw beleid en in de jaarlijkse begrotingscyclus worden ingebracht.
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VERVOLGSTAPPEN
De gemeente Katwijk kiest in het groenbeleid voor een samenhangende groenstructuur met aandacht voor aantrekkelijk, karakteristiek
en kwalitatief hoogwaardig groen.
In het Groenbeleidsplan is een aantal onderwerpen benoemd die, in overleg met andere partijen, richtlijn worden bij de inrichting en het
beheer van het groen. Om het Groenbeleidsplan te implementeren in de bedrijfsvoering moeten de onderstaande activiteiten worden
uitgevoerd.
Beschrijving

Acties

Datum gereed

Opstellen Groenbeheerplan, Opstellen Bomenbeheerplan
Directe relatie met speerpunten ‘Regie over Ruimte: sturen in ontwikkelingen’ en ‘Heldere keuzes: samenhang in kwaliteit’ uit VORK
− Opstellen groenbeheerplan
− Oktober 2009
De uitwerking van het Groenbeleidsplan vindt plaats in een
Groenbeheerplan. Dit is voor de reguliere
− Opstellen beheermaatregelenpakket
− Oktober 2009
beheermaatregelen (onderhoud) reeds gevuld. In het
− Actualiseren beleidskaarten n.a.v. beheerplan
− Oktober 2009
Groenbeheerplan moeten echter ook de beleidskaarten voor
alle situaties worden uitgewerkt. Onderzocht wordt welke
situaties al voldoen aan het Groenbeleidsplan en welke
situaties een knelpunt vormen.
Vervolgens geeft het Groenbeheerplan concrete oplossingen
aan voor de knelpunten. Deze oplossingen kunnen te
maken hebben met zowel een aangepaste inrichting als een
aangepast beheer. Tenslotte prioriteert het
Groenbeheerplan de oplossingen en geeft het de financiële
consequenties aan.
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Bij het opstellen van het Groenbeheerplan gebruik maken
van:
− de onderzoeksresultaten uit 2004 van Arcadis in het
rapport ‘Meer groen in Katwijk aan Zee en
haalbaarheidsstudie’;
− de principe profielen natuurvriendelijke oevers uit het
gelijknamige bestek van SLAG bv, maart 2008;
− gedragscode Flora- en faunawet en bijbehorende
stukken.
Het opstellen van het Groenbeheerplan dient plaats te
vinden met betrokken partijen, bijvoorbeeld via
(bewoners)participatie en via een projectgroep of
klankbordgroep bestaande uit deelnemers van de interne
gemeentelijke organisatie en eventueel andere
betrokkenen.
Als onderdeel of nadere uitwerking van het
groenbeheerplan wordt een Bomenbeheerplan opgesteld,
specifiek voor de houtopstanden van de gemeente. Hiervoor
zal een afzonderlijke module voor het beheersysteem
worden aangeschaft. Door uitgebreide inventarisatie en
inspectie zal dit worden gevuld.

−
−
−

Aanschaf bomenmodule
Inventarisatie bomen en vullen beheersysteem
Opstellen monumentale bomenlijst

−
−
−

Gereed
In uitvoering
Juli 2009

−
−

Opstellen kapbeleid
Opstellen bomenbeleid

−
−

December 2009
December 2009

Voor een groot aantal beeldbepalende bomen is de feitelijke
situatie al in beeld. Ook die zal worden vastgelegd in het
rationele beheersysteem, zodat planmatige aandacht en
actie mogelijk wordt.
Bomenbeleid
Er komt een nadere uitwerking van het bomenbeleid en
kapbeleid
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Snippergroen
Snippergroen is vaak het gevolg van restruimte van de
stedelijke inrichting. Snippergroen geeft een rommelige
ongeorganiseerde indruk en relatief duur in onderhoud.
Acties:
− snippergroen inventariseren;
− bekijken of snippergroen anders kan worden ingericht of
kan worden uitgegeven aan particulieren.
Geveltuinen
Geveltuinen zijn kleine tuintjes tegen de gevel van een
woning. Geveltuinen geven straten een groener en vrolijker
sfeer en zijn een vorm van accentgroen. Acties beleid
geveltuinen:
− Inventariseren waar geveltuinen kunnen worden
toegestaan
− Uitwerken beleid;
− Opstellen basis voor contract.

−
−

Opstellen beleidsregels
Inventariseren snippergroen

−
−

April 2010
April 2010

−
−
−

Inventariseren
Opstellen beleidsregels
Opstellen contracten

−
−
−

Januari 2010
Januari 2010
Januari 2010

De volgende activiteiten worden aanbevolen:
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Groen
De bestaande Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) wordt geactualiseerd naar aanleiding van de ‘Visie Openbare Ruimte Katwijk’
(VORK). Aanbevolen wordt aan deze actualisatie de uitwerkingen van de inrichtingsuitgangspunten uit het Groenbeleidsplan toe te
voegen. Het gaat daarbij vooral om de Beleidskaarten per kern.
De LIOR is een handvat voor het beheerbewust ontwerpen. Voorwaarde hierbij is dat de te actualiseren kwaliteitsprofielen in
samenwerking met alle belanghebbenden binnen de organisatie worden uitgewerkt. De stedenbouwkundige en de ontwikkelorganisatie
gebruiken het LIOR als leidraad bij inbreidingsgebieden, (her)ontwikkeling van gebieden en bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden.
Met het LIOR als leidraad kan inzichtelijk worden gemaakt wat de beheerbaarheid van ontwerpen (beheerbewust ontwerpen) is in relatie
tot uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Daarmee wordt dus ook geborgd dat nieuwe inrichtingen voldoen aan het nieuwe Groenbeleid.
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Aanbevolen wordt bij de actualisatie van het LIOR gebruik te maken van beeldkwaliteit, omdat beelden zorgen voor eenduidigheid en
begripsverwarring voorkomen.
Communicatie
Relatie met speerpunt ‘Organisatie op Orde: planmatig samenwerken’ uit VORK
Interne communicatie
Het uitdragen van het Groenbeleidsplan in de organisatie. Dit betreft het communiceren naar en met bestuur en politiek over het
resultaat en het jaarlijks terugkoppelen naar deze partijen over de voortgang van de realisatie van het beleidsplan.
Ook in de interne gemeentelijke organisatie, het ambtelijk apparaat, het plan uitdragen. Dit betreft eveneens het communiceren naar en
met het ambtelijk apparaat over het resultaat. Daarnaast zal een aantal aanvullende activiteiten plaatsvinden om de interne organisatie
op de hoogte te houden en actief mee te laten denken aan de voortgang en realisatie van het beleidsplan. Een aantal van de activiteiten
die hieronder zijn aangegeven draagt bij aan het communiceren over groen en het vergroten van de betrokkenheid van groen bij
ontwikkelingen in de interne gemeentelijke organisatie.
Het Groenbeleidsplan is een belangrijke speler bij het meedenken en meewerken aan het bepalen van de functies en mogelijkheden die
de groene ruimte in een bepaald gebied kunnen krijgen in de bestemmingsplannen. Aanbevolen wordt een actieve rol te spelen bij
bestemmingsplan procedures.
Betrokkenheid groen bij overleggen met regio, provincies, recreatieschappen e.d.
Geadviseerd wordt groen te betrekken bij ontwikkelingen van gebieden rondom de gemeente, ongeacht of deze vanuit de Provincie, het
Waterschap en/of het Recreatieschap worden geïnitieerd. De verbinding tussen ontwikkelingen in gebieden, beheerd door deze
organisaties, en het openbaar gebied van de gemeente Katwijk kan alleen worden gemaakt vanuit gedeelde kennis en samenwerking.
Geadviseerd wordt een trekkersrol te vervullen in deze ontwikkelingen.
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