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1.1. Aanleiding
In de Brede Structuurvisie (BSV) is de revitalisering 
van ’t Heen onderdeel van het sleutelproject Katwijk 
Noord. ‘t Heen zal weer een vitaal en toekomstbe-
stendig bedrijventerrein moeten worden. In de BSV 
worden drie oplossingsrichtingen benoemd om de 
revitalisering tot een succes te maken: 
   1. Herstructureren van het bestaande openbaar                                                                                                                                         
       gebied. 
   2. Planologisch mogelijk maken dat bedrijven be-
drijfskavels intensiever kunnen gebruiken. 
   3. Eventueel aankopen overhoeken en deze 
       vervolgens uitgeven als nieuwe bedrijfskavels. 
Na vaststelling van de BSV heeft het vervolg rapport 
“Noodzakelijk aan de slag” (2008) aangegeven, dat 
het essentieel is voor het bestaansrecht van ‘t Heen 
om ingrepen te doen in de fysieke omgeving om het 
bestemmingsplan aan te passen zodat het bedrij-
venterrein veel vitaler wordt. Mogelijke ruimtelijke 
en beleidsmatige verbeteringen op korte en lange 
termijn zijn in het vervolgonderzoek “Samen ruimte 
creëren” (2009) gespecificeerd. Deze voorstellen en de 
streefbeelden zijn verschillend van aard en mate van 
uitwerking en uitvoerbaarheid. Vervolgens ontstond 
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de behoefte om de voorstellen, zowel op zichzelf, als 
in onderlinge relatie te toetsen op haalbaarheid en 
bruikbaarheid. De hierop volgende deelonderzoeken 
en vervolggesprekken met ondernemers hebben naar 
voren gebracht dat de ruimtelijke visie uit de nota “Sa-
men ruimte creëren” op een aantal punten ingehaald 
is door de tijd en markttechnisch niet meer haalbaar 
zijn (Hfdst. 4.3). De visie op parkeerproblematiek, de 
herindeling van functies, ideeën over structuur en 
andere onderdelen zijn wel bruikbaar gebleken. Een 
aangepaste ruimtelijke visie als onderdeel van de haal-
baarheidsstudie is daardoor noodzakelijk en gewenst. 
Deze ruimtelijke visie zal ook de basis zijn voor het 
bestemmingsplan.  

1.2. Plangebied
Bedrijventerrein ‘t Heen ligt in de noord-oost hoek van 
Katwijk en is ingekaderd door duidelijke randen. Het 
terrein ligt ingeklemd tussen het Uitwateringskanaal, 
de provinciale weg N206 en de Maandagse Wetering. 
‘t Heen is een naar binnen gekeerd bedrijventerrein 
en kent een verscheidenheid aan gebouwgrootte en 
uitstraling.

1.3. Probleemstelling
Ieder bedrijventerrein kent zijn eigen dynamiek en is 
onderhevig aan veranderingen door ontwikkelingen in 
de markt, technologie, bedrijfsvoering, trends etcetera. 
‘t Heen kent zijn oorsprong in de jaren ‘70 en is in de 
jaren ‘80 en ‘90 ontwikkeld tot het bedrijventerrein 
zoals het nu is. Inmiddels is het op een aantal plekken 
wat verouderd, voldoet het niet meer aan de parkeer-
behoefte, is er ongewenste menging van bedrijfsfunc-
ties, zijn er verkeersonveilige situaties ontstaan en laat 
de ruimtelijke kwaliteit hier en daar te wensen over. 
Het is daarom wenselijk om in een integrale visie breed 
gedragen oplossingen aan te dragen.

1.4. Opgave
De opgave is tweeledig:
1. Ontwikkel, mede op grond van de deelstudies, een 
haalbare ruimtelijke visie voor het vergroten van de 
levensvatbaarheid van het bedrijventerrein op de 
lange termijn.
2. Ontwikkel een aanpak voor de korte termijn om 
de meest urgente knelpunten te verminderen en bij 
voorkeur op te lossen.
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1.5. Doel
Doel van dit document is om zowel voor de langere 
termijn (2040) als voor de korte termijn (2015) een sa-
menhangende ruimtelijke visie te presenteren om het 
bedrijventerrein ‘t Heen van nieuw elan te voorzien. 
Op korte termijn moeten een aantal nijpende proble-
men worden aangepakt. Om niet steeds met adhoc 
oplossingen ingrepen te doen is er behoefte aan een 
langere termijnvisie. Hierin staan ook een groot aantal 
ingrepen die wenselijk zijn, maar niet uitvoerbaar op 
de korte termijn bijvoorbeeld door ontbrekende finan-
ciële middelen.

1.6. Opzet van de studie
De opzet van deze studie bestaat uit de volgende 
onderdelen:
1. Het samenvoegen van bevindingen uit voorgaande 
nota’s, deelstudies en de wensen van de participeren-
de partijen tot één nieuwe ruimtelijke visie.
2. De vertaling van de visie naar een wensbeeld op de 
lange termijn.
3. Een plan van aanpak met maatregelen voor de ko-
mende periode tot 2015.

Inleiding

De opzet voor zowel de korte als voor de lange termijn 
is ingegeven om de huidige problematiek op korte 
termijn aan te pakken en om voor de lange termijn 
een einddoel te formuleren. De korte termijn en lange 
termijn dienen in elkaars verlengde te liggen. 
De korte termijn aanpak is in twee onderdelen op te 
splitsen. Er wordt een aanpak voorgesteld voor ingre-
pen in de openbare ruimte en een aanpak die zich 
vooral richt op de particuliere kavels en de bedrijfsge-
bouwen. Bij ingrepen in de openbare ruimte zal het 
vooral gaan om de herinrichting van de straatprofie-
len; waarbij eenheid, identiteit en parkeren de grootste 
invloedsfactoren zijn. Bij de aanpak van de particuliere 
kavels gaat het vooral om de inrichting van het terrein 
dat vanaf de openbare weg zichtbaar is. Hier zijn par-
keren, buitenopslag, hekwerken en groen de kernon-
derdelen.

1.7. Leeswijzer
Dit document bestaat uit de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 1: Aanleiding, opgave, opzet en doel
Hoofdstuk 2: Uitgangspunten & randvoorwaarden
Hoofdstuk 3: Strategie gezoneerd mengen
Hoofdstuk 4: De ruimtelijke visie
Hoofdstuk 5: Het actieplan

In een apart document (Deel A. Ruimtelijke analyse) 
worden de achtergronden, analyses en de deelstudies 
beschreven. Dit document vormt de basis voor het 
opstellen van de ruimtelijke visie.

In het beeldkwaliteitplan is de architectonische uitwer-
king te vinden waarvoor deze ruimtelijke visie de basis 
vormt. 

Om de uitvoerbaarheid te toetsen en richting te geven 
aan de uitvoering van de visie volgt er een Revitalise-
ringsplan inclusief financiele parragraaf. 





2. Uitgangspunten & 
randvoorwaarden
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2.1. Inleiding
De uitgangspunten en randvoorwaarden op onderde-
len bestaat uit zeventien onderwerpen toegelicht met 
themakaartjes. Uit de analyse van het bedrijventerrein 
zijn zeventien onderwerpen voortgekomen. Allen zijn 
van invloed op de voor- of achteruitgang van ‘t Heen.
De aard en het type onderwerpen verschilt sterk, de 
oplossingsrichting kan daarom per onderdeel verschil-
lend zijn. In de reeks van themakaarten zijn onderwer-
pen opgesomd die kansen bieden en problemen te 
lijf gaan, die uiteindelijk samengevoegd leiden tot de 
ruimtelijke visie 2040.

Uitgangspunten & randvoorwaarden

2. Uitgangspunten & randvoorwaarden
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1. Regionale betekenis

Analyse samengevat
´t Heen is een uniek bedrijventerrein in de regio 
Holland-Rijnland. Het is een van de oudste bedrijven-
terreinen en ongeveer 68 ha. netto en 90 ha. bruto 
oppervlak (één van de grootste bedrijventerreinen). 
Op het bedrijventerrein zijn ongeveer 3300 mensen 
werkzaam, dat is 23% van de werkgelegenheid in het 
dorp. De mogelijkheid voor bedrijven met een Hoge 
Milieu Categorie (HMC) om zich op ‘t Heen te vestigen 
maakt het een nog unieker terrein. Dit wordt nog 
eens benadrukt door het feit dat de revitalisering van 
‘t Heen een pilotproject is vanuit de provincie in het 
kader van de herstructurering van bedrijventerreinen. 
Verder zijn de ligging en de goede bereikbaarheid 
over water en weg bijzonder te noemen en bovendien 
belangrijke factoren in de revitaliseringsslag. 

Uitgangspunt
Om onderscheidend te blijven in de toekomst zal ‘t 
Heen een bedrijventerrein moeten blijven dat Hoge 
Milieu Categorieën blijft toestaan en zal het bedrijven-
terrein een positief imago moeten krijgen.

Bedrijven met kantoren

Bedrijventerreinen

Ondergrond

Hard aanbod

Zichtaanbod

Kantoorlocatie

Direct uitgeefbaar

Niet direct uitgeefbaar

Bebouwing
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Water

Gemeentegrens

Snelweg

Hoofdweg

Spoor

Legenda
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2. Bestemmingsplan

Analyse samengevat
De voorschriften en normen uit het vigerende bestem-
mingsplan zullen als uitgangspunt gebruikt worden 
voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. 
Binnen de huidige planologische voorschriften voor 
bebouwingspercentage (80%) en bouwhoogte (12m) 
is nog ruimte voor bedrijven om uit te breiden. 

Uitgangspunten
Een verbetering/kans is het stimuleren van uitbreidin-
gen in de toekomst. Randvoorwaarde is wel dat er een 
rustiger straatbeeld ontstaat. Dit wordt bereikt door de 
voorgevels in dezelfde rooilijn te bouwen, hieraan een 
minimum percentage te koppelen dat van de voorge-
velrooilijn bebouwt moet worden en met het invoeren 
van een minimum bouwhoogte. Verder zal er iets meer 
planologische ruimte geschept kunnen worden langs 
de Ambachtsweg en de zuidoostelijke hoek door hier 
een hogere bouwhoogte toe te staan.

12

12

12

80%

80%

80%

24

24

24

Bebouwing

Legenda
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Bestemming bedrijven

Bestemming maatschappelijk

Bestemming rioolwaterzuivering

Maximale bouwbebouwingspercentage

Maximale bouwhoogte binnen 
bestemmingsplan verhoogt

Maximale bouwhoogte onthe�ngs-
mogelijkheden verhoogt

Maximale bouwhoogte
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3. Perifere detailhandel 

Analyse samengevat
Een aantal winkels is momenteel niet in het gewenste 
concentratiegebied van perifere detailhandel op ‘t 
Heen gevestigd, maar zouden daar wel goed passen. 
Daarnaast zijn in  het gewenste concentratiegebied 
bedrijven gevestigd die niet passen binnen de ge-
wenste perifere detailhandel. 

Uitgangspunten
De clustering van het perifere aanbod in een com-
pact gebied is door de huidige verspreiding van deze 
bedrijven over ‘t Heen niet eenvoudig te realiseren. 
Bedrijven zijn lastig te verplaatsen door de hoge 
kosten die dat met zich meebrengt. De verdichting van 
een perifere aanbodstructuur aan de Ambachtsweg 
is dan ook een traject voor de lange termijn. In het 
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan wordt 
het gewenste concentratiegebied meegenomen als 
uitgangspunt en streefbeeld (DTNP, 2011). Hiernaast is 
de perifere detailhandel strook voor de langer termijn 
weer gegeven. 

Bebouwing

Legenda
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perifere detailhandel zone
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4. Bedrijfswoningen

Analyse samengevat
Het bedrijventerrein is in het huidige en het toekomsti-
ge beleid niet bedoeld voor gevoelige bestemmingen, 
zoals woningen.  

Uitgangspunten
Gevoelige bestemmingen leveren beperkingen op 
voor de gebruiksmogelijkheden van bedrijfskavels en 
zullen daarom geweerd worden. Ook bedrijfswonin-
gen zijn hierom niet passend. Op de korte termijn kun-
nen huidige legale bedrijfswoningen hun bestemming 
behouden, op illegale bewoning kan gehandhaafd 
worden en nieuwe bedrijfswoningen kunnen niet wor-
den toegestaan. Op de lange termijn zijn bestaande 
bedrijfswoningen niet gewenst.

Bebouwing

Legenda

Water

Woningen niet wenselijk
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5. Milieucategorie

Analyse samengevat
Op het bedrijventerrein zijn hoge milieucategorieën 
(HMC) toegestaan. De meeste bestaande bedrijven 
met een hoge milieucategorie liggen langs de rand. Dit 
is de plek waar de bedrijven de grootste hinder geven 
voor omliggende woongebieden en niet of nauwelijks 
uitbreidingsmogelijkheden hebben. 

Uitgangspunten
Om milieuhinder voor omliggende gebieden zoveel 
mogelijk te beperken is het wenselijk dat HMC-bedrij-
ven niet meer langs de randen worden gehuisvest. 
En waar mogelijk bestaande bedrijven met een hoge 
milieucategorie te verplaatsen naar een minder belas-
tende locatie, in het midden van het bedrijventerrein. 
Zo houden ook HMC-bedrijven groeiruimte voor de 
toekomst.

Bedrijven en ook procesveranderingen worden vóóraf 
getoetst aan luchtkwaliteitseisen door middel van 
omgevingsvergunningen.
Met toepassing van de milieucategorie als toelatings-
criterium worden bedrijfsbranches die een negatief ef-
fect hebben op luchtkwaliteit, vrijwel zeker uitgesloten 
van vestiging op ’t Heen. 

De uitkomsten van het revitaliseringsplan worden 
vertaald naar een bestemmingsplan. Om alle milieuef-
fecten goed in beeld te brengen en de verschillende 
belangen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen wordt 
een Mer-beoordeling uitgevoerd.

Bebouwing

Legenda

Water

Zone rand

Toelaatbare 
milieucategoriecat. 5.1
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6. Geluidzone 

Analyse samengevat
’t Heen is een geluidgezoneerd industrieterrein. Op de 
zonegrens mag het geluid van alle bedrijven tezamen 
de grenswaarde van 50 dB(A) niet overschrijden. 

Randvoorwaarde en uitgangspunten
’t Heen blijft een geluidgezoneerd industrieterrein. 
Nieuwe bedrijven en veranderingen van bedrijven 
worden getoetst aan het zonebesluit en aan het 
geluidreductieplan dat de Gemeente Katwijk heeft 
vastgesteld (febr. 2012).
Aan het nieuwe bestemmingsplan zal een procedure 
worden gekoppeld om een nieuwe geluidzone vast 
te stellen, waarbij een zorgvuldige afweging wordt 
gemaakt van de belangen van bedrijven en omwonen-
den. De nieuwe zone komt naar verwachting overeen 
met de bestaande zone, aangevuld met twee techni-
sche correcties. Ook wordt de invloed van de gewenste 
milieuzonering meegenomen bij het bepalen van de 
geluidszonering.

technische aanpassing

technische aanpassing

Bebouwing

Legenda

Water

55 dB(A) contour

50 dB(A) contour

Zone grens

Technische aanpassing
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7. Verbreding Uitwateringskanaal 

Analyse samengevat
Langs het Uitwateringskanaal is voor verbreding van 
het kanaal een strook van ca. 20-25 meter gereser-
veerd. Permanente ontwikkelingen op deze strook zijn 
op eigen risico. Het Hoogheemraadschap acht verbre-
ding voor het vergroten van het doorstroomprofiel op 
termijn (naar verwachting binnen 20 jaar) noodzake-
lijk. Bij verbreding moet de strook in oorspronkelijke 
staat opgeleverd worden.

Uitgangspunten
Langs het water bevinden zich op dit moment de ach-
terkanten van bedrijven. Het realiseren van voorkanten 
langs het water draagt in positieve mate bij aan de 
revitalisering. Het heeft de voorkeur om bij ontwikke-
lingen in deze strook nu al rekening te houden met de 
toekomstige situatie.

Bebouwing

Legenda

Water

Verbreding kanaal
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8. Ecologie

Analyse samengevat
Langs de randen van het bedrijventerrein lopen eco-
logische structuren en leven beschermde diersoorten; 
de vleermuis en de kleine modderkruiper. 

Randvoorwaarden en uitgangspunten
Bij ontwikkelingen langs de randen dient de ecologie 
gehandhaafd te blijven of versterkt te worden en bij 
ontwikkelingen op het bedrijventerrein zijn er geen 
ecologische belemmeringen.
De groene zoom langs de N206 zal behouden moeten 
blijven (Cie, 2007). Het is wenselijk om de groenstrook 
langs de Maandagsewetering te versterken, door met 
groene “steppingstones” een betere ecologische ver-
binding te maken (Bosch & Slabbers, 2010). 

Bebouwing

Legenda
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Kleine modderkruiper



2626

9. Openbaar groen

Analyse samengevat
Langs een aantal wegen zijn groenstroken met bomen 
ter begeleiding van de wegen aanwezig. Grotere 
groene ruimten of waterpartijen zijn niet in het gebied 
zelf te vinden. Op meerdere plekken komen kleine 
restgroen gebieden voor. 

Uitgangspunten
Het is wenselijk dat het groen als structuurelement 
langs de hoofdwegen gehandhaafd blijft en kwalita-
tief verbeterd wordt. Voor de restgroen stroken in de 
zogenaamde bedrijfsstraten zal de aanpak per situatie 
worden afgewogen. Daar waar het groen geen functie 
vervult of zichtbaar de openbare ruimte verrommelt 
kan de overweging zijn om tot verwijdering over te 
gaan. Het ecologische groen langs de randen kan 
verruimd, kwalitatief verbeterd en beter toegankelijk 
gemaakt worden. 

Bebouwing

Legenda

Water

Stedelijk groen

Overig groen

Groene Berm

Groene zoom

Hoofdboomstructuur
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10. Wegenstructuur/routing

Analyse samengevat
Het bedrijventerrein heeft een rechthoekige (orthogo-
nale) wegenstructuur, met als hoofdroute de Am-
bachtsweg en de Lageweg. 

Uitgangspunten
In de toekomst blijft het meest wenselijk om de ortho-
gonale wegenstructuur te handhaven. Verkeerskundig 
en ruimtelijk is het aan te raden de huidige aanslui-
tingen van de Lageweg en Ambachtsweg op omlig-
gende wegen te onderzoeken. In de toekomst zal voor 
de interne verkeersafwikkeling een straat langs het 
Uitwateringskanaal toegevoegd kunnen worden om 
een betere verkeerscirculatie mogelijk te maken. Bij 
toekomstige ontwikkelingen en/of het aanpakken van 
wegvakken zijn de doorstroming en de verkeersveilig-
heid essentiële aandachtspunten.

Bebouwing

Legenda

Water

Mogelijke verbetering routing

Verkeerskundig aandachtspunt !
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11. Parkeren

Analyse samengevat
Uit de parkeertellingen en de reacties van onderne-
mers blijkt dat op korte termijn de parkeerproblema-
tiek aan gepakt dient te worden. 

Uitgangspunten
Parkeren op eigen terrein is het basis uitgangspunt. In 
zones met een onaanvaardbare parkeerdruk of nabij 
gebieden die veel publiek aantreken wordt naar een 
gepaste oplossing gezocht. Gestimuleerd zal worden 
om achterterreinen, kelders en daken in te richten als 
parkeerplaats. Bij de bedrijfsstraten moet per zone een 
afweging gemaakt worden tussen parkeerproblema-
tiek en herinrichtingmogelijkheden. Bij herschikking 
van kavels of sloop van leegstaande en onbruikbare 
bouwwerken kunnen op langere termijn nieuwe par-
keerplaatsen worden gerealiseerd. Haaksparkeerplaat-
sen op het terrein van bedrijven in combinatie met 
langsparkeren in de openbare ruimte dient voorko-
men te worden. Heroverweging van de vrachtwagen-
parkeerplaats langs de N206 op een zichtlocatie kan 
leiden tot een geschiktere locatie. 

Bebouwing

Legenda

Water

Heroverwegen vrachtwagen parkeer locatie

Overwegen parkeren in openbare ruimte
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12. Fietsverbinding

Analyse samengevat
Er loopt een doorgaande fietsroute over het bedrij-
venterrein. De verbinding als doorgaande route is 
niet logisch en op enkele punten verkeersonveilig. De 
studie naar een mogelijke nieuwe route gestudeerd 
(Quickscan fietsverbindingen, 2012), zal naar verwach-
ting in april 2012 afgerond zijn. 

Uitgangspunten
Op korte termijn blijft de hoofdroute via de Am-
bachtsweg bestaan. Op enkele kruispunten komen 
relatief veel verkeersongelukken met fietsers voor. Het 
kruispunt Ambachtsweg/Heerenweg en het kruis-
punt Herenweg/Blekerstraat verdienen daarom extra 
aandacht.

Bebouwing

Legenda

Water

Veiligheids aandachtspunt

Handhaven bestaande �etsroute

Heroverwegen vrijliggend �etspad

Mogelijk realiseren �etspad

!
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13. Bodem (kabels en leidingen)

Analyse samengevat
Onder de grond liggen in ‘t Heen veel kabels en 
leidingen. Van en naar de Rioolwaterzuivering lopen 
enkele persleidingen plus een effluentleiding naar het 
Uitwateringskanaal. Onder de wegen zitten kabels en 
leidingen voor nutsvoorzieningen en ligt een geschei-
den rioleringsstelsel. Het gehele bedrijventerrein is 
tevens voorzien van een glasvezelnetwerk. Er zijn geen 
transportleidingen voor gevaarlijke stoffen. 

Uitgangspunt en randvoorwaarde
Het glasvezelnetwerk kan in de toekomst als “trek-
ker” dienen voor vooruitstrevende bedrijven. Met het 
herinrichten van de openbare ruimte moet er rekening 
worden gehouden met de gehele aanwezige onder-
grondse infrastructuur. 

Bebouwing

Legenda

Water

Water

Hoogspanning electriciteit

Electriciteit

CAI

Gas

Riolering

Objecten derden
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14. Bodem (verontreiniging) / Externe veiligheid

Analyse samengevat
Bodemverontreiniging vormt een reëel risico voor 
toekomstige ontwikkelingen. Op een aantal plekken 
zit vervuiling in de grond.

Randvoorwaarde 
Met bodemverontreiniging zal bij nieuwe ontwikke-
lingen rekening mee moeten worden gehouden en 
waar nodig de vervuilde grond gesaneerd worden. Om 
het bestemmingsplan op te stellen is op het gehele 
bedrijventerrein onderzoek nodig naar bodemveront-
reinigingen en eventuele beperkingen die daardoor 
ontstaan.

Op het ’t Heen zijn enkele bedrijven met externe veilig-
heidsrisico’s gevestigd. Door functieveranderingen is 
de personendichtheid toegenomen en daarmee ook 
het risico groter geworden. Dat heeft ertoe geleid 
dat in de afgelopen jaren twee LPG-stations werden 
gesaneerd. Op of nabij het bedrijventerrein zijn geen 
buisleidingen met een extern veiligheidsrisico aanwe-
zig. Wel is er de Provinciale Weg waarover transport 
van gevaarlijke stoffen is toegestaan.

Bebouwing

Legenda

Water

Bodemverontreiniging buiten perceelgrens!
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15. Archeologie

Analyse samengevat
In de onderstaande gekleurde gebieden over ‘t Heen 
ligt een hoge archeologische verwachting is (zie ana-
lyse). 

Randvoorwaarde
Bij nieuwbouw- en verbouwplannen groter dan 100 
m2 moet hier per ontwikkeling specifiek naar gekeken 
worden. 

Bebouwing

Legenda

Water

Duinzand op kwelder- en/of wadafzettingen

Oude Rijn geul (post) Romeins

Oude duinen en strandwallen

Komafzettingen op strandafzetting

Duinzand op strandvlakte

Kweldergeul

Oude duinen en strandwallen
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16. Duurzame energie

Analyse samengevat
Er zijn verschillende mogelijkheden met betrekking tot 
het opwekken en verdelen van duurzame energie. 

Uitgangspunten
Het is mogelijk om biogas op te wekken in een ver-
gistingsinstallatie die het slib van de RWZI verwerkt. 
Platte daken kunnen worden voorzien van zonnepa-
nelen. In het midden van het bedrijventerrein zou qua 
milieuzonering een windturbine mogelijk zijn. Omdat 
een windturbine de gebruiksmogelijkheden van de 
grond eronder ernstig beperkt, is deze niet in te pas-
sen in de huidige situatie. Een uitbreiding van warmte-
koude opslag in de grond is wel mogelijk. Verder 
zouden bedrijven op een slimme manier van elkaars 
restwarmte of -koude gebruik kunnen maken.

 

Bebouwing

Legenda

Niet mogelijk windturbines

Opwekken bio energie

Zonnecollectoren mogelijkheden

Koude warmte opslag aanwezig

Water
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17. Ruimtelijke kwaliteit

Analyse samengevat
De ruimtelijke kwaliteit of de potentie is in vier ver-
schillende onderdelen te verdelen, op basis van de 
analyse van de openbare ruimte (Ruimtelijke analyse ‘t 
Heen, 2012). 

Uitgangspunt
De paarse gebieden zijn kansrijk om als zichtlocatie te 
ontwikkelen. De groene gebieden zijn van voldoende 
kwaliteit en hoeven niet direct aangepakt te worden. 
In de oranje gebieden speelt een klein aantal proble-
men, die voor de korte termijn niet direct opgepakt 
hoeven worden. De rode gebieden daarentegen 
vragen om verbetering binnen een korte termijn. In de 
analyse staat precies beschreven aan welke onderde-
len de ruimtelijke kwaliteit wordt gestaafd en waar de 
problemen zich precies bevinden. Op de pagina hier-
naast is in een tabel weergegeven welke handelingen 
per gebied wenselijk zijn om de ruimtelijke kwaliteit 
een impuls te geven.

Bebouwing

Actie niet essentieel

Ontwikkeling naar zichtlocatie gewenst

Actie gewenst

Aanpakken op korte termijn nodig

Legenda

Water
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Gebied Kleur Wenselijke actie Wie
1 Paars - Transformeren naar zichtlocatie Ondernemers
2 Paars - Transformeren naar zichtlocatie Ondernemers
3 Paars - Transformeren naar zichtlocatie Ondernemers
4 Paars - Transformeren naar zichtlocatie Ondernemers
5 Rood - Aanpassen functies

- Meer beeldkwaliteit gebouwen
- Herinrichting terrein
- Aanpassen parkeerplaatsen

Ondernemers
Ondernemers
Ondernemers
Gem. + Ondern.

7 Paars - Transformeren naar zichtlocatie Ondernemers
8 Rood - Meer beeldkwaliteit gebouwen

- Herinrichten terrein
- Aanpassen erfgrens

Ondernemers
Ondernemers
Ondernemers

9 Rood - Meer beeldkwaliteit gebouwen
- Herinrichten terrein
- Aanpassen erfgrens

Ondernemers
Ondernemers
Ondernemers

10 Oranje - Herinrichten terrein
- Aanpassen parkeren.

Ondernemers
Gem. + Ondern.

11 Rood - Aanpassen functies
- Meer beeldkwaliteit
- Herinrichting terrein
- Aanpassen parkeerplaatsen
- Verbeteren openbare ruimte

Ondernemers
Ondernemers
Ondernemers
Gem. + Ondern.
Gemeente

13 Rood - Aanpassen functies
- Meer beeldkwaliteit gebouwen
- Herinrichting terrein
- Aanpassen parkeerplaatsen

Ondernemers
Ondernemers
Ondernemers
Gem. + Ondern.

14 Oranje - Meer afstemming functie gebouwen
- Gevels aanpassen
- Herinrichten voorterrein
- Verbeteren openbare ruimte

Ondernemers
Ondernemers
Ondernemers
Gemeente

15 Oranje - Meer afstemming functie gebouwen
- Gevels aanpassen
- Herinrichten voorterrein
- Verbeteren openbare ruimte

Ondernemers
Ondernemers
Ondernemers
Gemeente

16 Oranje - Meer afstemming functie gebouwen
- Gevels aanpassen
- Herinrichten voorterrein
- Verbeteren openbare ruimte

Ondernemers
Ondernemers
Ondernemers
Gemeente

17 Groen - Up-to-date houden Gem. + Ondern.

Gebied Kleur Wenselijke actie Wie
18 Oranje - Herinrichten terrein

- Aanpassen parkeren
- Aanpassen openbare ruimte

Ondernemers
Gem. + Ondern.
Gemeente

19 Paars - Transformeren zichtlocatie Ondernemers
20 Rood - Meer beeldkwaliteit gebouwen

- Herinrichten terrein
- Aanpassen erfgrens
- Verbeteren openbare ruimte

Ondernemers
Ondernemers
Ondernemers
Gemeente

21 Rood - Meer beeldkwaliteit gebouwen
- Herinrichten terrein
- Aanpassen erfgrens

Ondernemers
Ondernemers
Ondernemers

22 Groen - Up-to-date houden Gem. + Ondern.
23 Oranje - Herinrichten terrein

- Aanpassen openbare ruimte
Ondernemers
Gemeente

24 Oranje - Herinrichten terrein
- Aanpassen openbare ruimte

Ondernemers
Gemeente

25 Paars - Transformeren naar zichtlocatie Ondernemers
26 Rood - Meer beeldkwaliteit gebouwen

- Herinrichten terrein
Ondernemers
Ondernemers

27 Rood - Meer beeldkwaliteit gebouwen
- Herinrichten terrein

Ondernemers
Ondernemers

28 Oranje - Herinrichten terrein Ondernemers
29 Groen - Up-to-date houden Gem. + Ondern.
30 Oranje - Meer beeldkwaliteit gebouwen

- Herinrichten terrein
Ondernemers
Ondernemers

31 Paars - Transformeren naar zichtlocatie Ondernemers
32 Oranje - Meer beeldkwaliteit gebouwen

- Herinrichten terrein
Ondernemers
Ondernemers

33 Groen - Up-to-date houden Gem. + Ondern.
34 Groen - Up-to-date houden Gem. + Ondern.
35 Groen - Up-to-date houden Gem. + Ondern.
36 Oranje - Herinrichten terrein Ondernemers
37 Paars - Transformeren naar zichtlocatie Ondernemers
38 Oranje - Herinrichten terrein

- Aanpassen erfgrens
Ondernemers
Ondernemers

39 Oranje - Herinrichten terrein Ondernemers
40 - 44 Groen - Up-to-date houden Gem. Ondern.
45 Oranje - Herinrichten terrein

- Aanpassen parkeerplaatsen
Ondernemers
Gem. + Ondern.
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3.1. Inleiding
De ruimtelijke visie 2040 is een einddoel dat staps-
gewijs ontwikkeld zal worden. Een ontwikkeling die 
van zowel gemeente als bedrijven voor een langere 
periode de benodigde inspanningen vergt. Het is van 
belang dat alle partijen vanuit hetzelfde vertrekpunt, 
volgens eenzelfde werkwijze naar één doel streven: 
een gedegen en breed gedragen revitalisering van ‘t 
Heen. 

In dit verband zijn scenario’s onderzocht voor het 
meest gewenste type bedrijventerrein en het ruimtelij-
ke ambitieniveau (zie blz. 32). De volgende typeringen 
zijn benoemd als mogelijke strategie:
1. Mengen van bedrijven met een hoog ambitieniveau
2. Mengen van bedrijven met een laag ambitieniveau
3. Zoneren van bedrijven met een hoog ambitieniveau
4. Zoneren van bedrijven met een laag ambitieniveau
Deze strategieën zijn besproken en toegelicht tijdens 
de ondernemersavond op 23 juni 2011. 
 

3.2. Toelichting mengen, zoneren en ambities
Tijdens de ondernemersavond zijn twee extremen 
gepresenteerd: mengen en zoneren. 
Menging houdt in dat alle soorten, typen en grootten 
van bedrijven zich verspreid over het bedrijventerrein 
zouden kunnen vestigen. Daartegenover staat het 
zoneren van het bedrijventerrein, waarbij dat het be-
drijventerrein ingedeeld wordt in zones waarin alleen 
bepaalde type bedrijven met bepaalde bedrijfsactivi-
teiten zich kunnen vestigen.
Aan deze twee type bedrijventerreinen is een ruimte-
lijk ambitieniveau gekoppeld: een hoog niveau en een 
laag niveau. 
Een hoog ruimtelijk ambitieniveau houdt in dat er 
ruimtelijk hoge eisen worden gesteld aan nieuwe 
ontwikkelingen. Met een strakke regie vanuit het 
beeldkwaliteitplan en andere beleidstukken van de 
gemeente. Een lage ambitie zou betekenen dat er 
nauwelijks regie op de ruimtelijke kwaliteit zou zijn 
door de gemeente en dat iedere ondernemer groten-
deels vrij zou worden gelaten in zijn/haar keuze voor 
kwaliteit. 

Tijdens de ondernemersavond is gebleken dat sturing 
vanuit de gemeente doormiddel van een beeldkwali-
teitsplan en bestemmingsplan gewenst is en de huidi-
ge situatie daarbij de basis vormt bij de keuze voor een 
van de strategieën. Tijdens deze avond is gezamenlijk 
besloten om te kiezen voor de strategie “Gezoneerd 
mengen” met een gematigd ruimtelijk ambitie niveau.

Mengen

3. Strategie gezoneerd mengen



Principe kaart “Gezoneerd mengen”
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3.3. Gezoneerd gemengd bedrijventerrein
‘t Heen wordt gekenmerkt door een grote diversiteit 
aan bedrijvigheid, kwaliteitsniveau en bedrijfsgrootte. 
De diversiteit en spreiding is een kwaliteit, maar schept 
ook knelpunten. 
Menging biedt meer keuze vrijheid en verscheiden-
heid aan ontwikkelingsmogelijkheden. Een onge-
breidelde menging creëert parkeer- en bereikbaar-
heidsproblemen. Niet alle bedrijven passen kwalitatief 
even goed naast elkaar. Enige zonering schept orde 
en reguleert tegenstrijdige ruimtelijke belangen. Een 
strakke ordening (zonering) daarentegen strookt niet 
met het huidige karakter van het ’t Heen en biedt te 
weinig ontwikkelingsmogelijkheden. 

Naast een ruime menging is ook een zekere zonering 
van de bedrijven over het terrein zichtbaar. De grotere 
bedrijven en de meer ambachtelijke en maakbedrij-
ven, alsmede de perifere detailhandel zijn in bepaalde 
mate gegroepeerd op het terrein. 
In samenspraak met de ondernemers is als ontwik-

kelingsstrategie voor een gezoneerd bedrijfsterrein 
met een zekere menging en een gematigd ruimtelijk 
ambitieniveau gekozen. Dit vormt het uitgangspunt 
voor de ruimtelijke visie. 

Onder ”gezoneerd gemengd” bedrijventerrein wordt 
verstaan, dat binnen een zekere ordening over het 
terrein, een enigszins gerichte menging naar type, 
kwaliteits- en ambitieniveau van de bedrijven wordt 
nagestreefd.  De zonering en menging van bedrijven  
worden in de toekomst ook dusdanig op elkaar afge-
stemd. 

Volgens de strategie gezoneerd mengen wordt het 
bedrijventerrein opgedeeld in zones met verschillende 
bedrijfsfuncties, milieucategorieën en bedrijfsgroot-
tes met een verschillend ruimtelijk ambitieniveau. 
Het algemene ambitieniveau is gematigd, maar langs 
de hoofdontsluitingswegen en langs de randen (met 
name zuid en westzijde) ligt het gewenste kwaliteits-
niveau hoger. Het gewenste kwaliteitsniveau is hier 

hoger, omdat deze randen het gezicht zijn van het 
bedrijventerrein en een belangrijk onderdeel zijn voor 
het imago van ‘t Heen. 





4. Ruimtelijke visie 2040



Ruimtelijke visie ‘t Heen
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4.1. Inleiding
De ruimtelijke visie 2040 geeft het ambitieniveau op 
lange termijn aan. Het doel op langere termijn is om 
het bedrijventerrein weer een duidelijke uitstraling te 
geven, vitaal te maken en weerbaar te worden tegen 
veranderingen in de tijd. 

De ruimtelijke visie 2040 voor ‘t Heen gaat uit van een 
“Gezoneerd gemengd” bedrijventerrein. De ambitie bij 
een ” Gezoneerd gemengd” bedrijventerrein is om niet 
alleen in te spelen op de huidige situatie, maar ook de 
kwaliteit en het ambitieniveau daarvan verder inhoud 
te geven en de minder positieve aspecten van hetzij 
mengen, hetzij zoneren te beperken.  

De ruimtelijke visie is niet de enige invalshoek. Ook 
niet fysieke maatregelen, waaronder parkmanagement 
moeten een bijdrage leveren aan het toekomstper-
spectief. In het revitaliseringsplan van DHV (heeft haal-
baarheidsstudie op gesteld) wordt hierop in gegaan.

De opzet van de ruimtelijke visie 2040 is geënt op de 
volgende strategische kernpunten:

1. Versterk de ruimtelijke structuur
 A. Gezoneerde menging van bedrijven
 B. Versterken verkeersstructuur
 C. Versterken groenstructuur

2. Vergroot de ruimtelijke herkenbaarheid
 D. Versterk uniformiteit in hoofdlijnen
 E. Maak diversiteit mogelijk in perifere 
                     detailhandel

3. Vergroot de visuele relatie met de omgeving.
 F. Accentueer met bebouwing de relatie met  
 de N206
 G. Accentueer de entree
 H. Versterk de visuele aantrekkelijkheid van  
 de oevers van het Uitwateringskanaal
 I. Versterk de ruimtelijke samenhang met   
 Marina Rijnsburg.

J. Versterk de huidige kwaliteit aan bedrijvigheid.

K. Creëer een duidelijk gebied en transparante gevel-
wanden met perifere detailhandel.  

Deze strategische kernpunten komen voort uit de 
belangrijkste onderdelen van de analyse, de probleem-
stelling, overleggen met ondernemers, de uitgangs-
punten en randvoorwaarden en de gekozen strategie. 
Het is de kapstok van de visie die tot de revitalisering 
van het bedrijventerrein moet leiden. 

4. Ruimtelijke visie 2040



Ruimtelijke visie ‘t Heen
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4.2. Ruimtelijke visie 2040
Hierna worden de eerder genoemde kernpunten 
puntsgewijs uitgewerkt en toegelicht.

1.Versterk de Ruimtelijke structuur
A. Gezoneerde menging van bedrijven
De ruimtelijke visie omvat de volgende zonering:
  I. Grootschalige (productie)bedrijven aan de   
 noordzijde (roze), met een gemiddeld ambitie-  
 niveau.
  II. Perifere detailhandel langs vooral de zuidzijde van  
 de Ambachtsweg (licht rood), met een hoog ambi- 
 tieniveau.
  III. Algemene ambachtelijke bedrijven en maak-  
 industrie in het middengebied (oranje), met een  
 gemiddeld ambitieniveau.
  IV. Gemengde bedrijfszone aan de oostzijde (paars),  
 met een gematigd ambitieniveau. 
  V. Algemene ambachtelijke bedrijven en maak-
 industrie langs het Uitwateringskanaal en de N206 
 (rood met ster), met een hoogambitieniveau.  

I. Grootschalige (productie) bedrijven
De zone waar grootschalige productiebedrijven zich 
in de toekomst zouden moeten vestigen is het roze 
gekleurde gebied aan de noordzijde van het bedrij-
venterrein. Hier zijn nu al grootschalige productiebe-
drijven gevestigd zoals Beckers, Oostingh, Nobels en 
Ouwehand visverwerking. Nieuwe ontwikkelingen in 
dit gebied zullen moeten voldoen aan een gemiddeld 
ambitieniveau. In essentie sluiten de plannen aan bij 
een industrieel karakter met als uitgangspunt een 
ingetogen vormgeving met kwalitatief hoogwaardig 
materiaalgebruik.

II. Perifere detailhandel 
Uit onderzoek van Droogh Trommelen en Partners 
(DTNP) blijkt dat er in de toekomst vraag blijft naar 
perifere detailhandel op ‘t Heen. Belangrijk voor de 
bedrijfsvoering is dat deze bedrijven geclusterd zijn. 
Langs de Ambachtsweg zijn al verschillende perifere-
detailhandel bedrijven gevestigd. Om levensvatbaar 
te blijven zal periferedetailhandel zich volgens DTNP  

vooral concentreren in het licht rode gebied aan de 
zuidzijde van de Ambachtsweg. De ruimtelijke kwa-
liteit van dit gebied moet in de toekomst een flinke 
boost krijgen; het is namelijk onderdeel van de hoofd-
route en het publieke gedeelte van het bedrijventer-
rein. Bij nieuwe plannen zal een hoog ambitieniveau 
nagestreefd worden met een uitstraling die modern is, 
uitnodigend en afgestemd op de publieksfunctie.

III. Algemene ambachtelijke bedrijven & maakindustrie 
In het oranje middengebied van ‘t Heen bevinden zich 
veel verschillende bedrijven met een verscheiden-
heid aan vormgeving en uitstraling. De diversiteit is 
en blijft een aantrekkingskracht voor de vestiging van 
bedrijven. De ambitie in het middengebied is om een 
gemiddeld ruimtelijke kwaliteitsniveau na te streven. 
Dit houdt in dat de diversiteit in architectuur zichtbaar 
is maar om verrommeling te voorkomen is er eenheid 
in de openbare ruimte, bouwhoogte, oriëntatie en 
voorgevelrooilijn.



Groen structuurWegen structuur
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IV. Gemengde bedrijfszone aan de oostzijde
Net als in het middengebied bevindt zich aan de 
oostzijde een zone met een grote verscheidenheid aan 
bedrijvigheid, dit gebied is paars gekleurd. Momen-
teel laat in dit deel her en der de representativiteit te 
wensen over. Toch wordt hier niet gekozen voor een 
algehele opwaardering. Betaalbare bedrijfsruimten 
‘aan de onderkant van de markt’ hebben immers ook 
een belangrijke functie als incubatiemilieu voor (door)
starters en (kleinschalige), ambachtelijke bedrijvigheid.

V. Ambachtelijke bedrijven & maakindustrie langs de 
randen
Langs de randen en hoofdrouten is het wenselijk 
dat het ambitieniveau hoger ligt dan in de rest van 
het bedrijventerrein. Langs het Uitwateringskanaal 
en de N206 wordt daarom een hoog ambitieniveau 
nagestreefd qua beeldkwaliteit. Deze randen vormen 
namelijk het visitekaartje voor het gehele bedrijventer-
rein en kunnen een positieve bijdrage leveren aan het 
imago van het gehele bedrijventerrein.

Binnen deze zonering wordt naar de aard van zonering 
een ruime menging naar type bedrijvigheid toege-
staan. In de zonering grotere (productie) bedrijven zijn 
bijvoorbeeld grotere bedrijfshallen met verschillende 
bedrijvigheid het uitgangspunt.
Op ‘t Heen wordt geen grootschalige boven lokale 
uitbreiding van kantoorfuncties nagestreefd. Hiervoor 
zijn kantoorlocaties elders in de gemeente of regio 
aangewezen. 

B + C. Versterken verkeer- en groenstructuur
Het terrein wordt ruimtelijk geordend door de hiërar-
chische accentuering van de verkeersstructuur in de 
hoofdontsluitingsweg, groenstraten en bedrijfsstraten. 
De groenstraten versterken de accentuering doordat 
ze allemaal in de noordwest/zuidoost richting lopen. In 
de groenstraten neemt het straatbegeleidend groen in 
vorm, grootte en uitstraling voor de herkenbaarheid, 
belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit een belang-
rijke plaats in. De bedrijfsstraten zijn vooral functioneel 
ingericht. Er wordt naar behoefte en noodzaak ruimte 
gereserveerd voor parkeren in de openbare ruimte. 
Groene perkjes worden naar waarde en in afweging 
met andere gebruiksmogelijkheden beoordeeld en 
eventueel getransformeerd. 
De hoofdontsluitingsweg blijft op de twee huidige 
plekken aan de provincialeweg gekoppeld. Deze stra-
ten zullen ook een groene begeleiding hebben die bij 
voorkeur qua karakter/beplantingssoort afwijkend is 
van de groenstraten. 
De hoofdontsluitingsweg, de groenstraten en de be-
drijfstraten zullen door hun verschillende inrichting en 
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1. Zichtlocatie N206

2. Opwaarderen entree

3. Opwaarderen zuidwest punt

4. Herinrichten Kanaalfront

5. Herinrichten Heerenweg met parkeerzone

6. Herinrichten Ambachtsweg en 
    kwalitatief verbeteren van de
    Lageweg

7. Aanpak parkeren

Hoe dit wordt aangepakt is nader toegelicht in hoofdstuk 5 en in 
het Revitaliseringsplan.
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materialisering herkenbaar worden en voor een goede 
oriëntatie op het bedrijventerrein zorgen.

De randen van het bedrijventerrein worden zoveel 
mogelijk ingevuld met openbaar groen. De huidige 
groenstrook langs de N206 blijft in tact en wordt waar 
mogelijk versterkt. De strook van de gemeente langs 
de Noordwijkervaart zal in de toekomst als openbaar 
toegankelijke groene bufferzone gebruikt gaan wor-
den, mogelijk gecombineerd met een fietsroute. 
De bufferzone langs het Uitwateringskanaal wordt in 
afwachting van de kanaalverbreding, als groenstrook 
ingericht. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is 
leidend als het gaat om de verbreding van het kanaal.

Na verbreding van het Uitwateringskanaal ontstaat 
een nieuwe nog onbekende situatie langs het water. In 
deze zone kan waarschijnlijk een weg aangelegd wor-
den om de routing in dit deel van het bedrijventerrein 
te verbeteren. Bovendien kunnen de achterkanten van 
de bedrijven in deze bufferzone dan getransformeerd 
worden naar voorkanten (aan het water)(zie ook 3c). 

2. Vergroot de ruimtelijke herkenbaarheid 

D. Versterk uniformiteit in hoofdlijnen
Het huidige bedrijventerrein vertoont te weinig ruim-
telijke samenhang, ondanks de eenvoudige ruimtelijke 
structuur van een orthogonaal (rechthoekig) wegen-
stelsel met langs deze wegen in één lijn bebouwing. 
Hoofdwegen en secundaire wegen zijn nauwelijks 
van elkaar te onderscheiden. Een grote diversiteit aan 
bebouwingsvormen, bedrijfsactiviteiten, materiaal 
gebruik van gebouwen en openbare ruimte schept 
enerzijds veel mogelijkheden op het bedrijventerrein, 
maar geeft op een aantal plekken van het bedrijven-
terrein een rommelige indruk. 
Versterking van de uniformiteit tussen gebouwen 
qua architectuur, bouwvolume en materiaalgebruik 
en eenduidige inrichting van de openbare ruimte in 
hoofdlijnen vergroten de herkenbaarheid, maar zo 
blijft er ook voldoende ruimte voor verscheidenheid 
behouden.
De uniformiteit wordt zowel bij de hoofdontsluitings-

weg als bij de groen- en bedrijfsstraten op eigen wijze 
nagestreefd in de bebouwing, in de openbare ruimte 
(materiaal) en bij het groen (bv boomsoort). Ook bij 
de verschillende gezoneerde gebieden wordt bij de 
menging aan bedrijvigheid eenduidigheid in hoofd-
lijnen nagestreefd qua architectuur, erfbegrenzing en 
inrichting van het erfterrein c.q. openbare ruimte een-
duidigheid. In de perifere detailhandel zone worden 
de gevels met etalages ingevuld. Eenduidigheid in de 
gevelopeningen is voor de herkenbaarheid van deze 
zone essentieel.      
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E. Maak diversiteit mogelijk in detail
Naast uniformiteit op hoofdlijnen is diversiteit op 
detailniveau zeer wenselijk. Dit vergroot de individuele 
herkenbaarheid in bebouwing, reclame, het erfterrein 
en in de openbare ruimte.    

3. Vergroot de visuele relatie met de omgeving

F. Accentueer met bebouwing de relatie met de N206
Op diverse plekken langs de randen worden meerdere 
zichtlocaties gecreëerd. Met name langs de N206 waar 
de groene zoom is onderbroken liggen kansen. Door 
de groene zoom op de huidige plekken te behouden 
of zelfs te versterken, zullen de doorzichten nog meer 
in het oog springen. Er zijn langs de N206 drie locaties 
zeer geschikt om een markant gebouw te realiseren. 
Vanaf de brug op de provincialeweg is ‘t Heen duidelijk 
zichtbaar. Een prominent karakteristiek gebouw met 
een hoogwaardige bedrijfsactiviteit zal de herkenbaar-
heid en de uitstraling van het gehele bedrijventerrein 
sterk doen vergroten op deze plek.
De begroeing van de N206 wordt in het noordelijk deel 
van ´t Heen onderbroken. Ook hier is ruimte voor één 
of meerdere gebouwen met een hoge uitstraling, die 
het imago van het gehele bedrijventerrein een boost 
kunnen geven. Eventuele nieuwe bebouwing op de 
huidige gemeentelijke milieustraat dient kwalitatief 
aan te sluiten bij de reeks nieuwe gebouwen langs de 
N206.

G. Accentueer de entree
De entree van ´t Heen is zowel door zijn zichtbaarheid 
vanaf de N206, als doordat het “de” entree van het 
bedrijventerrein is een perfecte locatie voor meerdere 
fraaie gebouwen. 



Toekomst beeld langs Uitwateringskanaal
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H. Versterk de visuele aantrekkelijkheid van het 
Uitwateringskanaal
De hernieuwde aandacht voor de waterwegen in 
Katwijk zal ook haar invloed krijgen op het bedrijven-
terrein. De wederzijdse oriëntatie van de oevers en het 
water wordt hersteld. De bedrijven dienen naar het 
water gericht te worden. De bedrijven presenteren zich 
aan het Uitwateringskanaal. Tussen de kavels en het 
water ligt een zone met groen en een ontsluitingsweg. 
De gebouwen zijn stoere karakteristieke bouwwerken 
met een grovere korrel en een verwijzing naar het 
industriële verleden (Bosch & Slabbers, 2010).
Op de uiterste hoek tegen over de Marina is er ruimte-
lijk gezien de wens voor een markante landmark. Om 
ook vanuit de waterwegen en de tegenoverliggende 
woonwijken het ruimtelijke beeld een impuls te geven. 
Deze hoek van het bedrijventerrein verdient vanaf het 
water een “nieuw” gezicht en geeft tevens de wand 
langs het Uitwateringskanaal een duidelijke afronding. 
De bebouwing kan ruimtelijk aansluiting vinden met 
eventuele ontwikkelingen van Marina Rijnsbrug.   

I. Versterk de ruimtelijke samenhang met Marina 
Rijnsburg
De Noordwijkervaart is een fraaie waterloop in Katwijk.  
Op het snijpunt van waterwegen grenzend aan de 
zuidwest hoek van ‘t Heen wordt met het plan voor 
Marina Rijnsburg een nieuwe invulling aan het gebied 
gegeven. Het direct aangrenzende bedrijventerrein is 
hier juist minder ordelijk ingericht. De kwaliteitsslag 
op dit markante punt van Katwijk wordt gemist als ‘t 
Heen niet afgestemd wordt en inspeelt op de nieuwe 
ontwikkelingen. Het plan voor Marina Rijnsburg omvat 
een nieuwe jachthaven en recreatiewoningen. De 
samenhang kan versterkt worden door bij ontwikkelin-
gen op ‘t Heen in te spelen op deze recreatieve voor-
zieningen. Met meer openheid op de kavels en met de 
oriëntatie nadrukkelijk op het water wordt bij voorkeur 
nieuwe recreatief georiënteerde bedrijvigheid op deze 
hoek gepositioneerd. De nieuwbouw overstijgt de 
vormgeving van de  gemiddelde bedrijvengebouwen. 
Een meer hoogwaardige architectuur en een hogere 
bebouwing is hier op zijn plaats. De locatie wordt 

getransformeerd tot een zichtlocatie, waarop met een 
zogenaamde “landmark” de betekenis van de plek en 
voor ’t Heen wordt duidelijk gemaakt. De gemeente 
zal op lange termijn na de verbreding van het Uitwa-
teringskanaal het planologisch mogelijk maken om 
dit gebied van het bedrijventerrein te transformeren 
naar een hoogwaardige plek. Er zal echter geen actief 
grondbeleid worden gevoerd.



Vogelvlucht N206 bestaand Vogelvlucht N206 toekomstbeeld
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J. Versterk de huidige kwaliteit aan bedrijvigheid.
Het bedrijventerrein bestaat al vele jaren. Een be-
langrijk deel van de bedrijven zijn gaandeweg op het 
terrein neergestreken en op hun plaats verankerd ge-
raakt. De dynamiek van nieuwe bedrijventerreinen is 
door het ruimte gebrek op ‘t Heen niet meer mogelijk. 
Voor de vitaliteit is het wenselijk dat de huidige kwa-
liteit door vernieuwing binnen de bedrijven en door 
het aantrekken van meer hoogwaardige bedrijvigheid 
wordt versterkt.   

K. Creëer een duidelijk gebied en transparante gevel-
wanden met perifere detailhandel. 
Op ‘t Heen komt perifere detailhandel voor. Voor de 
herkenbaarheid en levensvatbaarheid dienen groot-
schalige winkels in elkaars nabijheid te liggen. De 
winkels liggen bij voorkeur aan de toegangswegen en 
dienen eenvoudig bereikbaar te zijn. 
Het is belangrijk om het gebied met de perifere detail-
handel duidelijk te markeren. Tegenstrijdige bedrijfs-
voering kunnen in dit gebied tot knelpunten leiden, 
met onderandere toegankelijkheid en parkeerbehoef-
te. De meest logische locatie voor de perifere detail-
handel is langs de (zuidkant van de) Ambachtsweg. 
Een grotere gebied is, gelet op de vraag, niet nodig.
Naast de onderlinge nabijheid is ook een gemeen-
schappelijke uitstraling belangrijk. Vooral met een 
etalageachtige (transparante) uitstraling van de gevels 
wordt de bebouwing duidelijk onderscheiden met de 
overige bedrijfsgebouwen. Bovendien zijn open gevels 
uitnodigend.    
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4.3. Aansluiting op voorgaande studies
De ruimtelijke visie sluit aan bij eerdere bevindingen 
uit voorgaande rapporten/ruimtelijke visies. Op een 
aantal punten wordt naar aanleiding van de deelstu-
dies en overleg met derden ook nadrukkelijk afgewe-
ken. Daarnaast is de haalbaarheid in deze visie verder 
uitgewerkt.
In de nieuwe visie komen de volgende aspecten uit de 
vorige visies terug:
1. De bereikbaarheid van de Ambachtsweg technisch 
onderzoeken.
2. Het parkeren bij voorkeur op eigen terrein of bij 
uitzondering op maat langs de openbare weg.
3. Parkeren langs de Ambachtweg gescheiden van de 
hoofdrijbaan.
4. Laden en lossen zoveel mogelijk aan de achterzijde 
van de gebouwen.
5. Een centrale vrachtwagenparkeerplaats blijft. Verder 
geniet parkeren op eigen terrein de sterke voorkeur.
6. De deelgebieden zoveel mogelijk door een rond-
gaande route ontsluiten.

7. De randen als groenezoom en de panden er langs 
als zichtlocatie ontwikkelen.
8. Het combineren van de zuidoost hoek met de jacht-
haven. Maritieme bedrijvigheid, horeca en recreatie-
vaart.
9. De doorgaande route voorzien van een hoogwaar-
dige groenstrook.

Op de volgende punten wijkt de onderhavige visie af 
van voorgaande:
1. Geen derde ontsluitingsweg.
2. Geen waterplein en beroepsvaarthaven.
3. Geen rotonde op de kruising Ambachtsweg-Lage-
weg. 
4. Er komt geen fietsroute direct naar de grenzen van 
het bedrijventerrein. De voorgestelde fietsbrug in het 
verlengde van de Ambachtsweg is conflicterend met 
het gebruik van de loswal en kan daarom niet gereali-
seerd worden.
5. Geen ruimtelijke verankering van de omgeving 
vanuit het kruispunt Ambachtsweg-Lageweg. Geen 

landmark op die assen.
6. Geen verticale functies in meerlagen gestapeld (inci-
denteel wel mogelijk). 
7. Afwijkende thematisering van het bedrijventerrein 
dan in andere visies.
8. Geen perifere detailhandel in het gehele gebied tus-
sen de  Ambachtsweg en Blekerstraat.
9. Het niet faciliteren van dienstverlenende en creatie-
ve beroepen aan de randen van de detailhandelstrip.
10. Huisvesting van de gemeentelijke milieustraat en 
afvalinzamelingbedrijf Van Gansewinkel op de reserve-
ringsstrook van de Rioolwaterzuivering.



Bestaand beeld langs 
Uitwateringskanaal

Visualisatie toekomstbeeld langs Uitwateringskanaal
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5.2.1. De functie van het bedrijf
Het streven is dat perifere detailhandel, Hoge Milieu 
Categorie bedrijven en andere niet binnen de zonering 
(van de visie) passende functies naar de gewenste 
plek binnen het bedrijventerrein verhuizen. Het moge 
duidelijk zijn dat het realiseren van deze zonering 
onmogelijk is zonder particulier initiatief.
Bij het realiseren van de voorgestane zonering treedt 
de gemeente vooral op als regisseur, onder meer door 
middel van het bestemmingsplan. Ook kan zij facili-
teren met bijvoorbeeld vergunningen en de hervesti-
ging van bedrijven. 
Bestaande bedrijven kunnen op hun huidige plek 
blijven. Bij grootschalige ver- of nieuwbouw dient een 
bedrijf op de daarvoor bestemde plek gehuisvest te 
worden. De gemeente gaat niet actief bedrijven opko-
pen en verplaatsen. De huidige leegstand en dynamiek 
op het bedrijventerrein bieden voldoende mogelijkhe-
den tot  bedrijfverplaatsingen en het aantrekken van 
nieuwe bedrijven.

5.2. Visie op de uitvoering 
De onderstaande aspecten vormen de essentie voor 
het revitaliseren van het bedrijventerrein:
1. De functie van het bedrijf
2. De uitstraling van het gebouw
3. De terreininrichting
4. De erfafscheiding
5. De parkeeroplossing
6. De inrichting van de openbare ruimte
7.  Zichtlocaties  

Het gebouw, de terreininrichting, de erfafscheiding en 
de inrichting van de openbare ruimte geven inzicht in 
het ruimtelijke kwaliteitsniveau van een bedrijventer-
rein. Veelal kan al door relatief kleine ingrepen het 
niveau worden verbeterd. Een beter ogend bedrijven-
terrein voorkomt achteruitgang en een verslechte-
rende onderhoudsdiscipline bij zowel de gemeente als 
ondernemers. 
De drie aspecten gebouw, terreininrichting en erf-
afscheiding zijn bij uitstek mogelijkheden voor de 
ondernemers zelf om de belevings-en gebruikswaarde 
te verhogen. 

Visie op uitvoering revitalisering
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5.1. Inleiding
De revitalisering van het bedrijventerrein vergt niet 
alleen een aanpak met een lange adem, maar minstens 
zo belangrijk zijn ook acties op de korte termijn. 
Om in 2040 een verandert bedrijventerrein te heb-
ben ontwikkelt, is het van belang om nu een start 
te maken. De gemeente komt daarom nu met deze 
ruimtelijke visie. Aansluitend op deze visie zal door de 
gemeente het vigerende bestemmingsplan worden 
herzien en zal er een beeldkwaliteitsplan worden op-
gesteld voor ‘t Heen. De kernpunten uit de visie zullen 
in deze documenten beleidsmatig worden afgehecht. 

Bij een dynamiek van verandering met 3% per jaar kan 
in 30 jaar 90% van het bedrijventerrein zijn getransfor-
meerd. Dit houdt in dat als er 7 á 8 bedrijven per jaar 
van locatie en/of van functie veranderen, er in 2040 
een vernieuwd bedrijventerrein ligt. Daarom is het be-
langrijk om deze visie snel te verwerken in het bestem-
mingsplan, zodat snel aan de slag kan worden gegaan 
met de revitalisering en bouwaanvragen te toetsen 
aan het gewenste kwaliteitsniveau.
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kansen die op de korte termijn benut kunnen worden. 
Zo staat de potentiële zicht locatie langs de N206 in de 
zuidwest hoek leeg (voorheen een zagerij en show-
room van Norhtgo). Ook bij de essentiële zichtlocatie 
bij de entree van het bedrijventerrein liggen er kansen, 
zo staat de voormalige garage van Motorhuis al 
geruime tijd leeg en zal ook het pand van DVS aan de 
andere zijde van de Ambachtsweg in 2015 beschikbaar 
komen. Bij de andere potentiële zichtlocaties ligt dat 
gecompliceerder, hier zijn al  lopende bedrijfsactivitei-
ten. De gemeente gaat hier niet actief mee aan de slag, 
maar zal initiatieven vanuit het bedrijfsleven facilite-
ren. De zuidwest hoek, tevens het oudste gedeelte van 
het bedrijventerrein heeft op korte termijn wel een 
facelift nodig. 

5.2.8. Overige onderwerpen voor de uitvoering
Verder faciliteert de gemeente:
 - De verankering van hogere bouwhoogten in het  
  bestemmingsplan.
 - De verankering van minimum bebouwings-
  percentages op de voorgevelrooilijn.
 - De eisen aan nieuwe ontwikkelingen in het beeld- 
  kwaliteitplan.
 - Minimale bouwhoogte.
 - Het onderhouden van ecologische verbindingen.
 -  Het realiseren van groene “stepping stones” aan de  
  zuidoost zijde van ‘t Heen.

5.2.5. De parkeeroplossing
Voor de uitbreiding van parkeerruimte ligt er nadruk-
kelijk een verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven 
zelf; uitgangspunt is en blijft parkeren op eigen terrein. 
Bij nieuwe ontwikkelingen kan ook parkeren in een 
kelder of op het dak oplossingen bieden. Waar de 
parkeergelegenheid in de huidige situatie dusdanig 
knel zit dat er geen oplossing bestaat om parkeren op 
eigen terrein op te lossen, zal de gemeente faciliteren 
maar wordt niet zonder meer gefinancierd. 

5.2.6. De inrichting van de openbare ruimte
Een hoogwaardige openbare ruimte met een aantrek-
kelijk beeld ondersteunt de ambitie van ondernemers. 
Daarom gaat de gemeente wegvaksessies organiseren 
voor bedrijven die direct gelegen zijn langs de her in te 
richten openbare ruimte. Tijdens deze sessies zal niet 
alleen blind gestaard worden op wegprofilering, maar 
zal er ook omhoog gekeken worden naar gebouwen, 
terreininrichtingen en erfafscheidingen om ook de 
bedrijven hun verantwoordelijkheid te laten nemen. 
Het doel van deze sessies is om met breed gedragen 
oplossingen te komen voor parkeerproblemen, ver-
keersveiligheid, fietsverkeer, begroeing ect.. 

5.2.7. Zichtlocaties
Het ontwikkelen van de voorgestelde zichtlocaties 
is geen actie voor de korte termijn, al liggen er wel 
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5.2.2. De uitstraling van het gebouw
Het verhogen van de uitstraling van het gebouw is de 
verantwoordelijkheid van de ondernemers. Het door 
de gemeente opgestelde beeldkwaliteitsplan zal de 
ondernemers moeten inspireren en stimuleren.

5.2.3. De terreininrichting
Op dit moment laat de ruimtelijke kwaliteit van de ter-
reininrichting op veel plekken te wensen over en levert 
dit een rommelig beeld op. Het uitgangspunt is dat de 
terreininrichting grensend aan de openbare ruimte or-
dentelijk wordt ingericht en hier dus geen opslag meer 
mag plaatsvinden, er ligt hier dus het nodige huiswerk 
bij de bedrijven zelf. Afscherming, bv. door middel van 
groenvoorzieningen of door het creëren van aaneen-
gesloten wanden behoort tot de mogelijkheden. De 
gemeente zal voor de terreininrichting kaders schep-
pen in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan 
en nieuwe plannen hierop te toetsen. 

5.2.4. De erfafscheiding
Rommelige en goedkoop ogende hekwerken aan 
de openbare ruimte dienen vervangen te worden of 
afgeschermd te worden door groen, dit is de verant-
woordelijkheid van ondernemers. De gemeente zal in 
overleg met ondernemers een palet aan hekwerken 
verwerken in het beeldkwaliteitsplan waaruit de on-
dernemers dan kunnen kiezen.
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1.1. Aanleiding
In de Brede Structuur Visie (BSV) is de revitalisering van 
’t Heen een van de sleutelprojecten voor de gemeente 
Katwijk. ‘t Heen zal weer een vitaal en toekomstbe-
stendig bedrijventerrein moeten worden. In de BSV 
worden drie oplossingsrichtingen benoemd om de 
revitalisering tot een succes te maken; 1. Herstructure-
ren van het bestaande openbaar gebied, 2. Het plano-
logisch mogelijk maken voor bedrijven tot intensiever 
gebruik van bedrijfskavels, 3. Eventueel aankopen 
overhoeken en deze vervolgens uitgeven als nieuwe 
bedrijfskavels. 
Na de vaststelling van de BSV geeft het vervolg rap-
port “Noodzakelijk aan de slag” (2008) aan; dat het 
essentieel voor het bestaansrecht van ‘t Heen is om 
ingrepen te doen in de fysieke omgeving en door 
aanpassing van het bestemmingsplan sterk aan vita-
liteit gewonnen kan worden. Mogelijke ruimtelijke en 
beleidsmatige verbeteringen op korte en lange termijn 
worden in het vervolgonderzoek “Samen ruimte creë-
ren” gespecificeerd. Deze voorstellen en de streefbeel-

Inleiding

1. INLEIDING

den verschillen naar aard en mate van uitwerking en 
uitvoerbaarheid. Vervolgens ontstond er de behoefte 
om de voorstellen, zowel op zichzelf, als in onderlinge 
relatie te toetsen op haalbaarheid en bruikbaarheid. 
De hierop volgende deelonderzoeken en vervolg-
gesprekken met ondernemers hebben naar voren 
gebracht dat de ruimtelijke visie uit de nota “Samen 
ruimte creëren” (2009) op een aantal punten ingehaald 
is door de tijd en markttechnisch niet meer haalbaar 
zijn. De visie op parkeerproblematiek, de herindeling 
van functies, ideeën over structuur en andere onder-
delen zijn wel bruikbaar gebleken. Een aangepaste 
ruimtelijke visie als onderdeel van de haalbaarheid is 
daardoor noodzakelijk en gewenst. 
De analyse zal daarin de opmaat zijn richting de Ruim-
telijke visie 2040.    

1.2. Opgave
De opgave is tweeledig:
1. Ontwikkel, mede op grond van de deelstudies, een 
haalbare ruimtelijke visie voor het vergroten van de 
levensvatbaarheid van het bedrijventerrein op de mid-
dellange termijn.
2. Ontwikkel een aanpak voor de korte termijn om de 
grootste knelpunten te verminderen en bij voorkeur 
op te lossen.
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1.3. Opzet van de analyse
De opzet van deze analyse bestaat uit de volgende 
onderdelen:
1. Het kort samenvatten, opsommen en stroomlijnen 
naar een overzichtelijk format van deelstudies. 
2. Het overzichtelijk maken van feitelijke informatie 
over ‘t Heen als onderlegger voor de ruimtelijke visie 
2040.

Inleiding

1.4. Doel
Het doel van dit document is het geven van achter-
grond informatie over ‘t Heen die van belang is voor 
de revitalisering van het bedrijventerrein. De analyse 
bestaat uit vele verschillende soorten van informatie 
die een ruimtelijke vertaling dienen te krijgen in de 
ruimtelijke visie 2040. 

1.5. Leeswijzer
De nota bestaat uit de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 1: Aanleiding, opgave, opzet en doel
Hoofdstuk 2: De ruimtelijke analyse





2. Analyse
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2.1. Inleiding
De ruimtelijke analyse bestaat uit 24 onderwerpen 
verduidelijkt door themakaartjes. Allen zijn van invloed 
op de ruimtelijke voor- of achteruitgang van ‘t Heen. 
De aard en het type onderwerpen verschilt echter 
sterk en zullen ieder op hun manier invloed hebben op 
de uiteindelijke ruimtelijke ingrepen zoals die worden 
behandelt in Deel B de ruimtelijke visie 2040.  

Ruimtelijke analyse

2. RUIMTELIJKE ANALYSE

2.2. Plangebied
Bedrijventerrein ‘t Heen ligt in de noord-oost hoek van 
Katwijk. Het is in gekaderd door duidelijke randen. Het 
terrein ligt ingeklemd tussen het Uitwateringskanaal, 
de provinciale weg N206 en de Maandagse Wetering. 
‘t Heen is een naar binnengekeerd bedrijventerrein 
en kent een verscheidenheid aan gebouwgrootte en 
uitstraling.

2.3. Analyse kaarten
Hierna volgende de rubrieken die als basis dienen voor 
het opstellen van de ruimtelijke visie 2040.
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1. Regionale betekenis
´t Heen is een uniek bedrijventerrein in de regio 
Holland-Rijnland. Het is een van de oudste bedrijven-
terreinen en ongeveer 68 ha. netto en 90 ha. bruto 
oppervlak (één van de grootste bedrijventerreinen). 
Op het bedrijventerrein zijn ongeveer 3300 mensen 
werkzaam, dat is 23% van de werkgelegenheid in het 
dorp. De mogelijkheid voor bedrijven met een Hoge 
Milieu Categorie (HMC) om zich op ‘t Heen te vestigen 
maakt het een nog unieker terrein. Dit wordt nog 
eens benadrukt door het feit dat de revitalisering van 
‘t Heen een pilotproject is vanuit de provincie in het 
kader van de herstructurering van bedrijventerreinen. 
Verder zijn de ligging en de goede bereikbaarheid over 
water en weg bijzonder te noemen. 

Bedrijven met kantoren

Bedrijventerreinen

Ondergrond

Hard aanbod

Zichtaanbod

Kantoorlocatie

Direct uitgeefbaar

Niet direct uitgeefbaar

Bebouwing

Groen

Water

Gemeentegrens

Snelweg

Hoofdweg

Spoor

Legenda



19 Revitalisering ’t Heen Ruimtelijke analyse

2. Bestemmingsplan
Over het algemeen mag nu 80% van een perceelbe-
bouwd worden en is de maximaal toegestane hoogte 
12 meter. De huidige bebouwing op het bedrijventer-
rein blijft bijna overal binnen deze voorschriften. Hier-
uit blijkt, dat er op nog maar weinig plekken gebruik is 
gemaakt van de mogelijkheid om met een ontheffing 
af te wijken van het vigerende bestemmingsplan.

12

12

12

80%

80%

80%

24

24

24

Bebouwing

Legenda

Water

Bestemming bedrijven

Bestemming maatschappelijk

Bestemming rioolwaterzuivering

Maximale bouwbebouwingspercentage

Maximale bouwhoogte binnen 
bestemmingsplan verhoogt

Maximale bouwhoogte onthe�ngs-
mogelijkheden verhoogt
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3. Dichtheid FSI/BSI
De Floor Space index (fsi: m2 bedrijfsoppervlak/m2 
kavel)op ‘t Heen is bij benadering 0,6 op basis van de 
beschikbare gegevens van 57% van de bedrijven op ’t 
Heen. De gemiddelde fsi van bedrijventerreinen is 0,6. 
Afhankelijk van het type terrein kan dit echter variëren 
tussen 0,5 en 0,8. De bedrijfsactiviteiten van maak-
industriebedrijven, zoals op ’t Heen, kenmerken zich 
door een lage FSI. Dit neemt niet weg dat het wenselijk 
is dat bedrijven hun kavel zo intensief mogelijk gebrui-
ken binnen de mogelijkheden van de bedrijfsvoering.

Bebouwing

Legenda

Water
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4. Leegstand
De leegstand concentreert zich vooral rond de Am-
bachtsweg en het zuidwestelijke deel van het plange-
bied. Opvallend hierbij is dat dit gedeeltelijk het eerst 
gebouwde gedeelte is van het bedrijventerrein. Dit 
kan duiden op mogelijke leegstand en verpaupering 
van bebouwing die niet meer aan de eisen van deze 
tijd voldoen. 

Bebouwing

Legenda

Water

Lege bedrijfsruimteTE HUUR
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5. Functies
Bedrijventerrein ‘t Heen is een bedrijventerrein met 
name gericht op maakindustrie. Deze bevindt zich 
vooral in het noordelijke gedeelte van het bedrijven-
terrein. Verder is er ruimte voor een grote verscheiden-
heid aan bedrijvigheid, die min of meer verspreid is 
over het bedrijventerrein. Er is een concentratie van 
verschillende soortige bedrijven ten zuiden van de 
Ambachtsweg. Hier bevinden zich veel verschillende 
typen bedrijven zich kris-kras door elkaar. 

Bebouwing

Legenda

Water

Kantoor toegestaan

Detailhandel in autobanden

Detailhandel in auto’s

Detailhandel

Bouwmarkt

Detailhandel keukens, badkamers en sanitair

Horeca

Detailhandel in tegels

Detailhandel in meubel en woninginrichting

Detailhandel in grove bouwmaterialen
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5. Bedrijfswoningen
Op het bedrijventerrein bevinden zich verschillende 
bedrijfswoningen. De ene legaal (groen) en weer ande-
ren illegaal (rood). Het huidige beleid is er op gericht 
om geen nieuwe bedrijfswoningen meer toe te staan 
op het bedrijventerrein

Bebouwing

Legenda

Water

Illigale woning

Illigale woning

Overige bewoning
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6. Milieu categorie
Bestemmingsplan ’t Heen maakt het mogelijk om 
bedrijven met een hoge milieucategorie (HMC) te 
plaatsen waar de bestemming BII geldt. Dat geldt 
alleen voor het noordelijke gedeelte van het bedrijven-
terrein. Er zijn echter ook een aantal HMC-bedrijven op 
het zuidelijk deel het bedrijventerrein gehuisvest. Deze 
situatie is in het verleden van rechtswege ontstaan. 
Veel van deze bedrijven liggen op de rand van het 
bedrijventerrein, waardoor de kans van overlast op 
omliggende woongebieden aanwezig is.

Bebouwing

Legenda

Water

Hogere milieucategorie passend 
binnen bestemmingsplan
Hogere milieucategorie
met vrijstelling

cat. 5.1

cat. 5.1
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7. Geluidscontouren
‘t Heen is een geluidgezoneerd industrieterrein. Om-
dat de geluidzone (groene lijn) wordt overschreden 
(blauwe lijn) kunnen geen nieuwe omgevingsvergun-
ningen voor het aspect milieu aan bedrijven op ’t Heen 
worden verleend. Het industrieterrein zit hiermee 
akoestisch ‘op slot’. Om deze impasse te doorbreken en 
om de geluidzone te herstellen is in 2011 een geluidre-
ductieplan opgesteld en in 2012 is deze vastgesteld.

Bebouwing

Legenda

Water

55 dB(A) contour

50 dB(A) contour

Zone grens
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8. Water
De Noordwijkervaart / Maandagse Wetering en het 
Uitwateringskanaal zijn onderdelen van de hoofdwa-
terstructuur van Katwijk. Dit oppervlaktewater zorgt 
voor de afwatering van het bedrijventerrein. 
Bij nieuwe ontwikkelingen zal er rekening gehouden 
moeten worden met de regels die het Hoogheemraad-
schap van Rijnland stelt. Dit betekent het volgende: 
wanneer er verhard oppervlak wordt toegevoegd, dan 
dient 15% van dit verhard oppervlak gecompenseerd 
te worden als oppervlaktewater. Deze regeling geldt 
echter pas bij een toename van 500m2 verhard op-
pervlak of meer. 

Bebouwing

Legenda

Water

Verbreding kanaal

Onderdeel watersysteem

Onderdeel hoofd watersysteem
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9. Groen
De N206 wordt ter hoogte van het bedrijventerrein 
geflankeerd door forse groenstroken. Aan de zuidzijde 
bevindt zich ook een groenstrook op de overgang met 
het Uitwateringskanaal. Rond de op/afritten van de 
N206 bevindt zich een verdichting van stedelijk groen. 
Op ‘t Heen wordt de hoofdroute Ambachtsweg/Lage-
weg begeleid door groen. 

Bebouwing

Legenda

Water

Stedelijk groen

Overig groen

Groene Berm

Groene zoom

Hoofdboomstructuur

Groene bedrijfsstraat
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10. Ecologie
Op en rond ‘t Heen komen de volgende diersoorten 
voor; Vleermuizen, Spechten, Kleine Mantelmeeuwen, 
Kokmeeuwen, Stormmeeuwen, Roofvogels en Kleine 
Modderkruipers. De beschermde diersoorten; de Vleer-
muis en de Kleine Modderkruiper komen vooral langs 
de randen van ‘t Heen voor.

Bebouwing

Legenda

Water

Vleermuis

Kleine modderkruiper

Roofvogels

Meeuwen

Spechten
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11. Wegenstructuur/Routing 
‘t Heen heeft een orthogonale (haaks op elkaar staan-
de) wegenstructuur. Met één rondgaande hoofdroute 
bestaand uit de Ambachtsweg en de Lageweg, die 
aansluit op het omliggende wegennet en een directe 
verbinding hebben met de Provincialeweg (N206).

Bebouwing

Legenda

Water

Bedrijfsstraat

Hoofstraat

Provinciale weg
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12. Openbaar vervoer
‘t Heen is te bereiken met verschillende buslijnen 
vanuit Leiden. Buslijn 232 is de enige buslijn die echt 
over het bedrijventerrein heen gaat. Bij de halte ter 
hoogte van de N206 en de Ambachtsweg stopt niet 
alleen bus 232 maar ook bus 37. Ten noorden van ‘t 
Heen halteert buslijn 232 niet, maar bus 40 en 44 van 
en naar Noordwijk.

Bebouwing

Legenda

Water

Bushalte
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12. Bereikbaarheid
De bereikbaarheid vanuit de regio en het achterland 
is goed te noemen. Vanuit de A4 in het noorden voegt 
de A44 uit die langs Rijnsburg richting Den Haag gaat. 
Vanuit het zuiden voegt de N14 uit vanaf de A4, in 
omgekeerde richting, naar de N44 en kan Katwijk en ’t 
Heen vrij gemakkelijk worden bereikt door bij Leiden 
de N206 te kiezen. Vanuit het oosten vervult de N11 
vanaf de A12 een bereikbaarheidsrol. De N11 takt 
op de Leidse Regio aan bij de A4 bij Leiden van waar 
aansluiting kan worden verkregen op de N206 die 
vanuit Zoetermeer door Leiden naar de Bollenstreek 
en Katwijk loopt. 
Binnen Katwijk is ’t Heen op verschillende manieren te 
bereiken; het gebied in bewegwijzerd door de ANWB. 

Bebouwing

Legenda

Water
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13. Parkeren
De parkeersituatie in ’t Heen is in het algemeen niet 
ongunstig. In vrijwel elke straat zijn langsparkeerplaat-
sen die in de afgelopen jaren ook geschikt zijn ge-
maakt om grote voertuigen te kunnen parkeren. Pro-
blemen doen zich voor bij arbeidsintensieve bedrijven 
die niet over eigen parkeergelegenheid beschikken of 
op eigen terrein daar geen voorzieningen voor heb-
ben getroffen. In die omgevingen pleegt men op de 
trottoirs te parkeren een fenomeen dat in vele andere 
industriegebieden kan aantreffen. Het onderzoekbu-
reau BRO adviseurs heeft in het begin van de jaren 
’90 een uitgebreid onderzoek naar de parkeersituatie 
uitgevoerd en daarbij vastgesteld dat wellicht pas op 
de langere termijn aan parkeerregulering gedacht zou 
kunnen worden. Het industriegebied is uitstekend 
bereikbaar voor fietsverkeer, maar die keuze lijkt nog 
niet de populairste.

Bebouwing

Legenda

Water

Groot tekort aan parkeerplaatsen

Klein tekort aan parkeerplaatsen

P
P
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14. Fietsverbinding
Er lopen verschillende vrijliggende fietspaden over 
bedrijventerrein ‘t Heen. Vanuit Hoornes komen er 
twee fietspaden het bedrijventerrein binnen, één langs 
het Uitwateringskanaal en één over de Hoorneslaan 
en komen samen bij de rotonde op de Ambachtsweg. 
Deze sluit vervolgens weer aan op de fietsroute langs 
de N206 richting Noordwijk. Verder ligt er een vrijlig-
gend fietspad langs de gehele hoofdroute van het be-
drijventerrein. Op de Ambachtsweg bevindt zich ook 
aan de zuidzijde van de hoofdroute een ventweg, waar 
de fietsers en auto’s hun ruimte delen. Er is ook een 
aansluiting op een fietspad richting Rijnsburg, deze is 
niet te bereiken over een vrijliggend fietspad. De vele 
fietsverbindingen die over het bedrijventerrein lopen 
zorgen op sommige plekken voor verkeersonveilige 
situaties. 

Bebouwing

Legenda

Water

Onderbroken �etspad

Vrijliggend �etspad
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15. Verkeersveiligheid
De oorzaken voor de ongevallen hebben verschillende 
oorzaken. In het algemeen kan worden gesteld dat 
industriële verkeersbewegingen waarbij met bijzon-
dere voertuigen gereden wordt of waarbij laden en 
lossen op de rijbaan plaats vindt, tot onduidelijkheid 
en daardoor verkeersgevaar kan leiden.
Ook het feit van verschillende soorten consumenten 
(van bouwmarkten, meubelzaken, Kringloopwinkel 
e.d.) met ieder hun eigen wijze van boodschappen 
doen en met verschillende materialen, niet altijd vol-
doende oog hebben voor de verkeersgevaren en zich 
daardoor onveilig gedragen, doch dat geldt evenzeer 
voor het rijdend verkeer dat zoekt en haast heeft en 
in het soms chaotische industriële straatbeeld onvol-
doende oog heeft voor de verkeersveiligheid. Er is 
een duidelijke behoefte aan meer overzicht en ander 
gedrag.

Bebouwing

Legenda

Water

Relatief weinig ongevallen

Relatief veel ongevallen

Relatief weinig slachto�ers

Relatief veel slachto�ers
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16. Externe veiligheid
Op het ’t Heen zijn enkele bedrijven met externe veilig-
heidsrisico’s gevestigd. Door functieveranderingen is 
de personendichtheid toegenomen en daarmee ook 
het risico groter geworden. Dat heeft ertoe geleid 
dat in de afgelopen jaren twee LPG-stations werden 
gesaneerd. Op of nabij het bedrijventerrein zijn geen 
buisleidingen met een extern veiligheidsrisico aanwe-
zig. Wel is er de Provinciale Weg waarover transport 
van gevaarlijke stoffen is toegestaan.

Bebouwing

Legenda

Water

Onderbroken �etspad

Vrijliggend �etspad
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17. Luchtkwaliteit

Wegverkeer is een bron van luchtverontreiniging. Ook 
bedrijfsactiviteiten kunnen daaraan bijdragen. Op het 
bedrijventerrein voldoet de luchtkwaliteit momenteel 
aan de grenswaarden. Nieuwe bedrijfsvestigingen of 
procesveranderingen worden vóóraf getoetst aan die 
luchtkwaliteitseisen.

Bebouwing

Legenda

Water

Relatief weinig ongevallen

Relatief veel ongevallen

Relatief weinig slachto�ers

Relatief veel slachto�ers
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16. Bodem
‘t Heen bestaat al ruim 30 jaar als bedrijventerrein. 
Hoewel de milieurichtlijnen steeds strenger worden 
zitten er op een aantal plekken nog oude verontreini-
gingen in de grond. Van de bekende verontreinigin-
gen zijn de meeste beperkt tot de locatie zelf. Enkele 
verontreinigingen treden ook buiten het bedrijfsper-
ceel. Een verontreiniging kan een beperking vormen 
voor het gebruik van een perceel. Dat is onder meer 
afhankelijk van de aard en concentratie van de veront-
reiniging.

Bebouwing

Legenda

Water

Bodemverontreiniging buiten perceelgrens!
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17. Archeologie
In de bodem onder ‘t Heen is er de verwachting dat er 
mogelijk nog waardevolle archeologie te vinden is. Er 
bevindt zich naar verwachting duinzand op kwelder- 
en of wadafzettingen (groen), duinzand op beddingaf-
zettingen van de Oude Rijn (licht oranje) en een Oude 
Rijn geul (post) Romeins. Deze zal grotendeels ver-
stoord zijn door de bouw van het bedrijventerrein.

Bebouwing

Legenda

Water

Duinzand op kwelder- en/of wadafzettingen

Oude Rijn geul (post) Romeins

Oude duinen en strandwallen

Komafzettingen op strandafzetting

Duinzand op strandvlakte

Kweldergeul

Oude duinen en strandwallen
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18. Glasvezelnetwerk
Bijna het gehele bedrijventerrein is voorzien van een 
glasvezelnetwerk van KPN. De bedrijven hebben dus 
de mogelijkheid om een zeer snelle internetverbinding 
te krijgen.

Bebouwing

Legenda

Water

Glasvezel
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19. Duurzame energie
Er zijn vele verschillende manieren om duurzame 
energie op te wekken. Praktische mogelijkheden zijn 
zon- of windenergie, biomassa en bodemenergiesys-
temen. Op ’t Heen worden de kansen hiervoor vrijwel 
niet benut. Positieve uitzonderingen zijn het bedrijf 
Nobels, dat gebruik maakt van warmte-koudeopslag 
(WKO) en Unigra, dat zijn bedrijfspanden verwarmt 
met biomassa.

Bebouwing

Legenda

Mogelijk locatie windturbine

Opwekken bio energie

Zonnecollectoren mogelijkheden

Koude warmte opslag aanwezig

Water
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20. Ruimtelijke analyse

‘t Heen ligt in het noord oosten van de gemeente Kat-
wijk. Het bedrijventerrein is een naar binnen gekeerd 
bedrijventerrein met een grote verscheidenheid aan 
soorten en typen bedrijven. Het terrein ligt ingeklemd 
tussen het Uitwateringskanaal, de provinciale weg 
N206 en de Maandagse Wetering. 

Het bedrijventerrein op zichzelf heeft een heldere 
structuur. De orthogonale wegenstructuur zorgt voor 
een raster van rechthoekige vlakken, die zijn ingevuld 
door allerlei bedrijven. De vlakken hebben niet alle-
maal dezelfde grootte en ook de invulling van de vlak-
ken is veelal verschillend.  Ze worden ingevuld door 
bedrijven uit verschillende branches, met verschillende 
werkzaamheden, van verschillende grootten en met 
andere milieucategorieën. 

Bedrijvenstructuur
Grofweg is er wel enige clustering naar bedrijfsgrootte 
op ‘t Heen te herkennen. In het noordelijke deel zijn 

veel fietsers de brede strakke asfaltstraten boven de 
getegelde vrijliggende fietspaden. In de bedrijfsstraten 
deelt de fietser de rijbaan met gemotoriseerd verkeer, 
wat gevaarlijke situaties in de handwerkt.

Groenstructuur
Aan de randen langs het Uitwateringskanaal en de 
N206 lopen twee duidelijk herkenbare groenstructu-
ren met forse bomen, die het bedrijventerrein groten-
deels visueel afschermen van omliggende gebieden. 
Langs de N206 bevinden zich op een aantal plekken 
doorzichten naar het bedrijventerrein. In de noord 
oost hoek van het bedrijventerrein is de Riool Water 
Zuivering Installatie duidelijk omkaderd door een 
groene buffer van bomen en struiken.
Op ‘t Heen zelf wordt vooral de hoofdroute Ambachts-
weg/Lageweg aan beide zijden begeleidt door bomen 
en bodembedekkers. In een aantal bedrijfsstraten 
vooral de Nijverheidsstraat, de Taanderstraat en de 
Blekerstraat wordt de weg ook begeleidt door bomen. 
Verder ontbreekt in de bedrijfsstraten veelal ruimtelijke 
samenhang in het groen. 

wat meer grootschalige bedrijven gevestigd. In het 
midden- en zuidelijke deel zijn over het algemeen mid-
delgrootte tot kleinschalige bedrijven te vinden. Langs 
de Ambachtsweg is er een clustering van verschillende 
periferedetailhandel zaken, met een wat grotere con-
centratie aan de zuidzijde. 

Verkeersstructuur
Naast de orthogonale structuur van bedrijfsstraten 
loopt er binnen deze structuur een hoofdroute door 
het bedrijventerrein. De hoofdroute bestaat uit de 
Ambachtsweg en de Lageweg. Deze route is ruimtelijk 
te herkennen als hoofdroute door onder andere de 
breedte van het profiel, de begeleiding door een vrij-
liggend fietspad en de begeleiding van groen. Op een 
aantal plekken is de route echter minder te herkennen 
door de kruising met andere straten, het ontbreken 
van een eenduidige inrichting van de openbare ruim-
te, onduidelijke parkeersituaties en groeninrichting. 
Op ‘t Heen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de 
fiets, een groot manco is echter dat een gedeelte van 
de doorgaande fietsroute niet vrij ligt. Ook verkiezen 
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Openbare weg in gebruik als werkplaats

Slecht onderhouden pandSlecht onderhouden voorterrein

Rommelig straatbeeld door buitenopslagRommelig straatbeeld door buitenopslag

Voorterrein verrommeld door gebruik als verkoopruimte

Tegenstrijdige ruimte voor langs- en haaks parkeren

Openbare weg in gebruik als laad/los plaats

Rommelig straatbeeld door rommelige buitenopslag
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Straatniveau
Naast de ruimtelijke structuren en componenten op 
een hoger abstractie niveau speelt er zich in ‘t Heen 
veel af op straatniveau. Het is een dynamische plek 
om te werken en te ondernemen, echter levert dit op 
sommige plekken rommelige en onveilige situaties 
op. Op straatniveau zijn er een aantal situaties die op 
verschillende plekken van het bedrijventerrein regel-
matig voorkomen en een negatieve invloed hebben 
op de kwaliteit van ‘t Heen in het algemeen. De veel 
voorkomende onwenselijke situaties zijn hieronder 
opgesomd en hiernaast toegelicht met een foto:
•	 Onwenselijke situaties parkeren
•	 Laden lossen in openbare ruimte
•	 Opslag in openbare ruimte 
•	 Vrachtwagens steken bij lossen over de weg
•	 Gevaarlijke oversteken conflicten fietsers met 

gemotoriseerd vervoer 
•	 Vreemde route buslijn 
•	 Dubbel parkeren (haaks en langs conflicteren)
•	 Te veel verschillend materiaalgebruik 
•	 Rommelige verkeersborden 
•	 Gebruik openbare ruimte als bedrijfsruimte, op-

slag, verkoopruimte en losruimte
•	 Achterstallig onderhoud panden, voorruimten en 

openbare ruimte
•	 Rommelig ogende erfafscheidingen

Achterstallig onderhoud in openbare ruimte

Rommelig ogende / vervallen erfafscheiding

Openbare ruimte als opslag

Veel gebruikte fietsroute over bedrijfsstraat Groot ruimte verbruik bushalte

De stoep als parkeerruimte

Ruimtelijke analyse
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Toelichting:
De kern van de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijven-
terrein zit hem in een aantal factoren. Deze factoren 
zijn in willekeurige volgorde:
1. Functie van het bedrijf
2. Het gebouw
3. De terreininrichting
4. Erfafscheiding
5. Inrichting openbare ruimte
6. Parkeren

Deze factoren bepalen in grote mate de beleving 
van het bedrijventerrein en daarmee de ruimtelijke 
kwaliteit. Voor iedere factor is per gebied op een 
aantal punten afgewogen wat de ruimtelijke kwaliteit 
is (zie bijlage 3). In het schema en de tabel hiernaast 
is een samenvatting te zien van de beoordeling. Zo is 
overzichtelijk gemaakt waar knelpunten zich bevinden 
en waar juist kwaliteit wordt gehaald. Deze kaart zal 
als input gebruikt worden voor het opstellen van de 
ruimtelijke visie 2040 in Deel B.

Conclusie analyse
Uit de ruimtelijke analyse kan worden geconcludeerd 
dat er op vele punten aan kwaliteit is te winnen en 
gewonnen zal moeten worden om te komen tot een 
vitaal en toekomstbestendig bedrijventerrein. In de 
ruimtelijke visie 2040 zal daarom een richting gevende 
strategie moeten komen, die uitgewerkt word naar 
een heldere ambitieuze ruimtelijke visie. Aanvullend 
op de ruimtelijke visie dient er een beeldkwaliteitsplan 
opgesteld te worden waarin de ambitie wordt omge-
zet in ruimtelijke eisen voor nieuwbouw plannen om 
zo tot een organisch groeiend vitaal en toekomstbe-
stendig bedrijventerrein te groeien.

 

Bebouwing

Redelijk tot goed kwaliteitsniveau

Mogelijkheid voor zichtlocatie

Middelmatig kwaliteitsniveau

Matig tot laag kwaliteitsniveau

Legenda

Water
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Gebied Kleur Kern van de beoordeling
1 Paars - Potentie voor (her)ontwikkeling naar zichtlocatie
2 Paars - Potentie voor (her)ontwikkeling naar zichtlocatie
3 Paars - Potentie voor (her)ontwikkeling naar zichtlocatie
4 Paars - Potentie voor (her)ontwikkeling naar zichtlocatie
5 Rood - Ongewenste menging bedrijfsfuncties

- Te lage beeldkwaliteit gevels
- Rommelige terreininrichting
- Ongewenste parkeersituatie

7 Paars - Potentie voor (her)ontwikkeling naar zichtlocatie
8 Rood - Te Lage beeldkwaliteit gevels

- Rommelige terreininrichting
- Ongewenste erfafscheiding

9 Rood - Te lage beeldkwaliteit gevels
- Rommelige terreininrichting
- Ongewenste erfafscheiding

10 Oranje - Rommelige terreininrichting
- Rommelige parkeeroplossing

11 Rood - Ongewenste menging bedrijfsfuncties
- Te lage beeldkwaliteit gevels
- Rommelige terreininrichting
- Ongewenste parkeersituatie
- Verrommelde openbare ruimte

13 Rood - Ongewenste menging bedrijfsfuncties
- Lage beeldkwaliteit gevels
- Rommelige terreininrichting
- Ongewenste parkeersituatie

14 Oranje - Ongewenste menging bedrijfsfuncties
- Te lage beeldkwaliteit gevels
- Rommelige voorterrein
- Verrommelde openbare ruimte

15 Oranje - Ongewenste menging bedrijfsfuncties
- Te lage beeldkwaliteit gevels
- Rommelig voorterrein
- Verrommelde openbare ruimte

16 Oranje - Ongewenste menging bedrijfsfuncties
- Te lage beeldkwaliteit gevels
- Rommelig voorterrein
- Verrommelde openbare ruimte

17 Groen - Redelijk tot goede kwaliteit

Gebied Kleur Kern van de beoordeling
18 Oranje - Rommelige terreininrichting

- Ongewenste parkeersituatie
- Verrommelde openbare ruimte

19 Paars - Potentie voor (her)ontwikkeling naar zichtlocatie
20 Rood - Te lage beeldkwaliteit gevels

- Rommelige terreininrichting
- Ongewenste erfafscheiding
- Verrommelde openbare ruimte

21 Rood - Lage beeldkwaliteit gevels
- Rommelige terreininrichting
- Ongewenste erfafscheiding

22 Groen - Redelijk tot goede kwaliteit
23 Oranje - Rommelige terreininrichting

- Aanpassen openbare ruimte
24 Oranje - Rommelige terreininrichting

- Aanpassen openbare ruimte
25 Paars - Potentie voor (her)ontwikkeling naar zichtlocatie
26 Rood - Lage beeldkwaliteit gevels

- Rommelige terreininrichting
27 Rood - Meer beeldkwaliteit gebouwen

- Rommelige terreininrichting
28 Oranje - Rommelige terreininrichting
29 Groen - Redelijk tot goede kwaliteit
30 Oranje - Lage beeldkwaliteit gevels

- Rommelige terreininrichting
31 Paars - Potentie voor (her)ontwikkeling naar zichtlocatie
32 Oranje - Lage beeldkwaliteit gevels

- Rommelige terreininrichting
33 Groen - Redelijk tot goede kwaliteit
34 Groen - Redelijk tot goede kwaliteit
35 Groen - Redelijk tot goede kwaliteit
36 Oranje - Rommelige terreininrichting
37 Paars - Potentie voor (her)ontwikkeling naar zichtlocatie
38 Oranje - Rommelige terreininrichting

- Ongewenste erfafscheiding
39 Oranje - Rommelige terreininrichting
40 - 44 Groen - Redelijk tot goede kwaliteit
45 Oranje - Rommelige terreininrichting

- Ongewenste parkeersituatie

Ruimtelijke analyse





3. Bijlage
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 aspect typering waardering omschrijving actie
functie Kleine bedrijven (S)

Middelgrroot (M)
Groot (L)
Extra groot (XL)
Leegstand (ls)
Detailhandel (DH)
Gemengd. (G)

Nvt
Goed (+)
Gemiddeld (O)
Slecht (-)

Positief: 
*De bedrijven “beconcurreren” 
onderling elkaar niet in het 
functioneren. 
Negatief: 
*Het functioneren wordt 
belemmerd.

Positief: 
*Geen actie
Negatief:  
*Opheffen van onderlinge belemmering, zoals 
bereikbaarheid en toegankelijkheid.

gebouw *Beeldkwaliteit
*Gebruikswaarde
*In verhouding met omliggende gebouwen

Nvt
Goed (+)
Gemiddeld (O)
Slecht (-)

Positief: 
*Goede beeldkwaliteit, 
*Oriëntatie op de straat, 
*Geen veelheid aan aparte 
aanbouw. 
*Gebouw afgestemd op de 
functie.
Negatief: 
*Slechte beeldkwaliteit, 
*Niet ingepast in de omgeving, 
*Geen eenduidig gebouw, 
*Niet afgestemd op de locatie. 
*Gebouw niet afgestemd op de 
functie.

Positief: 
*Beeldkwaliteit en gebruik op termijn verder 
verbeteren.
Negatief: 
*Beeldkwaliteit verbeteren, 
*Vormgeving  reeks gebouwen aanpassen,
*Verwijderen cq verbouwen van aparte bouwwerken
*Passend maken bij de locatie
*Gebruik aanpassen 

terreininrichting *Orde/wanorde
*Grootte
*Situering ten opzichte van de  openbare weg                            
*Inrichting

Nvt
Goed (+)
Gemiddeld (O)
Slecht (-)

Positief:
*Overzichtelijke inrichting,
*materiaal visueel afgeschermd,
*parkeren ordelijk op het terrein
*Verhouding bebouwd/ 
onbebouwd min 70%/30%,
Negatief:
*Veel materiaal op het terrein in 
het zicht,
*materiaal chaotisch gestald op 
het terrein,
*Veel ongebruikte onbebouwde 
ruimte,
*hoofdingang onduidelijk en niet 
georiënteerd op de weg,
*Veel ongebruikte parkeerruimte
*chaotisch geparkeerd.
*divers materiaal gebruik op de 
kavel, tussen de kavels.

Positief: 
*Inrichting optimaliseren.
 *Parkeermogelijkheden benutten
*Bebouwd-onbebouwd relatie verfraaien.
Negatief:
*Materiaal op het terrein visueel wegwerken van de 
openbare ruimte,
*Bijgebouwen onderdeel maken van het geheel of 
weghalen.
*Materiaal ordelijk stallen.
*Meer parkeerplaatsen creëren op het eigen terrein,
*Hoofdingang herkenbaar maken.
*Verhardingsmateriaal gebruik op het terrein 
eenduidig maken
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erfafscheiding *uitstraling
*plaats
*relatie met omgeving

Nvt
Goed (+)
Gemiddeld (O)
Slecht (-)

Positief:
*Geen erfscheiding
*fraai eenduidig hekwerk
*groene afscheiding
Negatief:
*Geen hekwerk –wel gewenst
*onooglijk hekwerk
*verschillende hekwerken naast 
elkaar. 
*divers materiaal gebruik op de 
kavel, tussen de kavels en met de 
openbare ruimte.

Positief:
*Niks doen
*hekwerk “vergroenen”
Negatief:
*Hekwerk/erfafscheiding plaatsen
*Hekwerk kwalitatief standaardiseren
*”Vergroenen” van het hekwerk
*afstemmen materiaal op het terrein, tussen de 
kavels en met de openbare ruimte.,

Inrichting openbare ruimte *Gebruikswaarde
*Belevingswaarde

Nvt
Goed (+)
Gemiddeld (O)
Slecht (-)

Positief:
*inrichting afgestemd op het 
gebruik
*visueel aantrekkelijke inrichting 
Negatief:
*Slechte bereikbaarheid
*geringe gebruikswaarde
*visueel onaantrekkelijk,- 
     - ongepast profiel, 
     -veel verschillende materialen. 
     -Geen aansluiting met de 
     Erfgrens
*verkeersonveilig

Positief:
Niks doen
Negatief:
*Herinrichting van de openbare ruimte.
    -meer/minder parkeerplaatsen
    -meer/minder groen
    -eenduidige inrichting
    -eenduidig materiaalgebruik
*verbeteren tbv verkeersveiligheid.

parkeren *Capaciteit
*Plaats
*samenhang met gebouw
*samenhang met openbare ruimte

Nvt
Goed (+)
Gemiddeld (O)
Slecht (-)
  

Positief: 
*voldoende parkeerplaatsen
*ordelijk gepositioneerd
Negatief:
*te weinig parkeerplaatsen
*rommelig gesitueerd,
*te dominant in de openbare 
ruimte.
*te sterk geaccentueerd in het 
straatbeeld
*belemmering tov doorstroming.

Positief:
*Niks doen
*aanbod verschuiven van openbaar naar privéterrein
Negatief:
*meer parkeerplaatsen op eigen terrein
*verbeteren van de verdeling parkeerplaatsen in de 
openbare ruimte
*lay-out parkeerplaatsen eenduidig maken met de 
openbare ruimte.
*parkeerplaatsen opheffen/verplaatsen tbv 
doorstroming.



50

Colofon

Opgesteld door:
Gemeente Katwijk 

Ambtelijk opdrachtgever
D. Kistemaker

Bestuurlijk opdrachtgever
D. Binnendijk, G. Mostert

Datum
21 Juni 2012

Projectleider
Marjolein Valasek-Slijkhuis

Stedenbouwkundige
Willem Prinsen, Peter Baalbergen 



 

1 

 

Factsheet  

‘t Heen 

 

Inleiding 
 

„t Heen (gemeente Katwijk) is een van de terreinen die in 

kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie 

Holland-Rijnland op de rol staan voor een pilot 

herstructurering.  

 

In deze sheet treft u een overzicht aan van de 

belangrijkste feiten en cijfers van „t Heen. De sheet 

vormt basis voor uw herstructureringsstrategie en input 

voor uw op te stellen database bedrijventerreinen 

Holland-Rijnland.  

 

De factsheet bestaat uit drie onderdelen:  

 functionele indicatoren: dit onderdeel zoomt in 

op aspecten als omvang, milieucategorie en 

leeftijd van „t Heen. 

 economische indicatoren: dit onderdeel besteedt 

aandacht aan aspecten als aantal (en aard van) 

vestigingen en banen op „t Heen, WOZ-waarde, 

ruimteproductiviteit en leegstand.  

 „t Heen in perspectief: in dit laatste onderdeel 

plaatsen we de functionele en economische 

prestaties van „t Heen in het perspectief van 

vergelijkbare terreinen in Zuid-Holland met onze 

Economische Effect Rapportage (EER) 

Bedrijventerreinen.  

 

Daarnaast treft u als bijlage een lijst met definities en 

toelichting op afkortingen aan.  

Figuur 1: ligging ’t Heen 

 

 

 

‘t Heen in beeld 
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Functionele indicatoren 
 

Bruto en netto oppervlakte (in ha) 

„t Heen heeft een oppervlakte van 78,2 hectare bruto en 

68 hectare netto (bron: Infodesk bedrijventerreinen, 

2011). 

 

Aantal m² bvo per terrein en kavel 

De totale vloeroppervlak aan bedrijfspanden op 

bedrijventerrein ‟t Heen bedraagt bijna 397.000 m². Dit 

is de totale oppervlakte van alle WOZ-objecten op 

bedrijventerrein ‟t Heen exclusief woningen en 

parkeerterrein. Het oppervlak is indicatief. In 

onderstaande tabel staan de bedrijven naar type. 

Tabel 1: Bedrijven 

Bedrijven 

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke 

dienstverlening 

A. Stuij B.V. 

Accountantskantoor Brittenburg 

Administratiekantoor Vink B.V. 

Beheermaatschappij Astra Containers B.V. 

CHL Netherlands B.V. 

Cleanerglobe B.V. 

De Kort & Van Veen B.V. 

DEG Planning & Control B.V. 

Eilliat B.V. 

Exploitatiemij. P. van der Niet B.V. 

Groene Brandbeveiliging 

Induct B.V. 

INTERFINAD B.V. 

Katwijk Chemie Holding B.V. 

LiEm holding B.V. 

Marcus-Design 

Metier Plancon B.V. 

Oosterlee Ontwikkeling B.V. 

Oudshoorn & Van Egmond 

Outhands Internet, IT & Media 

Ouwehand Bouw Groep B.V. 

per object B.V. 

Practicomfort International Beheer B.V. 

Projura B.V. 

PROMAIL 

Remmelzwaal Webmarketing 

Renovo Film B.V. 

Res Staalbouw V.O.F. 

Sandifort id 

Techniekgroep 

Tehama B.V. 

TEMS B.V. 

The Entertainment Group B.V. 

 

 

 

The Entertainment Group B.V. 

TuMa Administratiekantoor 

V.S.A. Techniek B.V. 

Witteveen Bouwkosten 

Bouwnijverheid 

A. Jansen Elektro Installatie Techniek 

Aannemersbedrijf G. van Duijn 

Aannemersbedrijf Serco B.V. 

B&R inspectie en advies B.V. 

B.V. Katwijkse Bouwmaatschappij K.B.M. 

BEMA 

Beyaart Aannemersbedrijf 

Bouwbedrijf D. Hoek 

Bouwbedrijf De Lange Van der Plas B.V. 

Bouwbedrijf K. Meijvogel & Zoon B.V. 

Bouwbedrijf Krijn Meijvogel B.V. 

Bouwbedrijf Meijvogel B.V. 

Elpabe Electro B.V. 

Esnacom Dak- en Gevelsystemen B.V. 

Grimbergen De Heul Staalbouw B.V. 

Hoekhuis B.V. 

Holdingmaatschappij D. Van der Plas B.V. 

Installatiebedrijf Kuijt Katwijk 

Isodes B.V. 

J. Knetsch meubel- en ambachtelijk timmerbedr 

Joghtlust Ontwikkeling B.V. 

KBM Onderhoud & Renovatie B.V. 

Loodgietersbedrijf Kees de Jong 

N. van Maren Schilder- en Afwerkingsbedrijf 

Onderh. en aannemersbe. Oegstgeest B.V. 

Oosterlee Onderhoud B.V. 

Ouwehand Bouw Katwyk B.V. 

P. van der Niet Hazerswoude B.V. 

Repex 

Rijnland Kozijnen B.V. 

Rijnland Kozijnen Montage B.V. 

Schildersbedrijf J. de Best en Zoon B.V. 

Schildersbedrijf Maarten de Mol 

Schildersbedrijf Van Beelen & Hazenoot B.V. 

Schilderwerken Buis van Duyvenbode 

Secuweb Buitenbeveiliging B.V. 

Stukadoorsbedrijf Bevo B.V. 

Techn.Adv.&Install.Bedr. P. V.D. Niet Katwyk 

Tegelzettersbedrijf M.P. Joustra 

Timmer- en aannemingsbedrijf Kuijt 

Van den Berg Installatietechniek 

Van Kruistum Schilders 

Verdoes Stucadoors B.V. 

Wabo Katwijk Bouwbedrijf 

Werktuigenmaatschappij Van der Plas B.V. 

Zaanse Bouw Maatschappij B.V. 

Financiële instellingen 

A.K. Schuitemaker Beheer B.V. 

A.T.S.K. Holding B.V. 

Amis AssurantiÃ«n B.V. 

Anidin B.V. 
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Arcobel B.V. 

Assurantiekantoor De Duinlander 

Beeld Beheer B.V. 

Beh.- en Houdster Maatschappij W. van Reeken 

Beheermaatschappij HSM Katwijk B.V. 

Bistro de Burcht 

C. van der Plas Beheer B.V. 

CAN Invest B.V. 

Duduvi B.V. 

Fourth Generation B.V. 

Garage Modern Katwijk Holding B.V. 

Harold de Jong Beheer B.V. 

Holding M.W. van den Oever B.V. 

J. de Jong Holding B.V. 

J.H. Blom Holding B.V. 

J.W. van der Kooi Katwijk Beheer B.V. 

Jano Holding B.V. 

L. Haasnoot jr. B.V. 

Liften- en Machinefabriek Lakeman Beheer B.V. 

M. van den Anker Holding B.V. 

MBrands International B.V. 

Meijbouw Beheer B.V. 

NLP Holding B.V. 

Oudwest B.V. 

P.C. Schuitemaker Beheer B.V. 

Roando B.V. 

Teus Holding B.V. 

Transportonderneming Kapa (Katwijk) B.V. 

Tromp Holding B.V. 

Van Dinten Beheer B.V. 

Vink Groep B.V. 

Gezondheids- en welzijnszorg  

Huid- en oedeemtherapie Linda van de Winkel 

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's  

A.L. de Jong en Zoon B.V. 

Albert Heijn B.V. 

Artfloor 

Artimi Autobedrijf 

ASR HÃ¶ke 

Auto & Truck Service Katwijk B.V. 

Auto Dijksman Katwijk B.V. 

Auto Hoogendorp 

Auto SchÃ¼ller B.V. 

Autobedrijf Taric 

Autobedrijf Ter Duin 

Autobedrijf Van der Gugten 

Autocentrum Van der Plas 

Autohandel R. van Beelen 

Automeer Katwijk B.V. 

Autoschade Service Katwijk 

Autoschadebedrijf Dijksman-de Jong B.V. 

Autoservice Van der Lans 

Aventurijn Natuursteen 

B Adaptive ICT 

B.V. Bura 

B.V. Exotimex 

BBN Dijkstra 
 

 

Beter Bed 

Blom's Automobielbedrijf B.V. 

BodyTrade B.V. 

Bodyview 

Branie 

Brezan Automaterialen Katwijk ZH 

BT Industrial 

Buitenbos Auto's 

Caminada h.o. S.K. Natuursteen 

De Jong's Autobedrijf Hillegom B.V. 

Degroot DSS 

Dijkstra Katwijk Keukens B.V. 

DMW Schoen- en Kledinginzameling B.V. 

DRTS 

Duursport B.V. 

Easy Autoglas Nederland 

Ed's Garage 

F.M. Autoschade 

Flippo-Lijsten 

Floorweb V.O.F. 

Gall & Gall 

Gamma Katwijk 

Garagebedrijf Mustafa Mert 

Haasnoot Vis B.V. 

Handelmaatschappij Maritiem B.V. 

HaPe B.V. 

Haringhandel A. Hoek B.V. 

Head Electronics B.V. 

Henze Autobanden (Rene Broekman) 

Het AutoSchadehuis 

Het Motorhuis 

Italia Keuken 

Juweliersshop Van der Zwart B.V. 

K. Reyhan 

KantoorExpert 

Karel Oto jr. B.V. 

Katwijk Tabak & Lectuur 

Keukenvakhandel F. van Hamersveld B.V. 

Land- & Range Rover Van Maren B.V. 

Landgraaf 

Lion Beddenshop 

MBrands B.V. 

Menken Werkbladen B.V. 

Mobiele Banden Service Henze B.V. 

Moga d'Or Group B.V. 

Nelson t.h.o.d.n. Karwei Katwijk 

Nettenfabriek De Noordzee B.V. 

OPWarungWeb 

Ouwehand Visverwerking B.V. 

P.H.M. van Maren B.V. 

Prominent Beheer B.V. 

Pronk & Van Leeuwen 

Rato Enterprises B.V. 

RMS Kerst- en Themapakketten B.V. 

Rose Slaapcomfort 

Sanitrend Katwijk 

Schoneveld & Den Hollander B.V. 
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Schuitemaker's Vishandel B.V. 

Sebel Autodaken B.V. 

Shell station Ambachtsweg 

Svala Auto Zaandam 

Swiss Sense Katwijk 

Taartenland.nl 

Technivo Oudshoorn B.V. 

Trendhopper Katwijk B.V. 

V.A.V. Aandrijvingen B.V. 

V.O.F. Plug Meubelen 

V.S.L. Air-O-Vent B.V. 

Van den Anker IJzerhandel Katwijk B.V. 

Van Haaster Auto's B.V. 

Van Kempen Houthandel B.V. 

Vegro Thuiszorgwinkel Katwijk 

Verdoes 

Vink Industry B.V. 

Willburg Machinebouw B.V. 

Willburg Projecten B.V. 

Henze Autobanden (Rene Broekman) 

Industrie 

A.F.A.K. Techniek B.V. 

All In/Verhagen B.V. 

All Media Solutions B.V. 

Alutech Nederland 

B.V. Katwijk Chemie 

B.V. Korthofah 

B.V. Prefab Betonwapening D & L 

Beckers Katwijk B.V. 

Boxclusive B.V. i.o. 

Carrosseriebouw Van der Horst B.V. 

Cintas Document Management-Netherlands B.V. 

Constructiebureau Bogaards B.V. 

Copy Service De Noord 

CraneBuilders B.V. 

De Haagse Bierbrouwerij 

Drukkerij J. Verhagen B.V. 

DuSart Pharma B.V. 

DW Kozijnen B.V. 

EasyEnergy Station Katwijk 

Ecri 

F.J. Snacks 

Food Concepts B.V. 

Grafisch Productiebedrijf Mosmans B.V. 

Hollaar Kunststoffen B.V. 

Houtindustrie Norhtgo B.V. 

Huck Torimex B.V. 

JV Metaalservice 

Kees Mulder Katwijk B.V. 

Laska 

Liften en Machinefabriek Lakeman B.V. 

Machinefabriek Van Rijn B.V. 

Mebin-Katwijk 

Metaalbescherming Katwijk B.V. 

Meubelmakerij Knijnenburg 

Modulair Parking Systems B.V. 

Nobel's Machinefabriek B.V. 
 

 

Oostingh Staalbouw B.V. 

Relax Recliners 

Staalbouw Van Rijn B.V. 

Straalservice West B.V. 

Technisch Handels- en Adviesbureau Swart B.V. 

TRS Energysystems B.V. 

Uitgeverij Verhagen B.V. 

Unigra B.V. 

Verloop Rolluiken B.V. 

Vink Systemen B.V. 

Vishandel Almelo 

Wheel Printing B.V. 

Zeefdrukkerij Duivenvoorden 

Zorge Industrie B.V. 

Informatie en communicatie 

Auton Rijnsburg B.V. 

De Parel 

Gamma Subtitling 

ICT Katwijk B.V. 

Kanteff Speech Processing B.V. 

MailMyDisc Holding B.V. 

Pepperflow B.V. 

Qmatic Holland B.V. 

Serco Nederland B.V. 

Auton Rijnsburg B.V. 

De Parel 

Gamma Subtitling 

ICT Katwijk B.V. 

Kanteff Speech Processing B.V. 

MailMyDisc Holding B.V. 

Pepperflow B.V. 

Qmatic Holland B.V. 

Serco Nederland B.V. 

Landbouw, bosbouw en visserij 

Deca-Pack B.V. 

Haasnoot IJmuiden B.V. 

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking  

Eetgemak B.V. 

Horeca Exploitatie Maatschappij Hoogmade B.V. 

Strandbedr Willy 

Onderwijs 

ACK Leer-Werk Plan B.V. 

The Heyz House of Music 

Overige dienstverlening 

AALBERG B.V. 

Beauty Centre Cocoon 

DMK Computers 

Kapsalon Mieke Sjardin 

V.O.F. Wasserij Meerzicht- Nieuw Leven 

Verhuur van en handel in onroerend goed 

A. Hoek Onroerend Goed B.V. 

B.V. Horeca Exploitatie van Hese 

J.G.F. Lakeman Onroerend Goed B.V. 

Kantoren- en Bedr.Centrum De Rijnpoort B.V. 

Norhtgo Onroerend Goed Maatschappij B.V. 

Ontwikkelingsmaatschappij Hoogmade B.V. 

Siberu Vastgoed B.V. 
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Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke 

dienstverlening  

B & J Services B.V. 

BB Dienstverlening B.V. 

Bedrijfsdiensten De Rijn 

E.K.L. Leesmappen B.V. 

Focustec B.V. 

HSM Verhuur B.V. 

Huurmaat B.V. 

HuurMax Katwijk 

KBM Services B.V. 

Mankracht Katwijk B.V. 

MultiRent Katwijk 

Oudshoorn Hoveniers 

Ouwehand groentehandel en verpakkingen 

Proseco 

Remmelzwaal-van der Plas B.V. 

Van Aalst Sloopwerken B.V. 

Vervoer en opslag 

De Jong's Taxicentrale B.V. 

Freightways Distriservices B.V. 

Freightways Handling Services B.V. 

Freightways Internationale Expediteurs B.V. 

Freightways Special Projects B.V. 

In Control Logistics 

J. Schaap Internationaal Transport 

Kees Vlieland Transport 

PostNL Productie B.V. 

Taxi Jonker B.V. 

Transportonderneming Kapa B.V. 

Van der Gugten Transport 

W. van der Kooi en Zn. B.V. 

Zeevries Katwijk B.V. 

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en 

sanering 

Firma I. SchaddÃ© van Dooren 

Puinrecycling Duin- en Bollenstreek B.V. 

v. Gansewinkel Regio Z-Holl., Vest. Katwijk 

Bron: Gemeente Katwijk (juli 2011) 

 

In bovenstaande tabel staan minder bedrijven dan in het 

bestand van de Kamer van koophandel. Dit komt doordat de 

Kamer van koophandel ook alle verschillende BV’s registreert 

en hier is in bovenstaande lijst geen rekening mee gehouden. 

Voor het aantal banen en het aantal vestigingen houden we 

het werkgelegenheidregister van de Kamer van Koophandel 

aan.  

 

FSI per terrein en per kavel 

De Floor Space Index (FSI) is de verhouding tussen het 

aantal m² vloeroppervlak en het oppervlak van de kavel. 

Voor bedrijvengebied „t Heen komt de FSI op circa 0,58. 

De variatie is groot, sommige kavels kennen een FSI 

kleiner dan 0,5 en sommige kavels hebben een FSI 

groter dan 1 (zie ook figuur 2).  

 

Figuur 2: FSI 't Heen 

 

Bron: Gemeente Katwijk, WOZ-gegevens (2011) 

 

Maximale toegestane milieucategorie 

Op bedrijventerrein „t Heen kunnen zich bedrijven 

vestigen tot en met milieucategorie 4 (bron: 

bestemmingsplan „t Heen, 1999). 

 

Aantal hectares en m² bvo per milieucategorie 

In figuur 3 staat hoeveel hectare er per milieucategorie 

in het bestemmingsplan beschikbaar is op „t Heen. Circa 

tweederde van het terrein biedt plaats aan bedrijven in 

categorie 3.  

Figuur 3: maximaal toegestane milieucategorie (in %) 

 
Bron: Stec Groep op basis van bestemmingsplan „t Heen 

(1999) 

 

In onderstaande tabel leest u indicatief het 

daadwerkelijke ruimtegebruik op ‟t Heen naar 

milieucategorie. Indicatief, omdat voor 82 bedrijven op ‟t 

Heen het kaveloppervlak niet bekend is.  

 

Opvallend is dat er aan 6 bedrijven een vergunning voor 

milieucategorie 5 en 6 is gegeven, terwijl het 

bestemmingsplan aan maximaal 4 ruimte biedt. 

 

5%

40%

12%

43%

FSI is 0,5 en kleiner

FSI is 0,5 t/m 1

FSI is groter dan 1

onbekend

circa 26 ha

circa 42 ha

maximaal milieucategorie 4

maximaal milieucategorie 3
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Tabel 2: milieucategorie ‘t Heen (in kaveloppervlakte) 

 

aantal 

bedrijven 

oppervlakte in 

m² 

Milieucategorie 1 28 17.069 

Milieucategorie 2 83 59.865 

Milieucategorie 3 54 94.399 

Milieucategorie 4 12 12.613 

Milieucategorie 5 6 60.591 

Milieucategorie 6 1 - 

 

184 244.537 

Bron: Stec Groep op basis van bestemmingsplan „t Heen 

(1999) 

 

Leeftijd van het terrein 

Het bedrijventerrein is sinds eind jaren 60 van de vorige 

eeuw in ontwikkeling (bron: gemeente Katwijk, 2011). 

 

Aantal openbare parkeerplekken 

Er zijn (afgerond) bijna 2.000 openbare parkeerplaatsen 

op bedrijventerrein „t Heen.  

 

Organisatiegraad 

Geen. 

 

Wel/ niet parkmanagement aanwezig 

Geen parkmanagement.  

 

Lijst met vestigingen en vastgoedposities 

De lijst met vestigingen vindt u in tabel 1 onder de 

paragraaf “Aantal m² bvo per terrein en kavel”. 

In tabel 3 treft u een overzicht aan van de 

vastgoedposities op „t Heen. We concluderen dat er 

sprake is van een veelheid aan eigenaren op het terrein.  

Grote eigenaren qua oppervlakte (kavels) zijn A.H. van 

Nobelen Onroerend Goed Maatschappij Noordwijkerhout 

B.V., B.V. Rederij en Haringhandel N. Parlevliet jr., Vink 

Vastgoed B.V., Marjovita Beheer III B.V., H. Oostingh 

Beheer B.V. en Blom's Automobielbedrijf B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: eigenaren 

Eigenaar Opper-vlakte 

Aantal 

WOZ 

objecten 

A.H. van Nobelen Onroerend Goed 

Maatschappij Noordwijkerhout B.V. 29.010 5 

B.V. Rederij en Haringhandel N. 

Parlevliet jr. 24.450 1 

Vink Vastgoed B.V. 16.225 1 

Marjovita Beheer III B.V. 15.778 1 

H. Oostingh Beheer B.V. 13.598 2 

Blom's Automobielbedrijf B.V. 10.267 1 

Zeevries Katwijk B.V. 9.135 1 

B.V. Katwijk Chemie 8.790 1 

Unigra B.V. 7.238 1 

Ouwehand Bouw Vastgoed B.V. 6.599 2 

A. Hoek Onroerend Goed B.V. 6.228 2 

Degrobel B.V. 6.042 1 

Maritiem Holding II B.V. 5.675 1 

Mebin B.V. 5.668 1 

Katwijkse Exploitatie Maatschappij B.V. 4.328 3 

Marbouw Beheer B.V. 4.216 6 

A.F.A.K. Vastgoed B.V. 4.000 1 

Holdingmaatschappij D. van der Plas 

B.V. 3.745 1 

Van Kempen Holding B.V. 3.609 1 

Staalbouw van Rijn B.V. 3.249 2 

Exploitatie Ambachtsweg 3 Katwijk BV 3.124 1 

TNT Real Estate B.V. 2.762 1 

Van der Krogt Vastgoed B.V. 2.647 2 

DuSart Pharma B.V. 2.191 1 

K.B.M. Bouwgroep B.V. 1.543 1 

Arce Holding B.V. 1.535 1 

Proseco B.V. 1.505 1 

Vava B.V. 1.502 1 

NLP Holding B.V. 1.500 1 

Exploitatie Scheepmakerstraat 2 

Katwijk BV 1.497 1 

B.V. Prefab Betonbewapening D & L 1.480 1 

Tromp Holding B.V. 1.293 1 

Vereniging van Schippers - Eigenaren 1.153 1 

M. van den Anker Holding B.V. 1.135 1 

Schüller 1.120 1 

Transportonderneming "Kapa" B.V. 1.088 1 

Technisch Advies- en Installatiebedrijf P 

van der Niet Maasdijk BV 1.065 1 

Page Invest B.V. 1.045 2 

Vlieland 1.023 2 

Alutech Nederland B.V. 1.005 1 

Verloop Rolluiken B.V. 984 1 

Papertray B.V. 974 1 

Verdoes Holding B.V. 931 1 

J.G.F. Lakeman Onroerend Goed B.V. 888 1 

Bestran Vastgoed B.V. 882 1 

Ouwehand 823 3 

W. van der Kooi en Zn. B.V. 805 1 
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Grimbergen de Heul Staalbouw B.V. 774 1 

van Duivenvoorde Onroerend-Goed 

Beheer 710 1 

Schuitemaker 690 2 

Oosterlee Ontwikkeling B.V. 662 1 

A.T.S.K. Holding B.V. 602 1 

Ligt Holding B.V. 533 1 

Schildersbedrijf J. de Best en Zoon B.V. 525 1 

Beckers - Katwijk B.V. 500 1 

Fourth Generation B.V. 395 1 

Beeld Beheer B.V. 333 1 

van den Oever 325 1 

Hartevelt 72 1 

Christelijke Drum- en Showfanfare 

"Door Vriendschap Sterk" 20 1 

Advies en Technisch Installatie Bur. A. 

Stuij - 2 

B&r inspectie en advies B.V. - 1 

BB Holding B.V. - 2 

De Rijnpoort B.V. - 61 

E.K.L. Leesmappen B.V. - 3 

Exploitatie Ambachtsweg 5 Katwijk BV - 4 

Exploitatie Ambachtsweg 7 Katwijk BV - 5 

Flippo - 2 

G. van Duijn Beheer B.V. - 9 

Hollaar Kunststoffen B.V. - 1 

Sandifort id - 1 

Walhalla Vastgoed B.V. - 4 

Bron: Gemeente Katwijk, WOZ gegevens (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economische indicatoren 
 

Direct beschikbare ruimte in hectare en aantal 

m² bvo 

Er is één kavel bouwgrond beschikbaar van in totaal 

5.000 m² aan de Taanderstraat. Door herstructurering 

kan in de toekomst ruimte vrij komen. Daarnaast wordt 

een aantal bedrijven en kantoren te huur of te koop 

aangeboden. 

Tabel 4: Beschikbare bedrijfsruimte per augustus 2011  

Adres Oppervlakte (m²) 

Heerenweg 4b 700 

Heerenweg 17 710 

Heerenweg 1/d 208 

Nijverheidstraat Zh 1.000 

Heerenweg 13/a 400 

Scheepmakerstraat 29 1.010 

Scheepmakerstraat 3/x 148 

Lageweg 10 510 

Zeilmakerstraat 1 4500 

Blekerstraat 3 1960 

Scheepmakerstraat 40 593 

Scheepmakerstraat 5 435 

Lageweg 42 2.500 

Totaal 14.674 

Bron: Stec Groep op basis van Propertynl (2011) 

Tabel 5: Beschikbare kantoorruimte per augustus 2011  

Adres Oppervlakte (m²) 

Ambachtsweg 20/a 300 

Blekerstraat 1 520 

Ambachtsweg 5 800 

Ambachtsweg 16 1.020 

Nijverheidstraat 6 1.362 

Heerenweg 17/a 330 

Totaal 4.332 

Bron: Stec Groep op basis van Propertynl (2011) 

Tabel 6: Beschikbare winkelruimte per augustus 2011  

Adres 

Oppervlakte (m²) 

vvo 

Ambachtsweg 1 1.150 

Zeilmakerstraat 2 156 

Ambachtsweg 15 1.019 

Totaal 2.325 

Bron: Stec Groep op Locatus (2011) 
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Leegstand 

Bijna 22.000 m² staat leeg. Dit is ruim 5% van het 

totaal aantal vierkante meters op ‟t Heen, wat 

overeenkomt met een gezond frictieniveau.  

 

Prijzen per m² grond 

Er zijn geen recente grondprijzen bekend voor ‟t Heen. 

De laatste uitgifte was in 1996. Een vierkante meter 

koste toen € 98. Op basis van een comparatieve analyse 

van grondprijzen op vergelijkbare terreinen in de 

omgeving (tabel 10) concluderen we dat voor een 

reguliere kavel op „t Heen een grondprijs tussen 

ongeveer € 250 en € 300 realistisch is. De exacte 

prijzen die voor grond op „t Heen gevraagd kunnen 

worden, zijn echter afhankelijk van de 

invulling/ontwikkelingsrichting van het terrein. De 

uitgifteprijs zal in een later stadium – residueel – 

bepaald moeten worden op basis kenmerken van de 

kavel (ligging, omvang, zichtbaarheid) en het vastgoed 

dat erop gerealiseerd zal worden. 

 

Tabel 7: Comparatieve analyse grondprijzen  

Bedrijventerrein/gemeente Verkoopprijs per m² excl. BTW 

Alphen aan den Rijn  

De Schans I en II €270 – €325 

Hoorn West €300 – €325 

Molenwetering €300 – €325 

Leiden 

Bio Sciencepark €250 – €565 

Noordwijk 

Space Businesspark €250 

Klei-Oost  €240 – €290 

Teylingen  

Sassenheim Zuid €400 

Voorhout €200 – €275 

Hillegom 

Hillegom-Zuid €250 - €275 

Bron: Ibis werklocaties, Stec Groep en Arcadis (2011) en 

diverse gemeentesites. 

 

 

 

Lijst van bedrijven/vestigingen per bedrijfstak 

‟t Heen telt 479 bedrijven. De meeste bedrijven op „t 

Heen vallen in de categorie zakelijke en overige 

dienstverlening en handel en reparatie.  

Figuur 4: bedrijven ‘t Heen naar segment 

 
Bron: Kamer van koophandel (augustus, 2011) 

 

Aantal werkzame personen per bedrijfstak en 

type werkgelegenheid 

De 479 bedrijven op „t Heen zijn in totaal goed voor 

ruim 3.300 fulltimebanen. Verreweg de meeste banen 

vallen in de sector industrie (40%). In figuur 5 vindt u 

de verdeling naar de segmenten. 

 

Figuur 5: werkgelegenheid ‘t Heen naar segment 

 
Bron: Kamer van koophandel (augustus, 2011) 

 

Werkgelegenheid per hectare 

„t Heen telt in totaal ruim 3.300 banen op 68 hectare 

netto. Het terreinquotiënt voor „t Heen bedraagt dus 49 

banen per hectare.  
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Jaarlijkse dynamiek 

In totaal hebben zich in de periode 2006 tot en met 

2010 negen starters gevestigd, zijn er zeven bedrijven 

opgeheven en 12 bedrijven opgericht op „t Heen. In 

2009 en 2010 vond 2% van alle startende bedrijven, 

3% van alle opheffingen en 3% van alle oprichtingen 

van de gemeente Katwijk plaats op „t Heen.  

Tabel 8: jaarlijkse dynamiek (2006-2010) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

Gemiddeld 

per jaar 

Starters 3 0 1 1 4 1,8 

Opheffingen 2 0 1 2 2 1,4 

oprichtingen 4 2 2 2 2 2,4 

Bron: Kamer van Koophandel (2011) 

 

Starters 

De meeste startende ondernemingen (6) vielen onder de 

sector handel en reparatie. 

Figuur 6: starters naar segment 2006-2010 (in 

aantallen) 

 
Bron: Kamer van Koophandel (2011) 

 

Opheffingen 

De meeste opheffingen (5) vonden plaats in de sector 

handel en reparatie. 

Figuur 7: opheffingen naar segment 2006-2010 (in 

aantallen) 

 

Bron: Kamer van Koophandel (2011) 

 

 

 

Oprichtingen  

De meeste bedrijven op ‟t Heen die opgericht werden 

vielen onder de sector zakelijke dienstverlening en 

handel en reparatie.  

Figuur 8: oprichtingen naar segment 2006-2010 (in 

aantallen) 

 
Bron: Kamer van Koophandel (2011) 

 

Toegevoegde waarde per terrein 

De ruimteproductiviteit van „t Heen bedraagt circa 4,4 

miljoen per hectare per jaar. Dit ligt boven het 

gemiddelde van Zuid-Hollandse van circa 2 miljoen per 

hectare per jaar. Een van de oorzaken van de hoge 

ruimteproductiviteit op ‟t Heen is de sterke 

aanwezigheid van bedrijven in de sector industrie en de 

zakelijke dienstverlening. Beide sectoren hebben een 

bovengemiddelde toegevoegde waarde en 

arbeidsproductiviteit. 

 

WOZ-waarde per terrein 

De taxatiewaarde van alle bedrijven op bedrijventerrein 

„t Heen is in totaal € 1.465.228.000 (bron: Gemeente 

Katwijk, WOZ gegevens, 2011).  

 

Uitgave voor onderhoud openbare buitenruimte  

De uitgaven zijn onbekend. De onderhoudsuitgaven voor 

‟t Heen zijn dusdanig verweven met andere 

uitgavenposten, dat het lastig is om ‟t Heen hieruit te 

destilleren.  
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Mate van duurzaamheid 

In het kader van de herstructurering kijkt de gemeente 

ook naar duurzaamheid. Voor duurzaamheidmaatregelen 

kijkt de gemeente naar windenergie, houtgestookte 

stoom, groene daken, zonne-energie en 

biomassavergisting. Voor windenergie is ‟t Heen door te 

veel hinderzones omgeven om een windturbine te 

kunnen vestigen. Dit komt met name door de 

omliggende woonbebouwing (Hoornes), de radarzone 

van Rotterdam The Hague Airport, de vrij te houden 

zone rond rijkswegen en – waterwegen en de vrij te 

houden zone rond bestaande bebouwing. Wel zijn er 

kansen voor biomassavergisting en zonne-energie. 

Biomassavergisting is kansrijk op ‟t Heen vanwege de 

aanwezigheid van onder meer de rioolwaterzuivering 

(RWZI). Het slibafval van de RWZI kan worden 

vergist en daarna worden omgezet in energie (zowel 

voor warmte als voor elektriciteit). Naar verwachting 

is in de komende tien jaar zonne-energie een rendabele 

investering (Bron: DHV in opdracht van de gemeente 

Katwijk, mei 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score ‘t Heen in perspectief 
 

Inleiding 

In dit onderdeel plaatsen we de functionele en 

economische scores van „t Heen in perspectief. We 

gebruiken hiervoor onze EER Bedrijventerreinen. Dit 

model meet de waarde en prestaties van „t Heen en 

benchmarkt deze met vergelijkbare terreinen. De score 

wordt uitgedrukt in een getal tussen -1 en +1 (zie 

tabel). Door de EER doorrekening zorgen we voor 

duiding van de resultaten van „t Heen. 

 

Benchmark-score (tussen) Toelichting 

-1 en -0,5 Laag 

-0,5 en -0,25 Benedengemiddeld 

-0,25 en 0,25 Gemiddeld  

0,25 en 0,5 Bovengemiddeld 

0,5 en 1 Hoog 

 

We presenteren hieronder eerst de totaalscore voor „t 

Heen. Vervolgens gaan we in op de afzonderlijke scores 

op de functionele en economische indicatoren.  

 

Conclusie: ‘t Heen heeft gemiddelde 

economische waarde 

Bedrijventerrein „t Heen heeft in vergelijking met 

vergelijkbare terreinen in Zuid-Holland en Nederland een 

gemiddelde score. Met andere woorden: het economisch 

belang van „t Heen voor de economie van Katwijk en 

Holland-Rijnland is gemiddeld.  

Figuur 9: EER-score ‘t Heen 

 

 

Bron: Stec Groep (2011) 
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Figuur 10: levenscyclus voor bedrijventerreinen 

 

Toelichting score functionele indicator 

Op de indicator functioneel heeft „t Heen een 

gemiddelde score van -0,2. Dit wordt veroorzaakt door 

(de combinatie van): 

1. een benedengemiddelde score ruimtegebruik; 

2. een bovengemiddelde score op milieuruimte; 

3. een benedengemiddelde score op levensfase 

bedrijventerrein; 

4. een bovengemiddelde score op bereikbaarheid; 

5. een benedengemiddelde score op voorzieningen. 

 

 

Hieronder lichten we de scores toe. 

 

1. Indicator ruimtegebruik (FSI)  

„t Heen scoort benedengemiddeld op de indicator FSI. 

De FSI van „t Heen is circa 0,58. Gemiddeld heeft een 

gemengd bedrijventerrein een FSI van 0,8. Dit is laag 

voor gemengde bedrijventerreinen en betekent dat de 

ruimte vrij extensief gebruikt wordt.  

 

2. Indicator milieuruimte op het bedrijventerrein 

Deze indicator geeft aan hoe de samenstelling van de 

bedrijvigheid zich verhoudt tot de milieucategorieën die 

mogelijk zijn op het terrein. Is dit in overeenstemming of 

niet? Voorkomen moet worden dat bedrijven in hogere 

milieucategorieën binnen afzienbare tijd gedwongen zijn 

zich elders te vestigen of in hun ontwikkeling worden 

belemmerd. Daarbij speelt mee dat voor bedrijven in 

categorie 4 en 5 in de regio Holland-Rijnland vrijwel 

geen locaties beschikbaar zijn. Bedrijventerreinen ruimte 

voor hogere milieucategorieën bieden moeten daarom 

gekoesterd worden. 

 

„t Heen scoort bovengemiddeld op de indicator 

milieuruimte. Het bestemmingsplan biedt relatief meer 

ruimte voor hoge milieucategorieën dan dat er nu 

aanwezig is. Opvallend is dat er aan 6 bedrijven een 

vergunning voor milieucategorie 5 en 6 is gegeven, 

terwijl het bestemmingsplan aan maximaal 4 ruimte 

biedt.  

 

 

 

 

  

3. Indicator bereikbaarheid 

„t Heen scoort bovengemiddeld op bereikbaarheid. We 

kijken voor de indicator bereikbaarheid naar auto 

bereikbaarheid, bereikbaarheid OV, congestie, 

parkeergelegenheid, goederenspoor en op- en 

overslagfaciliteiten water. Het terrein komt voldoende 

tegemoet aan de basis eisen voor een gemengd terrein: 

 „t Heen is goed bereikbaar met de auto (binnen 10 

minuten op de A44).  

 Het terrein bereikbaar per bus: halte Ambachtsweg, 

Lijnbaanstraat en Nijverheidsstraat (lijn 232), halte „t 

Heen (lijn 37, 232) en halte Heenweg (lijn 40, 44). 

 „t Heen heeft een loskade. 

 ‟t Heen heeft 1.972 openbare parkeerplekken. 

 

4. Indicator aanwezigheid voorzieningen 

Bedrijventerrein „t Heen scoort benedengemiddeld op de 

indicator voorzieningen. Een bedrijventerrein scoort 

gemiddeld als het minimaal twee voorzieningen heeft 

(waaronder een ondernemersvereniging). Er is wel een 

Ondernemersfonds Katwijk. Hierin kunnen bedrijven op 

‟t Heen participeren, maar dan moeten ze zich wel 

organiseren in een stichting. Ook is er geen 

parkmanagement, BIZ en geen fietsenstalling aanwezig. 

Er is wel (in beperkte mate) horeca en glasvezel van 

KPN.  

 

5. Indicator levensfase bedrijventerrein 

Bedrijventerreinen kennen een levenscyclus, waardoor 

het, net als bij producten, nodig is soms de zaak op te 

knappen en nieuw leven in te blazen. „t Heen bevindt 

zich op dit moment in fase 2.  

 

 

Bron: Stec Groep (2011) 

 

 

-1 -0,5 0 0,5 1 -0,2 
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Bedrijventerreinen in fase 2 vertonen kenmerken van 

veroudering, maar functioneren nog wel redelijk. Het 

vastgoed staat nog voor een redelijke waarde in de 

boeken, dus fors ingrijpen (dat wil zeggen zware 

revitalisering, herprofilering of transformatie) door de 

gemeente is op dat moment duur. Bovendien: de meeste 

ondernemers zullen de noodzaak tot ingrijpen op dit 

moment nog niet echt zien. U als gemeente moet er in 

deze fase voor waken om probleemeigenaar te worden 

van de herstructurering. U moet vooral via kleinschalige 

ingrepen het terrein opknappen en de markt stimuleren 

en faciliteren om zelf een kwaliteitsslag te maken op 

privaat gebied. Uiteraard kan het wel lonen om op een 

enkele strategische plek in te grijpen, om zo een 

vliegwieleffect te creëren. Voorzichtigheid is echter 

geboden om te voorkomen dat u flinke kosten maakt!  

 

Pakt de markt de handschoen niet op, dan kunt u beter 

wachten met grootschalige ingrepen tot het moment dat 

het terrein is afgegleden naar fase 3. In die situatie is 

het vastgoed veel minder waard en zijn de kosten voor 

de aankoop van gebouwen en kavels dus een stuk lager 

en de potentiële waardesprong een stuk groter 

geworden. Bovendien: de markt (ondernemers) zal in 

deze fase de urgentie van de aanpak van het terrein ook 

inzien en actiever opereren. 

 

Toelichting score economische indicator 

Op de indicator economie heeft „t Heen een 

bovengemiddelde score van 0,8. Dit wordt veroorzaakt 

door (de combinatie van): 

1. een gemiddelde score op ontwikkelpotentie; 

2. een bovengemiddelde score op leegstand; 

3. een bovengemiddelde score op werkgelegenheid; 

4. een bovengemiddelde score op indirecte 

werkgelegenheid; 

5. een bovengemiddelde score op ruimteproductiviteit. 

6. een bovengemiddelde score op huurprijzen. 

 
Normaal gesproken nemen we de grondprijsontwikkeling mee 

in deze indicator. Er zijn echter geen recente grondprijzen 

bekend.  

 

Hieronder lichten we de scores toe. 

1. Indicator ontwikkelpotentie 

Bedrijventerrein „t Heen scoort gemiddeld op 

ontwikkelpotentie.  

Er geen uitgeefbaar terrein beschikbaar, maar wel 

plannen voor herstructurering.  

 

In de visie zijn globaal de volgende maatregelen 

voorgesteld: 

 Herziening van bestemmingsplan ‟t Heen 

 Herziening van de milieuzonering 

 Stimuleren van parkeren op eigen terrein 

 Herontwikkeling van de laad- en loswal 

 Herontwikkeling van de randen als zichtlocaties 

 Hoogwaardige groenstrook langs doorgaande route 

 Verbeteren van de ontsluiting van het terrein 

2. Indicator leegstand 

In totaal staat 5% van de totaal aantal vierkantenmeters 

(bvo) leeg. Dit komt overeen met de frictieleegstand van 

5%, maar lager dan op het niveau van de gemiddelde 

leegstand op dit type terreinen in Zuid-Holland. 

Bedrijventerrein „t Heen scoort dan ook bovengemiddeld 

op de indicator leegstand. 

 

3. Indicator werkgelegenheid  

Met een werkgelegenheid van 3.343 is „t Heen goed 

voor bijna 23% van de totale werkgelegenheid in de 

gemeente Katwijk. Vergeleken met dit type terreinen in 

andere gemeenten, heeft „t Heen een bovengemiddelde 

werkgelegenheidsfunctie.  

 

4. Indicator indirecte werkgelegenheid  

De 3.343 banen bij bedrijven op „t Heen zorgen ook 

voor afgeleide werkgelegenheid bij andere bedrijven 

(denk aan onderhoud- en reparatiebedrijven, catering, 

schoonmaak, etc.). De multiplier van „t Heen bedraagt 

volgens onze EER 1,68; ofwel 0,68 afgeleide banen per 

1 directe baan. Hiermee scoort „t Heen bovengemiddeld. 

De hoge score komt grotendeels door de grote 

hoeveelheid banen in de industrie. De industrie heeft een 

multiplier van 1,9. 

 

5. Indicator toegevoegde waarde 

De ruimteproductiviteit van „t Heen bedraagt circa 4,4 

miljoen per hectare. Dit ligt boven het gemiddelde van 

Zuid-Hollandse van circa 2 miljoen.  

 

6. Indicator huurprijzen 

De huurprijzen stegen op bedrijventerrein ‟t Heen met 

62% in de periode 2005 tot 2011. In dezelfde periode 

stegen de huren in de regio met 23% (bron: Propertynl, 

2011). „t Heen scoort op dit punt bovengemiddeld. 
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1 Inleiding

Aanleiding

De	gemeente	Katwijk	is	bezig	met	de	
revitalisering	van	bedrijventerrein	‘t	Heen	en	
werkt	daarvoor	aan	een	stedenbouwkundige	
visie	op	het	gebied.	In	het	gemeentelijke	en	
provinciale	beleid	is	het	zuidelijke	deel	van		
‘t	Heen	(Ambachtsweg	en	omgeving)	
aangewezen	als	concentratiegebied	voor	
perifere	detailhandel.	

Op	dit	moment	is	sprake	van	enige	leegstand	
van	panden	op	‘t	Heen.	Mede	naar	aanleiding	
van	recente	landelijke	ontwikkelingen	in	de	
detailhandel	doet	de	vraag	zich	voor	welke	
uitgangspunten	voor	detailhandel	wenselijk	
zijn	in	de	stedenbouwkundige	visie	voor		
‘t	Heen.	

Vraagstelling

De	gemeente	Katwijk	heeft	DTNP	gevraagd	
om	tot	een	haalbare	en	gewenste	
ontwikkelingsrichting	voor	detailhandel	op		
‘t	Heen	te	komen.	De	volgende	onderzoeks-
vragen	worden	beantwoord:	

1.	 Wat	is,	rekening	houdend	met	trends	en	
ontwikkelingen,	de	haalbare	en	gewenste	
omvang	van	perifere	detailhandel	op		
‘t	Heen?

2.	 Wat	is,	rekening	met	het	bestaande	
aanbod	en	ervaringen	elders,	de	
gewenste	samenstelling	van	het	
detailhandelsaanbod	op	‘t	Heen?

3.	 Wat	is,	op	basis	hiervan,	de	gewenste	
situering	en	ruimtelijke	opzet	van	de	
perifere	detailhandel	op	‘t	Heen?

Werkwijze

Tijdens	de	totstandkoming	van	dit	onderzoek	
heeft	enkele	malen	terugkoppeling	plaats-	
gevonden	met	de	gemeentelijke	projectgroep	
revitalisering	‘t	Heen.	

Leeswijzer

In	hoofdstuk	2	komen	de	uitgangspunten	aan	
bod.	Ingegaan	wordt	op	de	definitie	van	
perifere	detailhandel,	de	huidige	aanbod-
structuur	en	relevante	trends	in	de	
winkelmarkt.	

Hoofstuk	3	gaat	in	op	de	ontwikkelingsrichting	
van	perifere	detailhandel	op	bedrijventerrein	

‘t	Heen.	Aan	de	orde	komen	de	haalbare	
omvang,	gewenste	samenstelling	en	
ruimtelijke	opzet.	
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2 Uitgangssituatie

2.1 Afbakening en definitie

PDV- en GDV-beleid 

De	detailhandelsstructuur	in	Nederland	is	van	
oudsher	opgebouwd	uit	binnensteden	en	
wijk-	en	buurtcentra.	Het	beleid	was	altijd	
gericht	op	concentratie	van	winkels	in	deze	
centra.	In	de	jaren	‘70	is	het	PDV-beleid	
(perifere	detailhandelsvestigingen)	opgesteld	
waarin	voor	enkele	branches	een	uitzondering	
is	gemaakt.	Door	het	grootschalige	karakter	
van	de	artikelen	hebben	winkels	zoals	
bouwmarkten,	tuincentra,	woninginrichtings-
zaken	en	autodealers	veel	ruimte	nodig.	Deze	
ruimte	was	in	de	reguliere	centra	steeds	
lastiger	te	vinden.	Verplaatsing	naar	een	
perifere	locatie	werd	toegestaan,	mede	ook	
omdat	dergelijke	winkels	nauwelijks	een	
bijdrage	leverden	aan	de	winkelcentra.	

Met	het	GDV-beleid	(grootschalige	
detailhandelsvestigingen)	werd	het	in	de	jaren	
‘90	ook	voor	andere	niet-dagelijkse	branches	
mogelijk	om	buiten	de	reguliere	centra	te	
vestigen.	Niet	het	grootschalige	karakter	van	

het	assortiment	maar	de	grootschalige	
omvang	van	de	winkel	werd	het	criterium.	
Belangrijke	voorwaarde	was	geen	aantasting	
van	de	bestaande	detailhandelsstructuur.

Definitie perifere detailhandel

In	de	provinciale	structuurvisie	is	‘t	Heen	
aangewezen	als	locatie	voor	perifere	
detailhandel*.	Met	perifere	detailhandel	wordt	
bedoeld:	branches	die	niet	inpasbaar	zijn	in	
winkelcentra	en	niet	essentieel	zijn	voor	de	
kwaliteit	van	centra.	Het	gaat	om:	
•	 grootschalige	meubelbedrijven	(minimaal	

1.000	m²	bvo);
•	 bouwmarkten	en	tuincentra;
•	 detailhandel	in	zeer	volumineuze	

goederen	(o.a.	auto’s,	boten,	caravans	
(ABC),	keukens,	grove	bouwmaterialen);

•	 detailhandel	in	brand-	en	explosie-
gevaarlijke	goederen.

In	dit	onderzoek	komen	vooral	de	traditionele	
PDV-branches	woninginrichting,	bouwmarkten	
en	tuincentra	aan	bod.	Mogelijkheden	voor	
overige	niet-dagelijkse	branches	(GDV)	zullen	

*	 Provincie	Zuid-Holland	(2010),	Verordening		 	
	 Ruimte

in	een	integrale	detailhandelsstructuurvisie	
bepaald	moeten	worden.	Hierbij	is	vooral	de	
relatie	met	het	centrum	van	Katwijk	van	groot	
belang.	

2.2 Huidige aanbodstructuur

Bedrijventerrein	‘t	Heen	heeft	een	oppervlak	
van	circa	90	hectare	en	ligt	in	het	noorden	van	
de	gemeente	Katwijk.	Het	gebied	wordt	
ontsloten	door	de	Ingenieur	G.	Tjalmaweg	
(N206)	en	is	hierdoor	vanuit	de	hele	gemeente	
goed	bereikbaar	(kaart	1).	

Ruim	de	helft	van	het	totale	winkelaanbod	in	
de	traditionele	PDV-branches	woning-
inrichting,	tuincentra	en	bouwmarkten	(43.000	
m²	winkelvloeroppervlak	(wvo))	in	de	
gemeente	Katwijk	is	gevestigd	op	
bedrijventerrein	‘t	Heen	(27.800	m²	wvo).	Het	
grootste	deel	hiervan	is	geclusterd	aan	de	
Ambachtsweg	en	omgeving	(zuidelijk	deel	van	
‘t	Heen,	25.300	m²	wvo)	(figuur	1).	
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Ambachtsweg

De	Ambachtsweg	is	direct	gelegen	aan	de	
op-	en	afrit	van	de	N206.	De	bereikbaarheid	
en	zichtbaarheid	van	het	cluster	is	goed.	Het	
grootste	deel	van	de	winkels	is	aan	de	
zuidzijde	van	de	weg	gevestigd.	Het	totale	
aanbod	in	woninginrichting	aan	de	
Ambachtsweg	bestaat	uit	19.000	m²	wvo		
(o.a.	Trendhopper,	Beter	Bed,	Reddy	
Keukens,	Pronk	&	Van	Leeuwen	Meubelen).	
Over	het	algemeen	gaat	het	om	aanbieders	in	
het	midden-	en	lagere	segment.	Daarnaast	
zijn	de	bouwmarkten	Karwei	(2.800	m²	wvo)	
en	Gamma	(3.600	m²	wvo)	er	gevestigd.	

Naast	het	perifere	winkelaanbod	bestaat	het	
cluster	ook	uit	een	grootschalige	vestiging	van	
Albert	Heijn	en	enkele	aanvullende	dagelijkse	
winkels.	Dit	aanbod	heeft	een	beperkte	relatie	
met	de	overige	(doelgericht	bezochte)	winkels	
aan	de	Ambachtsweg.	Verder	zijn	er	enkele	
autodealers	gevestigd	(o.a.	AutoMeer	Katwijk,	
Van	Poelgeest).	Een	(toenemend)	aantal	
panden	staat	leeg.	

Overig aanbod ‘t Heen

Op	overige	solitaire	locaties	op	bedrijven-
terrein	‘t	Heen	is	2.400	m²	wvo	woning-
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inrichting	gevestigd.	Het	gaat	onder	andere	
om	Practicomfort	aan	de	noordzijde	van	de	
Lageweg	en	enkele	kleinere	speciaalzaken.	
Verder	bestaat	het	gebied	uit	bedrijven	in	
uiteenlopende	branches	en	sectoren.	

Overig aanbod gemeente

Het	overige	winkelaanbod	in	de	traditionele	
PDV-branches	in	de	gemeente	Katwijk	heeft	
een	totale	omvang	van	15.300	m²	wvo.	In	de	
woninginrichting	gaat	het	onder	andere	om	
woonwarenhuis	Kwantum	aan	de	
Voorschoterweg	en	enkele	winkels	op	
bedrijventerrein	‘t	Ambacht	(o.a.	MultiBed,	
Difondo	Keukens).	In	de	branche	tuincentra	is	
circa	5.700	m²	wvo	aanwezig.	Het	gaat	om	
vier	kleinschalige	tuincentra	die	geen	deel	
uitmaken	van	een	landelijke	keten	(o.a.	De	
Uiver	en	Moerkerk).	

Verspreid	in	de	gemeente	liggen	de	
kleinschalige	bouwmarkten	Kluswijs	aan	de	
Wassenaarseweg	en	Hubo	aan	de	Van	
Houtenstraat	(in	totaal	circa	1.000	m²	wvo).	
Verder	zijn	er	overige	aanbieders	van	bouw-
materialen	aanwezig	(o.a.	Meijvogel	Hout,	
Postmus	sierbestrating,	Kapa	sierbestrating).	

Aanbod in de woonbranche ... ... en bouwmarkten aan de Ambachtsweg

Bron: Locatus, 2011; bewerking Droogh Trommelen en Partners

Figuur 1 Winkelaanbod in traditionele PDV-branches in de gemeente Katwijk (in m² wvo)



5D R O O G H  T R O M M E L E N  E N  PA R T N E R S

2.3 Ontwikkelingen winkelmarkt

Om	inzicht	te	krijgen	in	toekomstige	potenties	
voor	perifere	detailhandel	op	‘t	Heen	is	inzicht	
in	algemene	ontwikkelingen	in	de	winkelmarkt	
van	belang.	De	winkelmarkt	is	momenteel	aan	
forse	veranderingen	onderhevig.	Een	aantal	
trends	versterkt	elkaar.	Er	vindt	een	wijziging	
plaats	van	groei-	naar	verdringingsmarkt*.	

Enorme toename winkelaanbod

Het	totale	winkelaanbodoppervlak	is	de	
afgelopen	10	jaar	met	25%	gegroeid	tot	27,3	
miljoen	m2.	Deze	enorme	toename	is	het	
gevolg	van	schaalvergroting	van	winkels	
(kostenreductie,	ruim	assortiment)	en	
realisatie	van	veel	nieuwe	winkelprojecten.	

Bestedingen onder druk

De	groei	van	de	bestedingen	blijft	achter	bij	
de	groei	van	het	aanbod.	Consumenten	
besteden	minder	als	gevolg	van	de	
economische	recessie.	Daarnaast	heeft	
vergrijzing	een	nadelig	effect	op	de	omzet	
doordat	ouderen	minder	besteden	dan	

*	 zie	ook:	DTNP	(2010),	Dynamiek	door	Beleid,	Hoe		
	 de	overheid	de	winkelmarkt	stimuleert	(i.o.v.	HBD		
	 en	CBW-Mitex)

mensen	in	de	opbouwfase	van	hun	leven	(o.a.	
kleding,	meubels,	sport	etc.).	

Verschuiving bestedingen naar internet

Bestedingen	staan	niet	alleen	onder	druk,	er	
vindt	ook	een	verschuiving	plaats	naar	
webwinkels.	De	rol	van	internet	is	tot	op	
heden	nog	bescheiden	en	groeide	de	
afgelopen	tien	jaar	van	1%	naar	5%	
marktaandeel.	Naar	verwachting	komt	internet	
als	volwaardig	aankoopkanaal	de	komende	
jaren	verder	op	gang.	Techniek	en	logistiek	
ontwikkelen	zich,	generaties	consumenten	
groeien	op	met	internet.	

Trends versterkt aanwezig in woonbranche

De	genoemde	ontwikkelingen	zijn	versterkt	
aanwezig	in	de	woninginrichtingsbranche.	Als	
gevolg	van	de	schaalvergroting	van	
woonwinkels	(o.a.	Ikea)	en	de	ontwikkeling	
van	woonboulevards	(ook	in	middelgrote	
steden)	is	het	aanbod	enorm	toegenomen.	De	
bestedingen	zijn	daarentegen	fors	gedaald	
(tussen	2008	tot	2010	met	-18%).	De	balans	
tussen	vraag	en	aanbod	in	de	woonbranche	is	
dan	ook	(ernstig)	verstoord.	

Vraag blijft steeds meer achter bij groei van het aanbod

Toenemende leegstand op woonboulevards
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Afnemende behoefte aan winkels

De	gevolgen	van	de	ontwikkelingen	zijn	groot	
in	de	winkelmarkt.	De	groei	van	internet	en	
demografische	ontwikkelingen	leiden	tot	een	
afnemende	behoefte	aan	fysieke	winkels.	
Naar	verwachting	zal	het	winkelaanbod	de	
komende	jaren	afnemen	met	een	toename	
van	structurele	leegstand	tot	gevolg.

Weinig animo voor perifere locaties

De	gevolgen	van	de	gewijzigde	winkelmarkt	
zijn	voor	elk	type	winkelgebied	verschillend.	
Naar	verwachting	houden	winkelgebieden	die	
zich	richten	op	recreatief	winkelen	(beleving)	
en	dagelijkse	boodschappen	(o.a.	vers)	
vooralsnog	een	voorsprong	op	internet.	

Vooral	winkels	en	winkelgebieden	die	zich	
richten	op	efficiëntie,	gemak	en	prijs	zijn	
kwetsbaar.	Het	gaat	dan	met	name	om	centra	
op	perifere	locaties	(o.a.	woonboulevards,	
runshoppingcentra).	De	bereidheid	tot	
investeren	in	dergelijke	locaties	neemt	af.	
Institutionele	beleggers	en	vastgoedfondsen	
beoordelen	perifere	winkellocaties	als	
onaantrekkelijk.	A1-locaties	en	stadsdeel-
centra	worden	nog	wel	positief	beoordeeld.	

3 Ontwikkelingsrichting

3.1 Haalbare omvang

Om	te	bepalen	wat	in	deze	veranderende	
markt	de	haalbare	omvang	is	van	het	perifere	
winkelaanbod	op	bedrijventerrein	‘t	Heen,	
maken	we	voor	de	hele	gemeente	Katwijk	een	
indicatieve	distributieve	berekening	van	het	
haalbare	winkelaanbod	per	branche.	
Onderscheid	wordt	gemaakt	in	winkels	in	
woninginrichting,	bouwmarkten	en	tuincentra.	
We	gaan	hier	in	op	de	belangrijkste	variabelen	
en	conclusies.	Uitgebreide	uitleg	over	de	
methodiek	is	te	vinden	in	bijlage	2.	

Naar	verwachting	zal	het	aantal	inwoners	in	
de	gemeente	de	komende	jaren	fors	gaan	
groeien	als	gevolg	van	diverse	woning-
bouwprojecten.	In	verband	met	de	huidige	
ontwikkelingen	op	de	woningmarkt	is	onzeker	
wanneer	en	hoeveel	inwoners	de	gemeente	
uiteindelijk	precies	zal	hebben.	We	gaan	
daarom	in	de	berekeningen	uit	van	drie	
scenario’s:	het	huidige	aantal	inwoners	
(60.000	inwoners),	een	groei	naar	70.000	
inwoners	en	een	groei	naar	80.000	inwoners.	 ... en De Baanderij in Leiderdorp 

Sterk concurrerend aanbod op woonboulevard Wooon... 
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We	bepalen	in	deze	paragraaf	het	haalbare	
aanbod	in	de	hele	gemeente	en	vertalen	dat	
in	de	volgende	paragraaf	naar	de	kansen	en	
mogelijkheden	voor	het	toekomstige	
winkelaanbod	op	bedrijventerrein	‘t	Heen.	

Woninginrichting

Het	huidige	aanbod	in	woninginrichting	in	de	
gemeente	Katwijk	heeft	een	totale	omvang	
van	30.300	m²	wvo,	waarvan	19.000	m²	
geclusterd	is	aan	de	Ambachtsweg.	Het	
concurrerende	aanbod	in	de	omgeving	van	
Katwijk	is	behoorlijk	sterk	(kaart	2).	Zo	zijn	er	
in	Leiderdorp	twee	grote	clusters	van	
woonwinkels	aanwezig	(o.a.	Wooon	31.000	m²	
wvo)	en	heeft	ook	Zoeterwoude	een	grote	
woonboulevard	(Rijneke	26.000	m²	wvo).	
Daarnaast	ligt	op	iets	grotere	afstand	
woonboulevard	Cruquius	met	een	zeer	
uitgebreid	aanbod	in	woninginrichting	(47.000	
m²	wvo).	Verder	zijn	Ikea	in	Delft,	Woon-
boulevard	Alexandrium	en	ArenaBoulevard	in	
Amsterdam	zeer	uitgebreide	clusters	met	een	
bovenregionale	uitstraling.	

In	verband	met	het	sterke	aanbod	in	de	
omgeving	zal	bij	de	inschatting	van	het	
toekomstig	haalbare	aanbod	in	Katwijk	
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uitgegaan	moeten	worden	van	een	
overwegend	lokaalverzorgende	functie.	Zeker	
als	rekening	gehouden	wordt	met	de	
vergevorderde	plannen	voor	de	ontwikkeling	
van	een	vestiging	van	Ikea	naast	Wooon	in	
Leiderdorp.	Het	streven	naar	een	bovenlokaal	
functionerend	aanbod	in	Katwijk	is	niet	
haalbaar	in	verband	met	het	enorme	
concurrerende	aanbod,	en	de	stand	van	
zaken	in	de	winkelmarkt	in	het	algemeen	
(stagnerende	bestedingen)	en	het	enorme	
overaanbod	in	de	woninginrichting	in	het	
bijzonder.	

Als	uitgegaan	wordt	van	een	compleet	aanbod	
in	woninginrichting	in	Katwijk	met	een	
overwegend	lokaal	verzorgende	functie,	dan	
is	een	(ambitieuze)	koopkrachtbinding	
haalbaar	van	circa	40%	tot	maximaal	50%.	
Een	groot	deel	van	de	consumenten	in	Katwijk	
zal	voor	meubels	en	dergelijke	toch	gericht	
zijn	op	aankooplocaties	buiten	de	gemeente-
grenzen	waar	een	uitgebreider	of	
gespecialiseerder	aanbod	aanwezig	is.	Ook	
de	haalbare	koopkrachttoevloeiing	(aandeel	
vreemde	koopkracht)	blijft	naar	verwachting	
beperkt	tot	10%,	maximaal	20%.	

Als	uitgegaan	wordt	van	het	huidige	aantal	
inwoners	dan	is	een	maximaal	aanbod	in	de	
woninginrichting	in	de	gemeente	Katwijk	
haalbaar	van	circa	9.000	à	12.000	m²	wvo.	
Met	een	groei	tot	70.000	inwoners	neemt	het	
haalbare	aanbod	toe	tot	10.000	à	14.000	m²	
wvo	en	bij	80.000	inwoners	tot	circa	12.000	à	
16.000	m²	wvo	aan	winkels	in	woning-
inrichting.	Dit	is	fors	minder	dan	het	huidige	
aanbod	van	30.000	m²	wvo.	Geconcludeerd	
kan	worden	dat	het	huidige	aanbod	in	
woninginrichting	in	Katwijk	momenteel	erg	
matig	functioneert	en	dat	op	termijn	een	
afname	van	het	aanbod	onvermijdelijk	is.	

In	de	toekomst	is	naar	verwachting	een	
aanbod	in	woninginrichting	in	de	hele	
gemeente	Katwijk	haalbaar	van	circa	10.000	à	
16.000	m²	wvo.	Voor	bedrijventerrein	‘t	Heen	
kan	in	de	toekomst,	mede	ook	rekening	
houdend	met	enig	verspreid	aanbod	in	
overige	delen	van	de	gemeente,	uitgegaan	
worden	van	circa	10.000	m²	wvo.	

Bouwmarkten

In	de	gemeente	Katwijk	zijn	twee	eigentijdse	
bouwmarkten	(Gamma,	Karwei)	aanwezig,	
gelegen	aan	de	Ambachtsweg.	Daarnaast	zijn	

er	nog	twee	kleinschalige	aanbieders	
gevestigd	(Kluswijs,	Hubo).	In	totaal	bestaat	
het	aanbod	aan	bouwmarkten	in	Katwijk	uit	
circa	7.800	m²	wvo.	Het	concurrerende	
aanbod	bevindt	zich	vooral	in	Leiden	(o.a.	
Formido	aan	de	Hoge	Morsweg,	Gamma	aan	
de	Flevoweg)	en	in	Noordwijk	(Doeland	aan	
de	Keyserswey).	

Bouwmarkten	hebben	overwegend	een	lokaal	
verzorgende	functie.	Voor	consumenten	in	
Katwijk	is,	mits	de	bouwmarkten	in	de	eigen	
gemeente	op	een	goed	bereikbare	locatie	
liggen	en	voldoende	assortiment	hebben,	
weinig	reden	om	een	bouwmarkt	in	een	
andere	gemeente	te	bezoeken.	Uitgegaan	kan	
worden	van	een	hoge	koopkrachtbinding.	De	
toevloeiing	van	koopkracht	naar	bouwmarkten	
in	Katwijk	blijft	naar	verwachting	beperkt.	Als	
uitgegaan	wordt	van	een	koopkrachtbinding	
van	85	à	90%,	een	toevloeiing	van	10%	en	het	
huidige	aantal	inwoners	dan	heeft	het	
haalbare	aanbod	aan	bouwmarkten	een	totale	
omvang	van	circa	10.000	m²	wvo.	Bij	een	
toename	tot	80.000	inwoners	neemt	het	
haalbare	aanbod	toe	tot	circa	13.000	m²	wvo.	
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Geconcludeerd	kan	worden	dat	er	in	Katwijk	
marktruimte	bestaat	voor	eventuele	
schaalvergroting	van	bestaande	aanbieders	
en	toevoeging	van	een	derde	eigentijdse	
bouwmarkt.	Een	aanbod	bestaande	uit	drie	
grootschalige	bouwmarkten	past	bij	een	
gemeente	met	60.000	à	80.000	inwoners.	
Gestreefd	kan	worden	naar	de	vestiging	van	
een	derde	grote	bouwmarkt	op	‘t	Heen.

Tuincentra

Het	aanbod	tuincentra	in	de	gemeente	Katwijk	
bestaat	momenteel	uit	vier	kleinschalige	
tuincentra	met	een	totale	omvang	van	circa	
5.700	m²	wvo.	In	de	omgeving	zijn	enkele	
grotere	eigentijdse	tuincentra	aanwezig,	zoals	
Intratuin	in	Voorschoten-Noord	(5.600	m²	
wvo)	en	Overvecht	in	Lisse	(10.000	m²	wvo).	
In	Noordwijk	is	tuincentrum	Tuinextra	
gevestigd.	

Voor	tuincentra	geldt	hetzelfde	als	voor	
bouwmarkten.	Door	de	overwegend	lokaal-	
verzorgende	functie	kan	uitgegaan	worden	
van	een	hoge	koopkrachtbinding	(85	à	90%)	
en	een	beperkte	toevloeiing	(10%).	Voor	
consumenten	is	er	geen	aanleiding	om	ver	te	

reizen	als	er	in	de	eigen	gemeente	een	
modern	tuincentrum	aanwezig	is.	

Met	het	huidige	aantal	inwoners	heeft	het	
haalbare	aanbod	aan	tuincentra	een	omvang	
van	circa	7.000	m²	wvo.	Met	deze	
marktpotenties	zouden	de	bestaande	
aanbieders	kunnen	uitbreiden.	Groeit	de	
gemeente	naar	80.000	inwoners	dan	is	een	
tuincentrumaanbod	haalbaar	van	in	totaal	
circa	10.000	m²	wvo.	Dit	biedt	kansen	voor	de	
toevoeging	van	een	nieuwe	aanbieder	in	
Katwijk.	De	vestiging	van	een	nieuw	eigentijds	
tuincentrum	in	Katwijk	kan	plaatsvinden	op	
bedrijventerrein	‘t	Heen.	

Auto’s, boten, caravans

Naast	woninginrichters,	bouwmarkten	en	
tuincentra	zijn	er	ook	aanbieders	in	andere	
perifere	branches	aanwezig,	zoals	bedrijven	
in	auto’s,	boten	en	caravans.	Aan	de	
Ambachtsweg	zijn	enkele	autodealers	
gevestigd.	

In	de	autobranche	is	een	trend	van	
schaalvergroting	zichtbaar.	Kleinere	clusters	
van	aanbod	krijgen	het	steeds	lastiger.	Ook	
de	ontwikkeling	van	nieuwe	autoboulevards	Uitbreidingspotenties voor bouwmarkten

Afname aanbod woninginrichting onvermijdelijk
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stagneert.	De	weinige	nieuwe	clusters	die	
ontwikkeld	worden,	hebben	een	steeds	groter	
verzorgingsgebied	nodig.	Ook	in	Katwijk	is	
naar	verwachting	weinig	marktruimte	voor	
nieuw	aanbod.	Mogelijk	zijn	er	individuele	
initiatieven	voor	uitbreiding	of	nieuwvestiging.	
Er	is	echter	geen	aanleiding	om	uit	te	gaan	
van	veel	extra	benodigde	ruimte	voor	het	
aanbod	in	auto’s,	boten	en	caravans.	

Internetwinkels en afhaalpunten

De	opkomst	van	internet	kan	mogelijk	leiden	
tot	de	toename	van	afhaalpunten	bij	een	
magazijn	op	het	bedrijventerrein.	Het	is	
verstandig	dit	niet	te	bestemmen	als	
detailhandel	maar	te	beschouwen	als	
ondergeschikte	nevenactiviteit	van	een	
bedrijfsmatige	activiteit.	Op	het	moment	dat	
de	verkoop	van	artikelen	de	overhand	heeft,	is	
het	een	winkel	en	hoort	het	bedrijf	thuis	in	een	
daarvoor	bestemd	gebied	(een	van	de	
winkelcentra).	De	nadere	planologisch-
juridische	uitwerking	van	internetwinkels	en	
afhaalpunten	kan	plaatsvinden	in	de	
detailhandelsstructuurvisie.	

3.2 Gewenste samenstelling

Voor	het	cluster	perifere	detailhandel	aan	de	
Ambachtsweg	kan,	rekening	houdend	met	de	
bevolkingsgroei,	in	de	toekomst	globaal	
uitgegaan	worden	van	het	programma:
•	 Cluster	woninginrichting	(10.000	m²	wvo)
•	 Drie	bouwmarkten	(10.000	m²	wvo)
•	 Eén	tuincentrum	(5.000	m²	wvo)

In	totaal	gaat	het	om	een	indicatieve	omvang	
voor	perifere	detailhandel	op	‘t	Heen	van	
25.000	m²	wvo.	Mocht	het	aantal	inwoners	
achter-blijven	bij	de	verwachte	groei,	dan	leidt	
dit	tot	een	beperkter	haalbaar	aanbod	in	de		
woninginrichting.	Ook	wordt	de	haalbaarheid	
van	een	nieuw	tuincentrum	onzeker.	Naar	
verwachting	is	ook	bij	lagere	groei	wel	een	
derde	bouwmarkt	haalbaar.	

Het	haalbare	cluster	van	woninginrichting	
heeft	een	overwegend	lokaalverzorgend	
karakter.	Hier	past	een	breed	en	ondiep	
aanbod	bij.	Dat	betekent	in	elke	subbranche	
(bedden,	meubels,	keukens	etc.)	één	of	twee	
aanbieders	in	het	midden-	en	lagere	segment,	
aangevuld	met	enkele	bouwmarkten	en	
mogelijk	een	tuincentrum.	Eventueel	kan	ook	

een	kringloopwinkel	passen	bij	dit	thema.	Een	
cluster	in	het	hoge	segment	heeft	een	groot	
verzorgingsgebied	nodig	en	is,	rekening	
houdend	met	het	concurrerende	aanbod	in	de	
regio,	naar	verwachting	niet	haalbaar.	

Met	dit	aanbod	kan	gestreefd	worden	naar	
een	herkenbaar	cluster	van	winkels	in	het	
thema	in	en	om	het	huis.	Vanwege	het	relatief	
lage	investeringsniveau	is	een	integraal	
planmatig	concept	(in	woninginrichting)	naar	
verwachting	niet	haalbaar.	Rekening	houdend	
met	haalbare	positie	en	type	haalbaar	aanbod	
is	een	verzameling	opzichzelfstaande	
aanbieders	beter	passend.	Dit	sluit	beter	aan	
bij	de	(bedrijfseconomische)	randvoorwaarden	
van	dit	type	bedrijven	(lage	huisvestings-
lasten,	flexibiliteit).	



1 1D R O O G H  T R O M M E L E N  E N  PA R T N E R S

3.3 Ruimtelijke opzet

Clustering gewenst

Het	ligt	voor	de	hand	het	winkelaanbod	in	
woninginrichting,	bouwmarkten	en	tuincentra	
zoveel	mogelijk	te	concentreren.	Het	directe	
combinatiebezoek	tussen	aanbieders	is	naar	
verwachting	enigzins	beperkt,	maar	voor	de	
herkenbaarheid	en	uitstraling	van	het	aanbod	
is	het	gewenst	om	enige	ruimtelijke	samen-
hang	te	creëren.	Gestreefd	kan	worden	naar	
een	herkenbaar	cluster	van	winkels	in	het	
thema	in	en	om	het	huis.	Daarnaast	is	het	
verstandig	om	op	een	bedrijventerrein	
onderscheid	te	maken	tussen	publieks-
aantrekkende	functies	en	overige	bedrijfs-
functies	en	deze	functies	niet	teveel	te	
mengen.	Door	publieksaantrekkende	functies	
te	clusteren	wordt	de	frictie	tussen	
conflicterende	functies	zoveel	mogelijk	
beperkt.	

Bedrijven	in	overige	perifere	branches	(auto’s/
boten/caravans,	brandgevaarlijke	stoffen,	
grove	bouwmaterialen)	worden	bij	voorkeur	
gevestigd	buiten	dit	cluster.	Het	gaat	om	zeer	
laagfrequent	bezochte	bedrijven.	Afhankelijk	
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van	het	type	bedrijf	kan	een	geschikte	locatie	
gevonden	worden	op	‘t	Heen.	

Zuidzijde Ambachtsweg

Rekening	houdend	met	de	bestaande	situatie	
ligt	het	voor	de	hand	te	streven	naar	clustering	
van	het	perifere	winkelaanbod	aan	de	
zuidzijde	van	de	Ambachtsweg.	Hier	is	reeds	
het	grootste	deel	van	het	aanbod	gevestigd.	
Daarnaast	is	het	gewenst	het	aanbod	zoveel	
mogelijk	aan	een	kant	van	de	weg	te	
clusteren.	Combinatiebezoek	wordt	hierdoor	
zoveel	mogelijk	gestimuleerd	en	het	biedt	de	
meest	overzichtelijke	verkeerssituatie.	De	
ventweg	kan	gebruikt	worden	voor	de	opvang	
van	bezoekers	en	het	parkeren.	

Bij	voorkeur	is	het	aanbod	zoveel	mogelijk	
aan	de	westkant	van	de	zuidzijde	van	de	
Ambachtsweg	gelegen.	Hierdoor	wordt	het	
cluster	goed	zichtbaar	vanaf	de	drukke	
rotonde	en	is	de	afstand	die	consumenten	op	
het	bedrijventerrein	moeten	afleggen	zo	
beperkt	mogelijk.	

Mocht	de	gemeente	groeien	naar	80.000	
inwoners	dan	wordt	een	nieuw	tuincentrum	
mogelijk	haalbaar.	Het	leegstaande	pand	aan	

(Zicht)relatie met rotonde zorgt voor herkenbaarheid

Concentratie aan zuidzijde Ambachtsweg... in het thema in en om het huis

Een cluster van individuele winkels...
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concentratiegebied	meegenomen	worden	als	
uitgangspunt	en	streefbeeld.	

de	Zeilmakerstraat	zou	hiervoor	in	
aanmerking	kunnen	komen.	De	locatie	heeft	
een	behoorlijk	groot	oppervlak,	is	vanaf	de	
N206	goed	zichtbaar	en	biedt	mogelijkheden	
voor	de	vestiging	van	een	extensievere	
functie,	zoals	een	tuincentrum.	Mogelijk	zijn	
ook	andere	locaties	in	de	gemeente	geschikt	
voor	een	tuincentrum.		

Lange termijnvisie

Een	aantal	winkels	is	momenteel	niet	in	het	
gewenste	concentratiegebied	gevestigd,	maar	
zouden	daar	wel	goed	passen	(denk	aan	
Kwantum	Voorschoterweg	of	Beter	Bed	aan	
noordzijde	Ambachtsweg).	Daarnaast	zijn	in	
het	gewenste	concentratiegebied	bedrijven	
gevestigd	die	niet	passen	bij	het	gewenste	
thema	(o.a.	Uitgeverij	Verhagen).	

De	clustering	van	het	perifere	aanbod	in	een	
compact	gebied	is	daardoor	niet	eenvoudig	te	
realiseren.	Bedrijven	zijn	lastig	te	verplaatsen	
door	de	hoge	kosten	die	dat	met	zich	
meebrengt.	De	realisatie	van	deze	
aanbodstructuur	aan	de	Ambachtsweg	is	dan	
ook	een	traject	voor	de	lange	termijn.	In	de	
stedenbouwkundige	visie	kan	het	gewenste	
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Bijlage 1 Distributieve mogelijkheden

Distributie planologisch onderzoek (dpo)

In	vroegere	dpo’s	werd	het	haalbare	winkelaanbod	vaak	nauwkeurig	
berekend.	Door	grote	onderlinge	verschillen	in	typen	winkelgebieden,	
branches	en	winkelformules	moeten	dergelijke	berekeningen	
genuanceerd	worden	beoordeeld.	De	haalbaarheid	van	winkels	wordt	
veel	meer	bepaald	door	de	potentiële	functie	en	kwaliteit	van	het	
winkelgebied.	Niettemin	kan	een	kwantitatieve	analyse	van	vraag	en	
aanbod	een	indicatie	geven	van	overbewinkeling	of	uitbreidingspotenties.	

Variabelen

Bij	deze	kwantitatieve	analyse	gaat	het	om	de	verhouding	tussen	vraag	
en	aanbod.	De	vraagzijde	wordt	bepaald	door	de	omzet	per	hoofd,	de	
omvang	van	het	verzorgingsgebied	(aantal	inwoners),	de	mate	waarin	het	
omzetpotentieel	terecht	komt	in	het	betreffende	gebied	(koopkracht-
binding)	en	de	mate	waarin	omzet	van	elders	toevloeit	(koopkracht-
toevloeiing).	Aan	de	aanbodzijde	spelen	de	omvang	(m²	winkelvloer-
oppervlak)	en	benodigde	omzet	per	m²	wvo	(vloerproductiviteit)	een	rol.	

Verzorgingsgebied

We	maken	een	indicatieve	berekening	van	het	perifere	
detailhandelsaanbod	bestaande	uit	woninginrichting,	bouwmarkten	en	
tuincentra.	Het	primaire	verzorgingsgebied	van	dergelijk	winkelaanbod	in	
Katwijk	is	de	eigen	gemeente.	Momenteel	heeft	Katwijk	circa	61.800	

inwoners*.	Als	gevolg	van	diverse	woningbouwprojecten	zal	de	bevolking	
de	komende	jaren	toenemen.	Vanwege	de	ontwikkelingen	op	de	
woningmarkt	is	het	onzeker	wanneer	en	hoeveel	inwoners	de	gemeente	
in	de	toekomst	precies	zal	hebben.	We	gaan	daarom	in	de	berekeningen	
uit	van	het	huidige	aantal	inwoners,	een	groeiscenario	tot	70.000	
inwoners	en	een	scenario	tot	80.000	inwoners.	

Gemiddelde omzet per inwoner

In	distributieve	berekeningen	gaan	we	uit	van	de	landelijk	gemiddelde	
omzet	per	hoofd	van	de	bevolking	per	jaar.	Bij	de	gemiddelde	omzet	per	
hoofd	van	de	bevolking	zijn	niet	alleen	bestedingen	van	consumenten	
meegenomen,	maar	ook	bestedingen	van	bedrijven	in	winkels.

In	Nederland	is	de	totale	omzet	van	winkels	in	2009	circa	€	82,3	mld	
(exclusief	BTW).	Dit	betekent	een	gemiddelde	omzet	per	hoofd	van	de	
bevolking	per	jaar	van	€	5.000.	Hiervan	wordt	€	390	omgezet	in	winkels	
in	woninginrichting,	€	240	in	bouwmarkten	en	€	70	in	tuincentra**.	

Wanneer	het	gemiddeld	besteedbaar	inkomen	per	inwoner	in	het	
verzorgingsgebied	afwijkt	van	het	Nederlands	gemiddelde	is	het	gewenst	
de	gemiddelde	omzetcijfers	per	hoofd	aan	te	passen.	Voor	winkels	in	
woninginrichting,	bouwmarkten	en	tuincentra	is	het	gebruikelijk	een	
correctie	door	te	voeren	van	½	van	het	percentage	dat	het	inkomen	lager	
of	hoger	is	dan	het	gemiddelde.	Omdat	het	gemiddeld	besteedbaar	
inkomen	in	de	gemeente	Katwijk	6%	hoger	dan	het	landelijk	gemiddelde	

*	 CBS	(2010),	Statline	Databank
**	 HBD	(2010),	Omzetkengetallen	ten	behoeve	van	ruimtelijk-economisch	onderzoek
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ligt	(CBS,	2011),	gaan	we	uit	van	iets	hogere	omzetcijfers	per	inwoner.	
Voor	winkels	met	woninginrichting	gaan	wij	uit	van	€	402	(€	390	+	(½	x	
6%	x	€	390)),	voor	bouwmarkten	van	€	247	(€	240	+	(½	x	6%	x	€	240))	en	
voor	tuincentra	van	€	72	(€	70	+	(½	x	6%	x	€	70)).	

Koopkrachtbinding en -toevloeiing

Niet	alle	bestedingen	van	inwoners	in	Katwijk	komen	terecht	in	het	eigen	
winkelapparaat.	Het	aandeel	van	de	totale	bestedingen	van	inwoners	uit	
Katwijk	dat	terecht	komt	in	de	eigen	winkels	noemen	we	de	koopkracht-
binding.	Behalve	bestedingen	van	inwoners	van	de	gemeente	Katwijk	
(primair	verzorgingsgebied)	ontvangen	de	winkels	in	Katwijk	ook	
bestedingen	van	inwoners	van	buiten	het	primair	verzorgingsgebied.	Dit	
aandeel	binnen	de	totale	omzet	noemen	we	de	koopkrachttoevloeiing	
(aandeel	vreemde	koopkracht).	

Als	uitgegaan	wordt	van	een	compleet	aanbod	in	woninginrichting	in	
Katwijk	met	een	overwegend	lokaalverzorgende	functie,	dan	is	een	
(ambitieuze)	koopkrachtbinding	haalbaar	van	circa	40%	tot	maximaal	
50%.	Een	groot	deel	van	de	consumenten	in	Katwijk	zal	toch	voor	
meubels	en	dergelijke	gericht	zijn	op	aankooplocaties	buiten	de	
gemeentegrenzen,	waar	een	uitgebreider	of	gespecialiseerder	aanbod	
aanwezig	is.	Ook	de	haalbare	koopkrachttoevloeiing	(aandeel	vreemde	
koopkracht)	blijft	naar	verwachting	beperkt	tot	10%,	maximaal	20%.	

Bouwmarkten	en	tuincentra	hebben	over	het	algemeen	een	lokaal-	
verzorgend	karakter.	Voor	consumenten	in	Katwijk	is	weinig	reden	om	
een	bouwmarkt	of	tuincentrum	in	een	andere	gemeente	te	bezoeken,	als	
er	in	de	eigen	gemeente	voldoende	aanbod	is	op	een	goed	bereikbare	

locatie.	Uitgegaan	kan	worden	van	een	hoge	koopkrachtbinding	van	circa	
85	à	90%.	De	toevloeiing	van	koopkracht	naar	bouwmarkten	en	
tuincentra	in	Katwijk	blijft	naar	verwachting	beperkt	(circa	10%).

Gemiddelde omzet per m2

In	Nederland	bedraagt	de	gemiddelde	omzet	per	m²	(uit	de	verkoop	aan	
consumenten	en	bedrijven)	in	winkels	met	woninginrichting	circa	€	1.220	
(excl.	BTW).	In	bouwmarkten	is	de	gemiddelde	omzet	per	m²	€	1.490	
(excl.	BTW)	en	in	tuincentra	is	de	gemiddelde	omzet	€	590	(excl.	BTW)	
per	m²	(HBD,	2010).	Voor	Katwijk	gaan	wij	uit	van	deze	gemiddelde	
vloerproductiviteiten.	

Indicatie distributieve mogelijkheden

Op	basis	van	bovenstaande	cijfers	kan	voor	elk	scenario	een	indicatieve	
berekening	worden	gemaakt	van	de	distributieve	mogelijkheden	voor	
winkels	in	woninginrichting,	bouwmarkten	en	tuincentra.	

Indicatie distributieve mogelijkheden winkels in woninginrichting 

in de gemeente Katwijk

Inwoners	primair	verzorgingsgebied 61.800 70.0000 80.000
Omzet/inwoner	(excl.	BTW) €	402 €	402 €	402
Koopkrachtbinding 40-50% 40-50% 40-50%
Koopkrachttoevloeiing 10-20% 10-20% 10-20%
Totale	potentiële	omzet	(excl.	BTW) €	11-15	

mln
€	12-18	
mln

€	14-20	
mln

Omzet/m2	(excl.	BTW) €	1.220 €	1.220 €	1.220
Potentieel	winkelaanbod	m²	wvo 9.000-

12.700
10.200-
14.400

11.700-
16.400
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Indicatie distributieve mogelijkheden bouwmarkten 

in de gemeente Katwijk

Inwoners	primair	verzorgingsgebied 61.800 70.0000 80.000
Omzet/inwoner	(excl.	BTW) €	247 €	247 €	247
Koopkrachtbinding 85-90% 85-90% 85-90%
Koopkrachttoevloeiing 10% 10% 10%
Totale	potentiële	omzet	(excl.	BTW) €	14-15	

mln
€	16-17	
mln

€	19-20	
mln

Omzet/m2	(excl.	BTW) €	1.490 €	1.490 €	1.490
Potentieel	winkelaanbod	m²	wvo 9.400-

9.900
10.900-
11.600

12.500-
13.200

Indicatie distributieve mogelijkheden tuincentra

in de gemeente Katwijk

Inwoners	primair	verzorgingsgebied 61.800 70.0000 80.000
Omzet/inwoner	(excl.	BTW) €	72 €	72 €	72
Koopkrachtbinding 85-90% 85-90% 85-90%
Koopkrachttoevloeiing 10% 10% 10%
Totale	potentiële	omzet	(excl.	BTW) €	4,1-4,3	

mln
€	4,8-5,0	

mln
€	5,4-5,8	

mln
Omzet/m2	(excl.	BTW) €	590 €	590 €	590
Potentieel	winkelaanbod	m²	wvo 6.900-

7.300
8.100-
8.500

9.200-
9.800


