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1  INLEIDING 

Dit rapport geeft een advies over te nemen verkeers- en inframaatregelen op bedrijventerrein ’t Heen in de 

gemeente Katwijk. Het rapport biedt een analyse van de bereikbaarheid, parkeersituatie en 

verkeersveiligheid, en komt tot aanbevelingen over de voorstellen vanuit het rapport ‘Samen Ruimte 

Creëren’. Alle modaliteiten komen aan bod: (vracht)auto, fiets, openbaar vervoer en lopen. Ons advies 

over de bereikbaarheid over water is te vinden in het rapport ‘Quickscan Beroepsvaarthaven ’t Heen’.  

 

Dit rapport gaat achtereenvolgens in op de externe bereikbaarheid (hoofdstuk 2), de interne 

verkeersstructuur (hoofdstuk 3) en parkeren (hoofdstuk 4). Daarin komen de volgende 

onderzoeksopgaven aan de orde: 

 

Externe bereikbaarheid 

- aanleg derde ontsluiting of beter benutten bestaande ontsluiting: § 2.1; 

- openbaar vervoer: § 2.2; 

Interne verkeersstructuur 

- rotonde Ambachtsweg – Lageweg: § 3.2; 

- rondgaande structuur voor het autoverkeer: § 3.3; 

- verplaatsen fietsbrug: § 3.3; 

- doorgaande fietsroutes; § 3.3; 

- rondgaande fietsroute: § 3.3; 

- herinrichten wegvakken i.v.m. parkeren en beeldkwaliteit: § 3.4 en 4.2; 

Parkeren 

- grootschalige collectieve parkeervoorzieningen: § 4.3. 

 

Dit rapport bevat de volgende bijlagen: 

- Bijlage 1: onderbouwing maatregelen externe bereikbaarheid. Het betreft verbetermaatregelen 

aan de capaciteit van de entrees van ’t Heen, dus de aansluitingen op de N206, en de derde 

ontsluiting. Deze bijlage is onderdeel van § 2.1; 

- Bijlage 2: ontwerp. Het betreft een aantal maatregelen uit ‘Samen Ruimte Creëren’ die wij hebben 

geconcretiseerd; 

- Bijlage 3: kostenramingen. Het betreft dezelfde maatregelen als in bijlage 2. In dit rapport doen 

wij tevens uitspraak over een aantal maatregelen die niet even concreet in ‘Samen Ruimte 

Creëren’ staan. Deze maatregelen zijn minder ver uitgewerkt; de kosten hiervan hebben wij 

ingeschat met behulp van de uitgewerkte en geraamde maatregelen. 
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2  EXTERNE BEREIKBAARHEID 

2.1   Auto en vrachtauto; derde ontsluiting 

Verkeersstructuur  

’t Heen is met twee routes verbonden met ‘de buitenwereld’, via de Ambachtsweg in het westen en via de 

Lageweg in het noorden. Beide routes bieden een directe aansluiting op de N206; deze aansluitingen 

worden ook gebruikt door verkeer met andere herkomsten/bestemmingen dan ’t Heen.  

 

In Holland Rijnland zijn diverse plannen en wensen voor verbetering van de regionale verkeersstructuur. 

De belangrijkste in de directe omgeving van ’t Heen zijn: 

- Rijnlandroute: oost-westverbinding tussen de A44 en de A4, aan de zuidzijde van Leiden. Recent 

heeft de provincie zich uitgesproken voor ‘Zoeken naar Balans’ als voorkeurstracé, en zich 

hiermee aangesloten bij het Rijk. Naar verwachting start de aanleg in 2014; 

- Noordelijke Randweg Rijnsburg: oost-westverbinding tussen de N206 en de A44, noordelijk van 

de Noordwijkerweg (N449). In 2012 wordt door de provincie een voorkeurstracé voor deze route 

bepaald. De aanleg is pas na 2030 te verwachten. 
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Prognose en simulatie voor inzicht in toekomstige verkeersafwikkeling 

Wij hebben een prognose uitgevoerd voor inzicht in de toekomstige ontwikkeling van het verkeersbeeld. 

Op basis van deze prognose hebben wij de verkeersafwikkeling doorgerekend, en maatregelen om de 

externe bereikbaarheid op lange termijn te waarborgen. Tevens hebben wij het effect onderzocht van een 

derde ontsluiting aan de oostzijde van ’t Heen.  

 

Voor de simulatie hebben wij gebruik gemaakt van het verkeersmodel RVMK Holland Rijnland voor 

prognosejaar 2020. Dit model is door de regio ontwikkeld, onder andere voor de onderzoeken naar de 

Rijnlandroute. Het model maakt berekeningen voor de ochtend- en de avondspits. Tijdens de 

spitsperioden is de druk op de capaciteit van de infrastructuur immers het grootst.  

 

De volgende uitgangspunten zijn van belang voor de simulatie: 

- Buiten ’t Heen is sprake van intensivering van stedelijke ontwikkelingen. De belangrijkste zijn die 

rond Valkenburg en De Krom/Rijnsoever. Dit zijn ‘harde’ ontwikkelingen die onderdeel uitmaken 

van het oorspronkelijke verkeersmodel voor 2020. 

- De revitalisering van ’t Heen is een belangrijke ambitie. Een van de doelstellingen is het bereiken 

van een intensivering van het ruimtegebruik. In het verkeersmodel is het aantal arbeidsplaatsen 

de belangrijkste invoervariabele bij bedrijventerreinen, dus ook voor intensivering van het 

ruimtegebruik. Het aantal arbeidsplaatsen op ’t Heen is de afgelopen jaren afgenomen van 4900 

(2001) naar 3700 (2009). Inzet van de intensivering zou kunnen zijn om minimaal weer terug te 

keren op het niveau van 2001, dus een groei met ruim 30%. In het verkeersmodel zijn wij 

uitgegaan van een toename van het aantal arbeidsplaatsen met 30% van 4000 naar 5200 in 

2020. Door uit te gaan van een dergelijke groei dimensioneren we de infrastructuur zodanig dat 

er voldoende ruimte is voor de gewenste intensivering. 

- De Noordelijke Randweg Rijnsburg maakt geen deel uit van het basisscenario 2020 van het 

verkeersmodel. Naar verwachting heeft dit geen gevolgen voor de derde ontsluiting van ’t Heen, 

omdat de derde ontsluiting geen onderdeel is van de route naar de A44.  

- De Rijnlandroute maakt geen deel uit van het basisscenario 2020 van het verkeersmodel. Het 

model houdt dus geen rekening met de effecten van de Rijnlandroute. 

 

De uitkomsten van de simulatie met het verkeersmodel vormen de basis voor kruispuntberekeningen. Wij 

hebben kruispuntberekeningen uitgevoerd om de kwaliteit van de verkeersafwikkeling te voorspellen. De 

kruispuntberekeningen helpen om te bepalen of het verkeer kan worden afgewikkeld op ongeregelde en 

geregelde kruisingen (met/zonder verkeerslichten), en op rotondes. Daarnaast geven 

kruispuntberekeningen inzicht in het aantal benodigde rijstroken.  

 

Capaciteitsknelpunten door intensivering ’t Heen en ruimtelijke ontwikkelingen daarbuiten 

Uit de simulatie en de kruispuntberekeningen blijkt dat de huidige aansluitingen toekomstige 

verkeersstromen niet kunnen verwerken, dus in het geval het aantal arbeidsplaatsen met 30% zou 

toenemen. Op de kruispunten van beide ontsluitende routes ontstaan wachtrijen die in de loop van de spits 

steeds verder ‘aangroeien’. De capaciteit van de kruispunten is te krap in verhouding tot de toekomstige 

intensiteiten. Deze knelpunten zullen deels worden veroorzaakt door de intensivering van ’t Heen, en deels 

door ontwikkelingen elders. De kruispunten worden immers ook gebruikt door verkeer dat geen relatie 

heeft met ’t Heen.  
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Optimaliseren bestaande aansluitingen nodig om bereikbaarheid te waarborgen 

De capaciteit van de bestaande ontsluitingsroutes moet worden verruimd indien de toekomstige 

verkeersintensiteit toeneemt. Voor het gesimuleerde verkeersbeeld stellen wij in dat geval de volgende 

capaciteitsmaatregelen voor: 

- Westelijke ontsluiting: plaatsen van verkeerslichten en herinrichten van beide kruispunten op de 

aansluiting N206 – Ambachtsweg – Hoorneslaan. Het aanpassen van de rotonde biedt niet 

voldoende capaciteit bij een eventuele toename van de verkeersdruk in de verdere toekomst. 

- Noordelijke ontsluiting: aanleg van een rotonde op de aansluiting N206 – Lageweg en verruimen 

van de rotonde N449 – Lageweg.  

Voor deze voorkeursoplossingen hebben wij niet alleen rekening gehouden met de benodigde capaciteit, 

maar bijvoorbeeld ook met verkeersveiligheid en de beschikbare ruimte. Zie bijlage 1 voor de gemaakte 

afwegingen en bijlage 2 (maatregel 5 en 6) voor de ontwerptekeningen.  

 

De kosten van de capaciteitsmaatregelen hebben wij geraamd op € 4,0 miljoen, zie bijlage 3. Met name bij 

de westelijke aansluiting (Hoorneslaan – Ambachtsweg) zijn wij uitgegaan van een grootschalige 

reconstructie met veel extra rijstroken en zo’n 1000 m
2
 grondverwerving. Wij zijn uitgegaan van het 

handhaven van de bestaande tankstations.  

 

Derde ontsluiting zorgt voor beperkte ontlasting bestaande aansluitingen 

Wij hebben verkeersprognoses en kruispuntberekeningen uitgevoerd voor de eventuele aanleg van een 

derde ontsluiting van het bedrijventerrein op de omliggende provinciale weg. Deze zou langs de 

noodwestzijde van het perceel van de afvalwaterzuivering kunnen liggen. Een derde ontsluiting sluit met 

verkeerslichten aan op de N449 (Noordwijkerweg) en met een ongeregelde voorrangskruising op de 

Lageweg. De kosten van een derde ontsluiting bedragen € 5,8 miljoen inclusief grondverwerving en een 

nieuwe brug. Zie bijlage 2 (maatregel 7) voor het ontwerp van de derde ontsluiting en bijlage 3 voor de 

kostenraming. 

 

Een derde ontsluiting zorgt voor een beperkte verschuiving van de verkeersintensiteiten, zoals blijkt uit een 

simulatie met het verkeersmodel. Een deel van het verkeer zal een route kiezen via de derde ontsluiting; 

de bestaande ontsluitingsroute via de Lageweg zal minder worden gebruikt. De kruisingen op de 

bestaande ontsluitingsroutes blijven echter intensief gebruikt worden, ook door verkeer dat geen binding 

heeft met ’t Heen.  

 

Onderstaande tabel geeft de verschuiving weer op de kruispunten van beide bestaande routes. De 

intensiteiten op het kruispunt N206 – Lageweg nemen met circa 20% af, op de andere kruisingen met 

maximaal 8%. Juist de kruising N206 – Lageweg is echter niet zwaarbelast en heeft met een eenvoudige 

Lageweg 
N449 

N206 

Lageweg 
N449 

N206 

3
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 ontsluiting 3
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vormgeving nog voldoende restcapaciteit in de situatie zonder derde ontsluiting. De kruising kan worden 

vormgegeven als enkelstrooks rotonde. Lagere intensiteiten bieden dus geen meerwaarde; de kruising kan 

niet compacter worden vormgegeven. 

 

Afname verkeersdruk door derde 

ontsluiting 

Kruispuntintensiteit 2020 

(motorvoertuigen / uur) 

Ochtendspits Avondspits 

N206 – Hoornseslaan -4% -3% 

N206 – Ambachtsweg -8% -1% 

N206 – Lageweg -21% -20% 

N449 – Lageweg  -8% -8% 

 

Het verruimen van de bestaande kruisingen zal ook nodig zijn wanneer de derde ontsluiting wordt 

gerealiseerd, zie onderstaande tabel. De derde ontsluiting zorgt immers voor een beperkte ontlasting van 

de bestaande routes. De investering aan de bestaande routes (€ 4,0 miljoen) zal ook nodig zijn met derde 

ontsluiting.  

 

 

Maatregel 

Kosten Variant 0: bestaande 

verkeersstructuur 

Variant 1: met derde 

ontsluiting 

Optimaliseren bestaande ontsluiting € 4,0 miljoen X X 

Aanleg derde ontsluiting € 5,8 miljoen  X 

Totaal  € 4,0 miljoen € 9,8 miljoen 

 

Afweging over een derde ontsluiting  

Een derde ontsluiting heeft dus een beperkt probleemoplossend vermogen voor het afwikkelen van de 

verkeersintensiteiten in een reguliere spits, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met een intensivering 

van 30%. De derde ontsluiting zorgt voor een beperkte ontlasting van de bestaande ontsluitingsroutes. Om 

deze reden adviseren wij om een dergelijke derde ontsluiting niet aan te leggen.  

 

Mogelijke andere voordelen van een derde ontsluiting naast de autobereikbaarheid in de reguliere spits 

zijn beperkt. Een derde ontsluiting is niet de meest efficiënte manier om deze voordelen te verwezenlijken. 

Mogelijke extra functies van een derde ontsluiting (naast autobereikbaarheid) zijn: 

- Betere OV- of fietsverbinding richting Noordwijk en Rijnsburg, resp. Voorhout en Sassenheim.  

- ‘Robuustheid’ van het verkeersnetwerk, omdat er een extra mogelijkheid beschikbaar is tijdens 

bijvoorbeeld extreme verkeersintensiteiten, calamiteiten of werkzaamheden.  

 

Vervolg: monitoring en planvorming om bestaande ontsluiting te verbeteren 

Op dit moment is de feitelijke verkeersdruk lager dan de prognose uit het verkeersmodel. De feitelijke 

knelpunten op de ontsluitingsroutes zijn dus nog niet zo ernstig als waar wij in onze berekeningen rekening 

mee hebben gehouden. De focus van onze berekeningen is immers de lange termijn, met een 

gerealiseerde intensivering op ’t Heen en ontwikkelingen in de omgeving. Deze benadering past goed bij 

het verkenningskarakter van de vraagstelling: derde ontsluiting of verbeteren bestaande infrastructuur. Het 

betreft een haalbaarheidsvraag en de keuze tussen alternatieve oplossingsrichtingen op hoofdlijnen.  

 

Wij adviseren om de doorgerekende maatregelen pas te realiseren, als de noodzaak daartoe zich lijkt aan 

te dienen. Daartoe is structurele monitoring van de verkeersdruk gewenst, zodat kan worden vastgesteld 

wanneer ingrijpen daadwerkelijk nodig is. Wij bevelen monitoring aan door middel van kruispunttellingen.  

Wanneer op basis van monitoring wordt besloten om de kruispunten te optimaliseren moeten expliciete 

ontwerpkeuzes worden gemaakt. In onze vergelijkende analyse hebben wij voorlopige keuzes en 
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uitgangspunten vastgelegd. Wanneer daadwerkelijk tot maatregelen wordt overgegaan moet de gemeente 

deze keuzes expliciet bepalen, in overleg met de provincie (wegbeheerder van de N206) en andere 

stakeholders. Het betreft een planstudie-achtig project waarin het exacte tracé en ruimtebeslag van een 

voorkeursvariant moeten worden vastgelegd. In een dergelijk project moeten vragen worden beantwoord 

als:  

- rotondes of verkeerslichten,  

- aantal rij- en opstelstroken, 

- kwaliteit van de verkeersafwikkeling: is gedurende een bepaalde periode een zekere mate van 

oververzadiging acceptabel?  

- afweging tussen infra en andere ruimteclaims,  

- prioritering van verkeersstromen, 

- maximaal beschikbaar budget. 

 

Wij adviseren om een dergelijk project te ondersteunen met de beschikbare kruispunttellingen en een 

simulatie met een mesoscopisch model, bijvoorbeeld Dynasmart. Een dergelijk model houdt nadrukkelijker 

rekening met de relatie tussen capaciteit en routekeuze, in tegenstelling tot een macroscopisch model 

zoals het RVMK.  

 

Ten slotte doen wij de suggestie om reisinformatie aan te bieden over de verkeerssituatie rond ’t Heen. 

Hiermee kunnen de route-, tijdstip-, en vervoerwijzekeuze worden beïnvloed, zodat de schaarse capaciteit 

van de infrastructuur zo efficiënt mogelijk kan worden benut. Op ’t Heen is het relatief eenvoudig om uit te 

wijken naar de andere ontsluitingsroutes, dus bij eventuele knelpunten zal het verkeersbeeld in de praktijk 

wellicht afwijken van het model. Het verkeer kan bijvoorbeeld worden geïnformeerd via matrixborden of 

een webcam, zodat het een alternatieve route kan kiezen. 

 

Conclusies externe autobereikbaarheid en derde ontsluiting: 

- De twee bestaande ontsluitingen van ’t Heen hebben niet voldoende capaciteit om de 

toegenomen verkeersdruk te verwerken als het aantal arbeidsplaatsen met 30% zou toenemen 

door intensivering van ruimtegebruik en door ontwikkelingen in de omgeving; 

- Om een eventuele toekomstige verkeersdruk te verwerken moeten de bestaande ontsluitingen 

worden aangepast. Een volledige verwerking van de geprognosticeerde verkeersdruk vergt een 

investering van circa € 4,0 miljoen; 

- Een derde ontsluiting zorgt slechts voor een beperkte ontlasting van de bestaande 

ontsluitingen. De meerwaarde van een derde ontsluiting is beperkt  in verhouding tot de extra 

investeringskosten van zo’n € 5,8 miljoen; 

- Andere voordelen van een derde ontsluiting (robuustheid, bus, fiets) wegen evenmin op tegen 

de extra investeringen. 

 

Wij doen de volgende aanbevelingen voor de externe autobereikbaarheid: 

- Geen aanleg van een derde ontsluiting; 

- Monitoren hoe de verkeersdruk op de bestaande ontsluitingen zich ontwikkelt en of knelpunten 

ontstaan; 

- Bij signalering van toenemende verkeersdruk vanuit de monitoring, tijdig starten met de 

planvorming rond aanpassingen van de ontsluitingen samen met de provincie. Bij deze 

planvorming worden alle relevante keuzes expliciet gemaakt, en toegesneden op het feitelijke 

en verwachte verkeersbeeld.  
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2.2   Openbaar vervoer 

’t Heen is momenteel met buslijn 232 ontsloten. In de ochtend is ’t Heen hiermee aangesloten op de lijn 

Leiden – Noordwijk, en in de middag in de andere richting. De frequentie is viermaal per uur in de spits en 

tweemaal per uur in het dal. De reistijd naar Leiden Centraal is zo’n 20 minuten. Er is geen directe OV-

verbinding met bijvoorbeeld Katwijk aan Zee, Rijnsburg of Teylingen. Verder stoppen bus 40, 44 en bus 37 

nog op ’t Heen.  

 

Recent heeft de provincie Zuid-Holland het voornemen bekend gemaakt om te investeren in de OV-

bereikbaarheid van Zuid-Holland-Noord. Dit maatregelpakket vervangt de plannen voor de Rijngouwelijn. 

Onderdeel van het pakket is een HOV-verbinding Leiden – Katwijk – Noordwijk. HOV staat voor 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer, en betreft busvervoer dat hoge kwaliteit biedt op reistijd, frequentie, 

toegankelijkheid, uitstraling, comfort, reisinformatie, etc. 

 

Hoe de HOV Leiden – Noordwijk er uit zal zien is nog niet bekend. De investering biedt in elk geval een 

kans voor de OV-bereikbaarheid van ’t Heen, en moet worden aangegrepen om ’t Heen goed aangesloten 

te houden op het regionale OV-netwerk en om deze aansluiting verder te verbeteren. Aanspreekpunt 

hiervoor is de provincie Zuid-Holland, via Holland Rijnland. Aandachtspunten hierbij zijn: 

- gedurende de hele dag een verbinding beschikbaar richting zowel Leiden als Noordwijk; 

- frequentie; 

- reistijd, vooral op de relatie met Leiden. 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een pendelbus tussen ’t Heen en de Rijngouwelijn. Een 

dergelijke voorziening zou ’t Heen hoogfrequent en op maat kunnen bedienen, en daarmee een 

aantrekkelijk alternatief vormen voor de auto. Ook door bij de HOV-lijn natransport aan te bieden zoals 

OV-fietsen kan de aantrekkelijkheid van het OV verder worden verbeterd.  

 

Conclusie OV-bereikbaarheid: 

- Inzet op verbetering van de regionale OV-bereikbaarheid, o.a. in relatie tot de HOV-lijn Leiden 

– Katwijk – Noordwijk. De provincie Zuid-Holland is hiervoor (via Holland Rijnland) 

aanspreekpunt. 
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3  INTERNE VERKEERSSTRUCTUUR 

3.1  Analyse structuur en inrichting auto- en fietsroutes 

De interne verkeersstructuur van ’t Heen heeft een heldere opzet: 

- Ambachtsweg – Lageweg als ringvormige gebiedsontsluitingsweg (GOW) met 50 km/u, voorrang 

op de zijstraten en vrijliggende fietspaden of parallelwegen; 

- overige bedrijfsstraten als erftoegangsweg (ETW) met 30 km/u, fietsers op de rijbaan, 

gelijkwaardige kruisingen, erfaansluitingen en parkeren langs de rijbaan. 

- vrijliggende fietsroute langs de N206 die ’t Heen en Klei-oost verbindt met Katwijk a/d Rijn en 

Noordwijkerhout. 

Daarnaast heeft de Ambachtsweg ten zuidoosten van de Lageweg vrijliggende fietspaden en een 

parallelweg.  

 

 

De verkeersstructuur is erop gericht dat verkeer een zo kort mogelijke afstand aflegt door ETW’s. Door het 

verkeer te concentreren op de daarop ingerichte GOW’s blijven intensiteiten en snelheden op ETW’s 

beperkt, wat optimaal is voor de verkeersveiligheid. Toch staat het functioneren van de structuur onder 

druk; het verschil tussen GOW’s en de ETW’s is op ‘t Heen klein wat betreft comfort, snelheid en 

directheid. Hierdoor kan het voorkomen dat auto’s of fietsers relatief lange afstanden door ETW’s 

afleggen. Het verschil in verkeersbeeld tussen GOW en ETW is in de praktijk wellicht kleiner dan beoogd: 

- op gebiedsontsluitingswegen wordt een lagere snelheid gehaald dan 50 km/u door de 

aanwezigheid van parkeervoorzieningen en erfaansluitingen; 
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- op erftoegangswegen wordt vooral bij lage intensiteiten een hogere snelheid gehaald dan 30 

km/u door de asfaltverharding, lange rechtstanden, grote profielbreedtes en de afwezigheid van 

bijvoorbeeld verkeersdrempels. 

 

Op ’t Heen zijn talrijke situaties  te vinden die een duidelijke hiërarchische structuur ondergraven die nodig 

is voor veiligheid, bereikbaarheid, beeldkwaliteit en bedrijfsmatige functionaliteit. In het verleden zijn lokale 

behoeften en knelpunten met maatwerkoplossingen opgelost, waarmee kennelijk niet altijd rekening is 

gehouden met het belang van een herkenbare structuur op een hoger schaalniveau.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

- de hoofdroute Ambachtsweg – Lageweg met op sommige plaatsen parallelwegen, maar ook met 

talrijke erfaansluitingen en langsparkeervoorzieningen; 

- doorgaande fietsroute over ‘t Heen, met diverse verschijningsvormen, conflicten met andere 

verkeersstromen en alternatieve routes die relatief aantrekkelijk zijn; 

- het conflict tussen de lokale en de verbindende functie van bijvoorbeeld de Heerenweg. Enerzijds 

heeft deze weg een functie voor de direct aanliggende activiteiten, met parkeren, erfaansluitingen 

en bedrijfsactiviteiten. Anderzijds is de weg in de praktijk ook de meest aantrekkelijke route voor 

‘doorgaand’ verkeer (‘sluipverkeer’) naar een groot ‘achterland’ (Blekerstraat, Taanderstraat, 

Nijverheidstraat). 

In § 3.3 doen wij voorstellen voor verbetermaatregelen voor de fietsroutes. In § 3.4 doen wij aanbevelingen 

voor het herinrichten van de hoofdroute. Voor de bedrijfsstraten (ETW’s) zijn maatwerkoplossingen 

gewenst, met parkeren als belangrijke opgave (zie § 4.2). 

Ambachtsweg: 50 km/u, voorrang en fietsers naast de Ververstraat: doorgaande fietsroute loopt via 

rijbaan, maar met erfaansluitingen en langs parkeren bedrijfsstraten 

Heerenweg: lokale functie voor aanliggende bedrijven 

(parkeren, laden/lossen), maar ook aantrekkelijke route  

naar groot ‘achterland’ 
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3.2   Analyse verkeersveiligheid 

Wij hebben onderzocht op welke locaties ongevallen hebben plaatsgevonden in de periode 2005 – 2009, 

en bij welke ongevallen fietsers waren betrokken. De bron hiervoor is de landelijke ongevalsregistratie 

door de politie: de informatie is geraadpleegd met ViaStat Online. 

 

 

De belangrijkste ongevalsconcentraties zijn de volgende.  

 Aantal ongevallen 2005 – 2009 

 

Kruispunt/wegvak 

Slachtoffer-

ongevallen 

(gewonden) 

Ongevallen met 

uitsluitend 

materiële schade 

Totaal Waarbij 

(brom)fietsers 

betrokken 

1 Lageweg - Lijnb.st. - Blekerstr. 1 (dodelijk) 5 6 5 

2 N206 – Hoornseslaan 6 12 18 10 

3 Ambachtsweg – Heerenweg 4 6 10 7 

4 Heerenweg – Blekerstraat 4 1 5 3 

5 N206 – Ambachtsweg 2 9 11 4 

6 Heerenweg – Taanderstraat 2 5 7 0 

7 
Ambachtsweg tussen 

Zeilmakerstraat en Heerenweg 
1 4 5 1 

8 Ambachtsweg - Lageweg 1 1 2 2 

 Overige locaties 11 21 32  

 Totaal 32 64 96  

 

De volgende zaken vallen op bij de ongevalsconcentraties: 

- vrijwel alle ongevalsconcentraties zijn kruispunten; 

- bij 50% van de ongevallen zijn fietsers betrokken. Bij de 4 meest onveilige locaties is dit 65%; 

- de aansluiting N206 – Ambachtsweg, en het tussenliggende deel van de Ambachtsweg tot de 

Heerenweg vormen een route met veel ongevallen. Dit wordt waarschijnlijk deels veroorzaakt 

door de hoge verkeersintensiteiten, zowel van auto als fiets;  

Ambachtsweg 

Blekerstraat 

Hoornseslaan 

Conclusie analyse interne verkeersstructuur: 

- In principe helder opgezette, hiërarchische verkeersstructuur. Dit is van belang voor veiligheid, 

bereikbaarheid, beeldkwaliteit en functionaliteit van ‘t Heen; 

- In de praktijk staat functioneren van de verkeersstructuur onder druk door te kleine verschillen 

in vorm, functie en gebruik tussen gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. 
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- rond het oostelijk deel van de Blekerstraat gebeuren veel ongevallen. Dit wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door de combinatie van veel fietsverkeer en autoverkeer. Voor fietsers vormt de 

Blekerstraat een aantrekkelijke ‘schakel’ (comfortabel door asfalt, breed, rustiger dan 

Ambachtsweg – Lageweg) in de route tussen de fietsbrug richting Rijnsburg en de westelijke 

onderdoorgangen van de N206. Voor fietsers is de Heerenweg aantrekkelijk als route richting 

Blekerstraat, Taanderstraat en Nijverheidstraat. 

 

Opvallend is tevens dat het kruispunt Lageweg – Ambachtsweg geen sterke ongevalsconcentratie is, 

terwijl dit in de perceptie een gevaarlijke locatie is. Hiervoor zijn de volgende verklaringen: 

- door de bocht in de doorgaande route heeft het autoverkeer een lage snelheid. Hierdoor heeft het 

verkeer meer tijd om te anticiperen, en hebben eventuele botsingen minder impact; 

- relatief weinig fietsers maken gebruik van de ‘officiële’ route langs de Lageweg – Ambachtsweg, 

omdat de route via de Blekerstraat aantrekkelijker is; 

- door de onoverzichtelijke en ongebruikelijke situatie (zie foto) wordt men voorzichtiger. 

Wij hebben geen maatregel voor dit kruispunt uitgewerkt. In plaats daarvan hebben wij voor de relatief 

onveilige kruising Ambachtsweg – Heerenweg verbeteringen onderzocht (zie § 3.3). 
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3.3   Doorgaande fietsroute en rondgaande autoroute 

Route-alternatieven 

Een aantrekkelijke en veilige doorgaande fietsroute zou een grote verbetering zijn voor ’t Heen. § 3.1 laat 

zien dat voorzieningen voor fietsverkeer conflicteren met voorzieningen voor parkeren en 

bedrijfsactiviteiten. § 3.2 laat zien dat een groot deel van de verkeersonveilige locaties langs de huidige 

doorgaande route liggen.  

 

 

Onderzochte varianten 

 

 

 

 

 

 

Conclusie analyse verkeersveiligheid: 

- Ongevallen vinden vooral plaats op kruispunten; 

- Bij 50% van de ongevallen zijn fietsers betrokken; 

- Bij de drukste kruisingen vinden de meeste ongevallen plaats, rond de aansluiting N206 – 

Ambachtsweg; 

- Rond het oostelijk deel van de Blekerstraat gebeuren veel ongevallen; 

- De onveiligheid van de kruising Ambachtsweg – Lageweg blijkt mee te vallen. 

Oegstgeest, 

Leiden 

Rijnsburg mogelijke nieuwe brug 

binnenvaart 

herprofileren of 

asfalteren 

fietsstroken 

herinrichten 

kruispunt 

rondgaande  

autoroute 
nieuwe  

fietsroute 

verbeteren bestaande route 

bestaande  brug 
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In het rapport ‘Samen Ruimte Creëren’ is de wens benoemd voor een fietsroute langs het 

Uitwateringskanaal, de zuidwestelijke grens van ’t Heen. Deze route zou de onderdoorgang van de N206 

verbinden met een nieuwe fietsbrug zuidelijk van Mebin en de jachthaven. Wij vergelijken de haalbaarheid 

van deze route met verbetermaatregelen op de bestaande ‘’officiële” fietsroute via Ververstraat, 

Lijnbaanstraat, Lageweg en Ambachtsweg. Deze verbetermaatregelen moeten fietsers stimuleren de 

gewenste fietsroute te volgen door vergroten van de veiligheid, het comfort en de aantrekkelijkheid. De 

veiligheid is gebaat bij deze route doordat het aantal conflicten tussen fiets- en autoverkeer vermindert, en 

doordat ontmoetingen tussen fiets en auto op deze route beter aansluiten bij het verwachtingspatroon van 

weggebruikers.  

  

Een derde alternatief, een fietsbrug bij de Ambachtsweg, hebben wij niet uitgewerkt. Dit alternatief is 

namelijk niet te combineren met de gemeentelijke laad-/loswal en de overslagvoorzieningen van Mebin en 

Guyt. Voordelen van deze route zouden zijn: 

- een betere veiligheid doordat fietsers niet meer de route nemen via de Blekerstraat; 

- lagere kosten en eenvoudiger te realiseren dan de route langs het Uitwateringskanaal, omdat 

geen grondverwerving nodig is aan de zijde van ‘t Heen. 

 

De verbetermaatregelen zijn zowel gericht op doorgaand fietsverkeer tussen Katwijk/Noordwijk en 

Rijnsburg/Oegstgeest, als op verkeer met een bestemming op ’t Heen. Wij merken op dat fietsers met een 

bestemming op ’t Heen altijd een deel van hun route door bedrijfsstraten blijven kiezen. 

 

Bouwstenen van het route-alternatief langs het Uitwateringskanaal 

De fietsroute langs het Uitwateringskanaal heeft de volgende kenmerken: 

- een strook van 20 m langs het Uitwateringskanaal vrij houden van verharding en bebouwing met 

het oog op toekomstige capaciteitsuitbreiding van het kanaal; 

- bundeling met een rondgaande autoroute tussen Zeilmakerstraat, Blokmakerstraat, Lageweg en 

Smidstraat. Naar verwachting kan worden volstaan met een route tussen Zeilmakerstraat en 

Blokmakerstraat. Deze route voorkomt dat deze bedrijfsstraten doodlopen met gevolgen voor de 

functionaliteit, bereikbaarheid en sociale veiligheid. Daarnaast maakt deze autoroute de 

ontwikkeling mogelijk van de aanliggende bedrijfskavels met oriëntatie op het water. De 

Rijnlandkade zou hiermee een ligging krijgen op kortere afstand van het kanaal; 

- tracé via de waterzijde (zuidzijde) van de bedrijven langs de Smidstraat. De doorgaande 

fietsroute over het bestaande smalle profiel van de Smidstraat verdraagt zich niet goed met het 

huidige gebruik van die straat en de beschikbare ruimte. Als subvariant is een route die de 

bedrijven zuidelijk passeert is in potentie aantrekkelijker. Uiteraard hangt deze tracéafweging 

samen met het verwachte toekomstige gebruik van de Smidstraat. De rondgaande autoroute zou 

wel via de Smidstraat aansluiten op de wegenstructuur van ’t Heen; 

- aanleg van een nieuwe brug richting Rijnsburg. Deze zou beweegbaar moeten zijn (vrije 

doorvaarthoogte en 10 m doorvaartbreedte); 

- afsluiten van de fietsroute over de bestaande brug. De brug zou wel beschikbaar moeten blijven 

voor calamiteiten, storingen en onderhoud aan de nieuwe brug. 

De sociale veiligheid van deze route op rustige momenten is een belangrijk aandachtspunt. 

 

Ontwerp en raming van de route zijn te vinden in bijlage 2 resp. 3. Bij maatregel 1 ligt de fietsroute over de 

Smidstraat, bij maatregel 1A achterlangs de Smidstraat. 

 

De grond langs het Uitwateringskanaal is van het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR). De gemeente 

pacht deze grond van het HHR, en verpacht het door aan bedrijven. Voor de aanleg van fietsroute en 

rondgaande wegstructuur zou deze grond van de bedrijven moeten worden teruggenomen. Bovendien 
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moet een strook van 20 m langs het kanaal worden vrijgehouden van gebouwen en infrastructuur. Zie 

bijlage 2 (maatregel 1 en 1A) voor het ontwerp van deze maatregel en bijlage 3 voor de kostenraming. 

 

Wanneer het Hoogheemraadschap grond terugclaimt voor vergraving, moeten bedrijven deze afstaan. 

Onbekend is in hoeverre dan nog ruimte resteert voor de fiets-/autoroute. 

 

Bouwstenen van het route-alternatief om de bestaande hoofdroute te optimaliseren 

Voor het optimaliseren van de bestaande fietsroute bevelen wij de volgende maatregelen aan: 

- Aanbrengen van fietsstroken in rood asfalt op de Lijnbaanstraat en de Ververstraat. Het volledig 

tussen de kavelgrenzen herprofileren zou wellicht nog effectiever zijn, maar de 

investeringskosten worden bijna een factor 10 hoger. Voor het verkrijgen van inzicht in dit 

kostenverschil hebben wij de beide wegvakken verschillend ontworpen en geraamd: 

o Ververstraat uitsluitend ‘overlagen’ van de bestaande asfaltverharding om hiermee de 

fietsstroken aan te brengen (maatregel 2 in bijlage 2 en 3). De investeringskosten 

bedragen € 55.000,-; 

o Lijnbaanstraat volledige herprofilering van de verharding, waarbij de toekomstige 

asfaltverharding (inclusief fietsstroken) verschoven is (maatregel 3 in bijlage 2 en 3). De 

investeringskosten bedragen € 440.000,-; 

Vanwege het kostenverschil bevelen wij aan om bij beide straten uitsluitend de huidige 

verharding  te overlagen. De kosten hiervan bedragen ruim € 100.000,-; 

- Benadrukken van de linksafbeweging voor fietsers vanuit de Lijnbaanstraat richting Lageweg, 

bijvoorbeeld door bewegwijzering en markering; 

- Herprofileren van de Lageweg – Ambachtsweg, mede met het oog op beeldkwaliteit (zie § 2.4). 

o Fietspaden uitvoeren in rood asfalt; 

o Fietspaden vrijliggend van de hoofdrijbaan, met tussenbermen; 

o Fietspaden in één richting. Dit gaat weliswaar ten koste van de lokale 

fietsbereikbaarheid, maar past beter in het verwachtingspatroon van automobilisten en is 

daarmee veiliger; 

o Consequent toepassen van parallelwegen voor parkeren, laden/lossen en 

erfaansluitingen. Geen erfaansluitingen of parkeervakken direct op de hoofdrijbaan. 

 

- Herinrichten kruispunt Ambachtsweg – Heerenweg. Wij denken aan de toepassing van 

middeneilanden en rood asfalt voor de fietsoversteken evenwijdig aan de Ambachtsweg. Wij 

hebben een rotonde voor deze locatie onderzocht, maar beschouwen deze maatregel als te 

ingrijpend. De geschatte kosten van een rotonde zijn zeer hoog (€ 1 miljoen) en de ruimte is 

beperkt, mede voor gebruik door vrachtverkeer. Bovendien zou rechtdoorgaand fietsverkeer op 

de Ambachtsweg geen voorrang hebben op een rotonde. Zie bijlage 2 (maatregel 4) voor het 

ontwerp van deze maatregel, en bijlage 3 voor de kostenraming. 
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Mogelijke herprofilering Ververstraat t.b.v. fietsstroken (herinrichten binnen bestaande verharding) 

 

Kosten en baten van de beide routes 

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kosten en baten weer van de twee route-alternatieven: 

 

 Nieuwe route langs Uitwateringskanaal  Optimaliseren bestaande route 

Baten - verkeersveiligste route (volledig vrijliggend); 

- meest directe route voor doorgaand verkeer 

richting Rijnsburg en verder; 

- geen wachttijd door oversteken; 

- direct langs het kanaal meest aantrekkelijke 

route (aantrekkelijke omgeving, minder 

autoverkeer); 

- sociaal meest veilige route 

- fietsers met bestemming op ’t Heen 

profiteren ook van deze route 

- combineren met verbeterde beeld-

kwaliteit Ambachtsweg – Lageweg 

- geen brugopeningen, wel oversteken 

met autoverkeer 

Kosten - investeringskosten wegen + fietspaden  

€ 4,0 miljoen, incl. grondverwerving van 

bedrijven en Hoogheemraadschap; 

- fietsbrug p.m.; 

- inkomstenderving huur: pm 

- organisatie + procedures bij grondverwerving 

- gevolgen voor bereikbaarheid over water van 

loswal en jachten  

- fietsstroken Ververstraat – 

Lijnbaanstraat € 120.000:  

- herprofileren Ambachtsweg – 

Lageweg, incl. herinrichten kruispunt 

Ambachtsweg – Heerenweg: € 1,7 

miljoen (zie § 3.4) 

 

 

Conclusie rondgaande fietsroute en doorgaande autoroute: 

- Vanwege de relatief lage kosten en de mogelijkheid om te combineren met een verbeterde 

beeldkwaliteit bevelen wij aan om de bestaande fietsroute te optimaliseren.  

o Met deze optimalisatie verbeteren de veiligheid, aantrekkelijkheid en het comfort van 

de huidige fietsroute, en daarmee ook het gebruik; 

o het verbeteren van de bestaande doorgaande fietsroute kan worden gecombineerd 

met het verbeteren van de beeldkwaliteit van de hoofdroute Ambachtsweg – Lageweg; 

o De totale kosten zijn € 1,8 miljoen voor het hele traject, inclusief verbeteren 

beeldkwaliteit. 

- Wij bevelen aan om de fietsroute langs het Uitwateringskanaal niet aan te leggen, met de 

investeringskosten (brug, grondverwerving, nieuwe infrastructuur) als belangrijkste argument. 

Daarnaast is de mogelijk om de strook langs het Uitwateringskanaal van het 

Hoogheemraadschap te verwerven onzeker, en heeft een nieuwe brug impact voor de 

scheepvaart. 

- Een variant waarbij de doorgaande autoroute uitsluitend de Zeilmakerstraat en de 

Blokmakerstraat verbindt (en de Rijnlandkade blijft gehandhaafd) is weliswaar goedkoper, maar 

leidt tot dezelfde conclusies.  
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3.4  Herprofileren Ambachtsweg – Lageweg voor fietsroute en beeldkwaliteit 

Het volledig herprofileren van bepaalde wegvakken kan een grote verbetering opleveren. Dit is van 

toepassing op zowel de hoofdroute Ambachtsweg – Lageweg als op individuele bedrijfsstraten. Er kan een 

verbetering worden gerealiseerd voor de beeldkwaliteit door het parkeren op eigen terrein te laten 

plaatsvinden. Van de hoofdroute kunnen bovendien verkeersveiligheid, comfort en aantrekkelijkheid voor 

fietsers worden verbeterd, om hiermee het gebruik van deze route te stimuleren (zie §3.3). 

 

Het herprofileren van de hoofdroute en de bedrijfsstraten is een opgave voor het ontwerpteam. Hierbij 

moet een integratie plaatsvinden van bovenstaande verkeerskundige uitgangspunten met 

stedenbouwkundige uitgangspunten en individuele functionele wensen.  

 

Wij bevelen een herinrichting aan van de Ambachtsweg en het deel Lageweg dat deel uitmaakt van de 

hoofdfietsroute. Hiermee kan een integrale verbetering worden verwezenlijkt voor beeldkwaliteit, fietsen 

(veiligheid en comfort), en parkeren. Hieronder zijn een aantal (verkeerskundige) bouwstenen voor een 

dergelijke herinrichting genoemd en een mogelijke indeling van het wegprofiel.  

 

Wij bevelen vrijliggende fietspaden aan op de volgende wijze:  

- Fietspaden met een berm scheiden van de hoofdrijbaan. Deze berm wordt zo consequent 

mogelijk doorgezet om het doorsteken door automobilisten en fietsers te voorkomen; 

- Fietspaden uitvoeren in asfalt, ter vergroting van het comfort. Dit stimuleert het gebruik van de 

‘formele’ fietsroute langs de hoofdroute, en ontmoedigt doorgaand fietsverkeer over 

bedrijfsstraten zoals de Blekerstraat; 

- Fietspaden in één richting aan weerszijden van de rijbaan. Dit past het beste in het 

verwachtingspatroon van automobilist en fietser en voorkomt onverwachte oversteekbewegingen. 

Het kan ten koste gaan van de fietsbereikbaarheid van direct aanliggende bedrijven; 

- Fietsen niet combineren met een parallelweg. 

 

Voor de bereikbaarheid van percelen en parkeervakken langs de hoofdroute bevelen wij een structuur aan 

met parallelwegen. Hiermee verdwijnen parkeervoorzieningen direct langs de hoofdrijbaan en 

erfaansluitingen direct op de hoofdrijbaan. De parallelwegen zijn slechts aan begin en einde van elk 

wegvak aangesloten op de hoofdrijbaan. Op deze manier wordt het fietspad of de fietsstrook slechts 

tweemaal per wegvak gekruist, wat optimaal is voor de verkeersveiligheid. In de huidige situatie worden 

fietspaden en parallelwegen dikwijls gekruist door erfaansluitingen vanaf de hoofdrijbaan. 

 

Voor bevoorrading is een groot aantal panden aangewezen op de voorzijde (straatzijde). Panden staan 

vrijwel direct tegen elkaar, waardoor de ruimte ontbreekt voor bevoorradingsstraten aan de achterzijde. 

Langs de Ambachtsweg – Lageweg moeten de parallelwegen voorzien in bevoorradingsroutes. Op de 

parallelwegen en de langsgelegen stroken moet dus maatwerk mogelijk zijn voor toegankelijkheid met 

vrachtauto’s, maar ook voor parkeren op eigen terrein of op de openbare weg, etc. 

 

De huidige rijbaan van de hoofdroute is 7 m breed. Met het oog op de kosten stellen wij voor om de ligging 

van de hoofdrijbaan te handhaven. De ruimte tussen de rijbaan en de gevels is aan weerszijden 15 tot 25 

m. De ruimte tussen eigendomsgrenzen is in totaal 28,00 m (Lageweg tussen Ambachtsweg en 

Blekerstraat), dus 5 tot 15 m per zijde is particulier eigendom. 

 

Vanuit bovengenoemde verkeerskundige overwegingen zou de minimaal 15 m tussen de rijbaan en 

bedrijfspanden als volgt kunnen worden ingedeeld. 

- berm 0,50 m; 
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- fietspad 2,00 m; 

- voetpad 2,00 m; 

- groen of eventueel langsparkeren 2,50 m; 

- parallelweg 1 richting 3,00 m; 

- haaks of schuin (visgraat) parkeren of laden/lossen 5,50 m. 

 

De ligging van de bestaande rijbaan blijft hierbij dus gehandhaafd met het oog op de kosten (o.a. riolering). 

Het particulier eigendom buiten de strook van 15 m kan worden ingericht voor parkeren of laden/lossen, 

met voetpaden/terrassen of met groen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De investeringskosten bedragen circa € 1,7 miljoen wanneer de Ambachtsweg – Lageweg van de 

Zeilmakerstraat tot de Lijnbaanstraat (570 m) buiten de bestaande asfaltverharding wordt heringericht. Dit 

deel van de hoofdroute is ook onderdeel van de hoofdfietsroute, waar de parkeerdruk het hoogst is. In dit 

bedrag is een breedte meegenomen van 21 m, dus het deel buiten de asfaltverharding op gemeentelijke 

grond. Wellicht is ook een bijdrage nodig van bedrijven, bijvoorbeeld voor het deel dat op private grond 

wordt heringericht. 
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4  PARKEREN 

4.1   Opgave voor parkeren en mogelijke oplossingen  

Een van de hoofdopgaven voor ’t Heen is het opvangen van de parkeerdruk. De problematiek die men 

ervaart bestaat uit capaciteitstekort, verkeersonveiligheid en een rommelige beeldkwaliteit. Deze 

problematiek is sterk lokaal gedifferentieerd: er is een aantal specifieke locaties  

- met een grote parkeerbehoefte, rond publiekstrekkers zoals Albert Heijn en Praxis/Gamma of bij 

arbeidsintensieve bedrijven; 

- waar hogere beeldkwaliteitseisen zijn (doorgaande route Ambachtsweg – Lageweg) 

- waar beperkt ruimte voor parkeren is op eigen terrein.  

 

Om de parkeerproblematiek te verminderen zijn verschillende oplossingsrichtingen denkbaar: 

- markeren parkeervakken op die locaties waar parkeren gewenst is, ondersteund met 

parkeerverbod; 

- herinrichten van straatprofielen. Hiermee kan een integrale verbeterslag worden gemaakt met 

beeldkwaliteit (incl. groen), veiligheid en capaciteit, in samenhang met laden/lossen en individuele 

(functionele) behoeftes van bedrijven, zie ook § 3.4.  

- investeren in een grootschalige collectieve parkeervoorziening. Dit kan bijvoorbeeld een groot 

parkeerterrein zijn, of een parkeergarage. Eventueel is inpassing boven of onder een bedrijfspand 

mogelijk, eventueel gedeeld met andere bedrijven. Zie verderop in deze paragraaf. 

 

Het naleven van het gewenste parkeergedrag is mede afhankelijk van flankerend beleid. Flankerend 

beleid wordt een belangrijker voorwaarde naarmate het gewenste gedrag meer verschilt van het 

autonome, ‘natuurlijke’ gedrag. Flankerend beleid kan bijvoorbeeld een meer informeel of formeel karakter 

hebben, bijvoorbeeld: 

- communicatie met bedrijven en automobilisten over het parkeer- en verkeersgedrag; 

- afspraken maken met bedrijven over hun verkeersgedrag; 

- parkeerverboden, dus parkeren alleen toestaan binnen de vakken; 

- blauwe zone, dus alleen kort parkeren toestaan, ontheffingen uitgezonderd; 

- betaald parkeren, dus kort parkeren betaald, lang parkeren met vergunning of abonnement. 

Deze maatregelen moeten worden ondersteund door handhaving (voorafgegaan door communicatie en 

waarschuwingen) door gemeente (BOA’s) of politie. Tevens is er een samenhang met de inrichting van de 

openbare ruimte. 

 

4.2   Advies voor ’t Heen: maatwerkoplossingen op straatniveau 

In samenwerking met de gemeente hebben wij de ernst en de spreiding van de parkeerproblematiek op 

wegvakniveau in beeld gebracht. Hieruit blijkt een gelijkmatige spreiding van de parkeerbezetting, met op 

een aantal locaties een te hoge parkeerdruk. Een aantal straten heeft te maken met een hogere 

parkeerbehoefte dan de beschikbare capaciteit. Dit tekort is vrijwel nergens groter dan 10 plaatsen per 

wegvak van 200 m. Onderstaande figuur geeft het tekort aan parkeerplaatsen per wegvak weer, op een 

werkdag.  
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Parkeerbehoefte 5 tot 10 

plaatsen meer dan capaciteit 

 

Parkeerbehoefte 0 tot 5 

plaatsen meer dan capaciteit 

 

Kwaliteitsverbetering 

openbare ruimte gewenst, 

geen capaciteitstekort 
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Wij bevelen aan om op straatniveau (wegvakniveau) oplossingen te ontwikkelen. De inzet hierbij is dat 

binnen elk wegvak de ‘eigen’ parkeerbehoefte wordt opgevangen. Het betreft dus tekorten van maximaal 

10 plaatsen ten opzichte van de huidige situatie. Het is nog niet zeker of deze ambitie bij elk wegvak kan 

worden verwezenlijkt.  

 

Oplossingen op wegvakniveau vergen maatwerk. Enerzijds functioneel-technisch: naast parkeren is er 

ruimtebehoefte voor andere functies, zoals laden/lossen, en zijn er vanuit stedenbouwkundig perspectief 

verbeteringen wenselijk. Anderzijds procesmatig: bedrijven willen graag meedenken, hebben goede kennis 

van de feitelijke situatie, hebben functionele wensen voor de openbare ruimte, en kunnen worden 

betrokken bij belangenafwegingen in het ontwerp. Bovendien hebben bedrijven met hun verkeersgedrag 

een deel van de oplossing in handen.  

 

De kwaliteitsverbetering op de Ambachtsweg is een combinatie met het verbeteren van de bestaande 

fietsroute over de Ambachtsweg. Zie ook § 3.3 en § 3.4.  

 

Beschikbare onbebouwde terreinen naast en achter bedrijfspanden moeten zoveel mogelijk worden benut 

voor parkeren, bijvoorbeeld het middengebied tussen Ambachtsweg, Zeilmakerstraat, Blokmakerstraat en 

Scheepmakerstraat. Aan de voorzijde van bedrijfspanden moet voor openbaar en privaat terrein 

gezamenlijk de optimale inrichting ontworpen worden. Parkeren op eigen grond c.q. tegen gevels levert 

niet altijd de beste oplossing op, bijvoorbeeld voor beeldkwaliteit. Parkeren direct langs de rijbaan kan 

bijvoorbeeld als voordeel hebben dat geen extra verharding nodig is voor parkeermanoeuvres. Een ander 

voorbeeld is de afweging tussen haaks- en langsparkeren, die bepaald wordt door de parkeerdruk, 

beschikbare ruimte, verkeersveiligheid, parkeerbehoefte voor vrachtauto’s, etc. 

 

Een globale referentie van de investeringskosten per wegvak is € 500.000,- voor de herinrichting van de 

Lijnbaanstraat (160 m, circa 12 m breed, zie § 3.3). De maatregel Lijnbaanstraat omvat het verwijderen en 

opnieuw aanbrengen van asfaltverharding, en het opnieuw inrichten van een deel van de 

klinkerverhardingen. Uiteraard is het uiteindelijke bedrag sterk afhankelijk van de gekozen oplossing.  

 

4.3   Collectieve parkeervoorziening bij bezoekersintensieve (her)ontwikkeling 

Wij zien voor grootschalige parkeervoorzieningen op ’t Heen twee mogelijkheden: 

- gecombineerd met een bedrijfspand, op het dak of half verdiept eronder; 

- in plaats van een bedrijfspand, op maaiveld of een meerlaagse parkeergarage. 

Daarnaast zou het parkeerterrein langs de Zeilmakerstraat kunnen worden geïntensiveerd door de bouw 

van een meerlaagse parkeervoorziening. 

 

Beide mogelijkheden zijn slechts haalbaar bij nieuwbouw. Wij gaan ervan uit dat de bestaande 

bedrijfsgebouwen op ’t Heen ‘gewone’ staalconstructies zijn, waarvan de daken in principe slechts 

berekend zijn op sneeuw- en windbelasting. De benodigde versteviging om parkeren op daken mogelijk te 

maken komt feitelijk overeen met een volledig nieuwe draagconstructie. Niet alleen het dak moet worden 

verstevigd, maar ook de kolommen. Daarnaast is een hellingbaan of ‘wokkel’ nodig. De kosten van het 

aanpassen van een gebouw benaderen die van een volledig nieuw gebouw. 

 

De keuze voor een grootschalige parkeervoorziening is een afweging over de wijze waarop een te 

(her)ontwikkelen kavel wordt ingericht. Een te ontwikkelen bedrijfspand moet geschikt worden gemaakt 

voor parkeren, of er komt een parkeergarage volledig in plaats van een bedrijfspand. Een extra investering 

biedt mogelijkheden om de situatie te verbeteren. De aanlegkosten, exploitatieopbrengsten en 



 DHV B.V. 

 

  

      - 22 - 

verbeteringen van de openbare ruimte moeten hierbij worden afgewogen tegen een ‘traditionele’ 

ontwikkeling als bedrijfskavel met de bijbehorende onopgeloste knelpunten.  

 

Parkeren op het dak of (half)verdiept onder het pand zou bij nieuwbouw in twee situaties een haalbare 

mogelijkheid kunnen zijn: 

- gestapelde kantoorgebouwen of andere functies met een hoge dichtheid aan arbeidsplaatsen. De 

parkeervoorziening wordt vrijwel uitsluitend door medewerkers gebruikt; 

- bedrijven die veel bezoekers/klanten aantrekken. De parkeervoorziening wordt grotendeels door 

bezoekers gebruikt. Bezoekers moeten dus verleid worden om deze voorziening te gebruiken, 

bijvoorbeeld door een goede entree vanaf het parkeerdak.  

In beide gevallen is het bedrijf in hetzelfde pand tevens de belangrijkste gebruiker van de 

parkeervoorziening. Medegebruik door bezoekers van naburige bedrijven is alleen aantrekkelijk wanneer 

parkeren op maaiveld niet (of duurder) beschikbaar is.  

 

Gezien de hoge structurele kosten voor handhaving bevelen wij geen parkeerregulering aan zoals betaald 

parkeren of een blauwe zone. Wij verwachten dat de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten. Hierdoor 

kan voor collectieve parkeervoorzieningen ook geen tarief worden gevraagd, anders worden deze niet 

gebruikt.  

 

Wij beschouwen een collectieve parkeervoorziening in plaats van een bedrijfspand als niet commercieel 

haalbaar. De loopafstanden op ’t Heen zijn immers groot waardoor parkeerregulering een voorwaarde is 

om automobilisten de collectieve voorziening te doen gebruiken. Bovendien drukken beheers- en 

operationele kosten op de vastgoedexploitatie. De aard en concurrentiepositie van ’t Heen maken het niet 

mogelijk om parkeertarieven te vragen die opwegen tegen de jaarlijkse kosten en de investeringskosten. 

 

 

Conclusie grootschalige collectieve parkeervoorziening 

Een grootschalige collectieve parkeervoorziening is alleen aan de orde bij nieuwbouw of grootschalige 

renovatie. Aanleg moet worden afgewogen tegen commerciële ontwikkeling van een kavel. Om inkomsten te 

genereren is betaald parkeren of een blauwe zone in de omgeving nodig. Wij verwachten dat de opbrengsten 

hiervan niet opwegen tegen de kosten omdat de verwachte tarieven laag zijn en de structurele kosten voor 

handhaving hoog. 
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5  CONCLUSIE: AANBEVOLEN MAATREGELEN 

Dit concluderende hoofdstuk richt zich op de maatregelen die wij wel of niet aanbevelen. De inhoudelijke 

bevindingen en onderbouwingen voor de aanbevelingen zijn te vinden in hoofdstukken 2, 3 en 4. 

 

5.1   Advies om wel te doen 

Wij adviseren de volgende maatregelen om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, beeldkwaliteit en 

parkeersituatie op ’t Heen te verbeteren: 

- Verbetering van beeldkwaliteit, parkeercapaciteit en verkeersveiligheid langs de Lageweg – 

Ambachtsweg. De investeringskosten bedragen orde grootte € 1,8 miljoen voor het trajectdeel 

van Zeilmakerstraat tot Lijnbaanstraat; 

- (In samenhang met de voorgaande) verbetering van de gewenste bestaande fietsroute via de 

Ververstraat-Lijnbaanstraat-Lageweg-Ambachtsweg 

o Aanleg fietsstroken binnen de bestaande asfaltverharding op de Ververstraat- 

Lijnbaanstraat. De investeringkosten bedragen € 120.000,- 

o Aanleg vrijliggende eenrichtingsfietspaden in asfalt aan weerszijden langs de Lageweg-

Ambachtsweg 

- Ontwerp van integrale maatwerkoplossingen voor bedrijfsstraten, voor verbetering van de 

openbare ruimte, de erfafscheidingen, de voorterreinen en de gevels van de bedrijfspanden. 

Hierin moeten oplossingen voor opgaven op het gebied van parkeren worden geïntegreerd met 

beeld- en verblijfskwaliteit en met functionele wensen zoals laden/lossen. De inzet is dat binnen 

elk wegvak de ‘eigen’ parkeerbehoefte wordt opgevangen. De oplossingen moeten worden 

ontwikkeld in samenwerking met de aanliggende bedrijven. De investeringskosten per wegvak 

zijn orde grootte €500.000, -.  

- Aanleg van een grootschalige parkeervoorziening op een dak of half verdiept uitsluitend bij de 

(her)ontwikkeling van nieuwe PDV’s of kantoorgebouwen; 

- Monitoren van de parkeerdruk op ’t Heen en de verkeersdruk op de entrees. 

- Inzet op een goede OV-bereikbaarheid, mede in relatie tot de HOV-lijn Leiden-Katwijk-Noordwijk.  

 

Het verbeteren van de huidige entrees van ’t Heen (Ambachtsweg – N206 – Hoorneslaan en Lageweg – 

N206 – N449 Noordwijkerweg) is nodig in het geval dat de verkeersdruk in de verdere toekomst zou 

oplopen. Wij hebben mogelijke verbetermaatregelen gedimensioneerd op een intensivering van het 

ruimtegebruik op ’t Heen met 30%. Hierbij dient te worden beseft dat ’t Heen door 

automatiseringsprocessen de afgelopen 15 jaar een afname van het aantal arbeidsplaatsen heeft laten 

zien van 30%. Hierdoor is het niet aannemelijk dat deze maatregelen op korte termijn noodzakelijk zijn.  

 

De investeringskosten voor deze eventuele maatregelen bedragen € 4 miljoen. De exacte vorm van de 

maatregelen is mede afhankelijk van bijvoorbeeld de gewenste kwaliteit van de verkeersafwikkeling, het 

budget en mogelijke andere ruimteclaims, en moet samen met de provincie Zuid-Holland (wegbeheerder 

van de N206 en N449) worden bepaald. 
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5.2   Advies om niet te doen 

De volgende, in Samen Ruimte Creëren benoemde maatregelen bevelen wij niet aan, wegens 

onvoldoende probleemoplossend vermogen, omdat de baten niet tegen de kosten opwegen of vanwege 

ongewenste negatieve consequenties: 

- Aanleg van een derde ontsluiting; 

- Aanleg van een rondgaande fiets-/autoroute langs het Uitwateringskanaal; 

- Aanleg van een rotonde op de kruising Ambachtsweg – Heerenweg – Blokmakerstraat, op de 

kruising Ambachtsweg – Lageweg of ergens anders; 

- Aanleg van een collectieve parkeervoorziening op een bedrijfskavel terwijl op die locatie ook een 

commerciële vastgoedontwikkeling mogelijk is. 
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BIJLAGE 1 Onderbouwing maatregelen externe bereikbaarheid 

Bij onze berekeningen zijn wij uitgegaan van het RVMK Holland Rijnland. De ontwikkeling van Valkenburg 

en De Krom/Rijnsoever is onderdeel van het scenario, de Rijnlandroute en de Noordelijke Randweg 

Rijnsburg zijn geen onderdeel. Wij zijn bovendien uitgegaan van een toename van het aantal 

arbeidsplaatsen op ’t Heen (zie § 2.1) met 30%.  

 

Wij hebben berekeningen uitgevoerd voor de volgende netwerkvarianten: 

- variant 0: huidige verkeersstructuur op ’t Heen; 

- variant 1: structuur met derde ontsluiting, zie onderstaande figuur. 

 

in de berekeningen hanteren wij de volgende kruispuntnummering: 

- kruispunt 1: N206 – Hoorneslaan; 

- kruispunt 2: N206 – Ambachtsweg – Zeilmakerstraat; 

- kruispunt 3: N206 – Lageweg; 

- kruispunt 4: N449 Noordwijkerweg – Lageweg; 

- kruispunt 5: derde ontsluitingsweg – Lageweg; 

- kruispunt 6: derde ontsluitingsweg – N449 Noordwijkerweg. 
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Kruispunt 1, variant 1 

Auto, ochtendspits 

Auto, avondspits 

Vracht, ochtendspits 

Vracht, avondspits 

Kruispunt 1, variant 0 

Auto, ochtendspits 

Auto, avondspits 

Vracht, ochtendspits 

Vracht, avondspits 
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Kruispunt 2, variant 1 

Auto, ochtendspits 

Auto, avondspits 

Vracht, ochtendspits 

Vracht, avondspits 

Kruispunt 2, variant 0 

Auto, ochtendspits 

Auto, avondspits 

Vracht, ochtendspits 

Vracht, avondspits 
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Kruispunt 3, variant 0 

Auto, ochtendspits 

Auto, avondspits 

Vracht, ochtendspits 

Vracht, avondspits 

Kruispunt 3, variant 1 

Auto, ochtendspits 

Auto, avondspits 

Vracht, ochtendspits 

Vracht, avondspits 
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Kruispunt 4, variant 1 

Auto, ochtendspits 

Auto, avondspits 

Vracht, ochtendspits 

Vracht, avondspits 

Kruispunt 4, variant 0 

Auto, ochtendspits 

Auto, avondspits 

Vracht, ochtendspits 

Vracht, avondspits 
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Kruispunt 5, variant 1 

Auto, ochtendspits 

Auto, avondspits 

Vracht, ochtendspits 

Vracht, avondspits 

Kruispunt 6, variant 1 

Auto, ochtendspits 

Auto, avondspits 

Vracht, ochtendspits 

Vracht, avondspits 
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Kruispunt 1 N206 – Hoorneslaan: 

In beide netwerkvarianten kan de huidige kruispuntvormgeving vooral in de avondspits de verkeersdruk 

niet verwerken. Vooral de linksafbeweging van de N206 richting Ambachtsweg is oververzadigd. De 

structuur van een (ongeregelde) voorrangskruising biedt onvoldoende capaciteit, ook met eventuele 

aanpassingen zoals een bredere middenberm. 

 

Een VRI heeft in beide netwerkvarianten voldoende capaciteit om de verkeersdruk te verwerken. De 

regeling heeft een cyclustijd van 90 s wanneer de rechtsafbeweging van de Ambachtsweg naar de N206 

twee rijstroken heeft (richting 7). De cyclustijd kan nog verder worden verminderd door de linksafbeweging 

van de Hoorneslaan naar de N206 twee stroken te geven (richting 3).  

 

Een rotonde biedt eveneens voldoende capaciteit. De rotonde zou moeten zijn voorzien van een bypass 

voor één of beide rechtsafbewegingen. Bij netwerkvarianten moet in elk geval de rechtsaffer van ’t Heen 

naar de N206 een bypass hebben. De verkeersveiligheid van fietsers is hierbij een aandachtspunt (buiten 

voorrang twee stroken oversteken).  

 

Vanwege consistentie met kruispunt 2 (alleen mogelijk met VRI) gaan wij voor kruispunt 1 uit van een VRI. 

Eventueel kunnen de 2 kruisingen gecoördineerd worden geregeld (‘groene golf’). 

 

8 

7 

7 
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Kruispunt 2 N206 – Ambachtsweg – Zeilmakerstraat: 

De huidige vormgeving als enkelstrooks rotonde kan de verkeersdruk in beide netwerkvarianten niet 

verwerken. Met name in de avondspits zijn de stromen vanuit de Zeilmakerstraat en de Ambachtsweg 

richting Hoorneslaan (richtingen 12 en 8) zwaar en conflicteren ze onderling. Een aanpassing tot 

turborotonde levert zeer grote rotondevorm op die in de praktijk vrijwel niet wordt toegepast en die een 

zeer groot ruimtebeslag heeft. 

 

Een VRI kan het verkeer in beide varianten goed afwikkelen, met cyclustijden van 90 s. Hiervoor hebben 

alle richtingen een eigen rijstrook nodig, en de volgende richtingen twee rijstroken: 

- rechtsaf vanaf Hoorneslaan naar N206 (richting 3); 

- rechtdoor vanaf Ambachtsweg naar Hoorneslaan (richting 8); 

- linksaf vanaf Zeilmakerstraat naar Hoorneslaan (richting 12). 

De wachtrijen voor verkeer vanuit de Hoorneslaan zijn zo lang dat gecoördineerd regelen van de twee 

kruispunten zinvol is om terugslag te voorkomen. Dit pleit voor aanpassing van kruispunt 1 als VRI. 

 

De voorgestelde VRI heeft een groot ruimtebeslag. Er moet rekening gehouden worden met fiets- en 

voetpaden en –oversteken, en met (het handhaven van) de tankstations.  
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Kruispunt 3 N206 – Lageweg: 

De huidige vormgeving van de intensiteiten van netwerkvarianten 0 en 1 niet verwerken. Vooral in de 

avondspits kan het verkeer vanaf de N206 (richtingen 4 en 6) niet goed het kruispunt oprijden. Variant 1 

(derde ontsluiting) zorgt niet voor voldoende verlichting van het kruispunt. 

 

Een VRI kan de verkeersstromen goed verwerken, met een cyclustijd van 60 s. Voor alle richtingen 

volstaat één rijstrook. De wachtrij voor verkeer vanaf de N449 Noordwijkerweg (richting 7 en 8) is 

maximaal 35 m, dus slaat niet terug tot op kruispunt 4.  

 

Een rotonde kan de verkeersstromen eveneens goed verwerken, met een I/C-verhouding van 50%. Een 

enkelstrooks rotonde volstaat. De wachtrij blijft beperkt tot één of enkele voertuigen. 

 

Wij gaan uit van een rotonde vanwege de kortere wachtrij richting kruispunt 4. Kruispunt 4 heeft een 

bypass nodig richting Lageweg. De bijbehorende invoegstrook voorbij kruispunt 4 heeft bij een rotonde op 

kruispunt 3 minder hinder dan bij een VRI. 
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Kruispunt 4 N449 Noordwijkerweg – Lageweg: 

De huidige vormgeving raakt oververzadigd in de avondspits bij beide netwerkvarianten. Bij variant 0 

bedraagt de I/C-verhouding 91%, en bij variant 1 84%. Een bypass rechtsaf vanaf Noordwijk richting 

Lageweg zorgt voor verlichting. De I/C-verhouding bij variant 0 wordt 71%. Eventueel kan gekozen worden 

voor een (complexere) turborotonde, om hiermee de wachtrij richting kruispunt 3 te verminderen. 

 

Een VRI met één strook voor elke richting heeft net niet voldoende capaciteit in de avondspits bij 

netwerkvariant 0. De richting rechtdoor vanuit Noordwijk richting Rijnsburg conflicteert met de 

voetgangersoversteek aan de zuidoostzijde van het kruispunt. Om voor voldoende capaciteit te zorgen 

heeft de richting rechtdoor twee stroken nodig, of moet de voetgangersoversteek worden verplaatst.  

 

Wij gaan uit van een rotonde met bypass, gezien de lagere kosten en het kleinere ruimtebeslag dan een 

VRI. 
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Kruispunten 5 en 6, aansluitingen derde ontsluiting op Lageweg resp. N449 Noordwijkerweg 

Kruispunt 5 (aansluiting Lageweg) heeft als ongeregelde voorrangskruising voldoende capaciteit voor de 

verkeersintensiteiten in netwerkvariant 1 (met derde ontsluiting). Op deze aansluiting is dus geen rotonde 

of VRI nodig. 

 

Kruispunt 6 kan als ongeregeld voorrangskruispunt de intensiteiten in de avondspits niet verwerken. Een 

rotonde of VRI hebben met eenvoudige vormgevingen (elke rijrichting één strook) voldoende capaciteit. Bij 

een VRI bedraagt de cyclustijd in de avondspits 50 s, en bij een enkelstrooks rotonde bedraagt de I/C-

verhouding 54%.  

 

Vanwege de continuïteit van het doorgaande karakter van de N449 gaan wij uit van een VRI, mede met 

het oog op de dalperioden. 

 

 

Noordwijkerweg 

N449 



 DHV B.V. 

 

 

Gemeente Katwijk/Herstructurering 't Heen bijlage 1 

      - 12 - 

Error! Reference source not found.Error! Reference source not found. 



 DHV B.V. 

 

 

Gemeente Katwijk/Herstructurering 't Heen bijlage 2 

      - 1 - 

Error! Reference source not found.Error! Reference source not found. 

BIJLAGE 2 AutoCAD-tekeningen uitgewerkte maatregelen 

§ 5.1 Advies om wel uit te voeren 

 

Tekening DW-BA1755101100-M-0001 blad 2 

Herinrichten asfaltbreedte t.b.v. fietsstroken (Ververstraat, maatregel 2) 

Zie ook § 3.3 

 

Tekening DW-BA1755101100-M-0031 

Entree N206 – Ambachtsweg – Hoorneslaan (maatregel 5) 

Zie ook § 2.1 

 

Tekening DW-BA1755101100-M-0033 

Entree N206 – N449 Noordwijkerweg – Lageweg (maatregel 6) 

Zie ook § 2.1 

 

Tekening DW-BA1755101100-M-0035 

Derde ontsluiting met aansluitingen op N449 Noordwijkerweg en Lageweg (maatregel 7) 

Zie ook § 2.1 

 

§ 5.2 Advies om niet uit te voeren 

 

Tekening DW-BA1755101100-M-0001 blad 1 

Herprofileren volledige rijbaan t.b.v. fietsstroken (Lijnbaanstraat, maatregel 3) 

Zie ook § 3.3 

 

Tekening DW-BA1755101100-M-0005 

Rotonde Ambachtsweg – Heerenweg – Blokmakerstraat (maatregel 4) 

Zie ook § 3.3 

 

Tekening DW-BA1755101100-M-0011 

Rondgaande fiets-/autoroute langs Uitwateringskanaal, via Smidstraat (maatregel 1) 

Zie ook § 3.3 

 

Tekening DW-BA1755101100-M-0012 

Rondgaande fiets-/autoroute langs Uitwateringskanaal, achterlangs Smidstraat (maatregel 1a) 

Zie ook § 3.3 
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BIJLAGE 3 Kostenramingen uitgewerkte maatregelen 

§ 5.1 Advies om wel uit te voeren 

 

Maatregel 2: Herinrichten asfaltbreedte t.b.v. fietsstroken (Ververstraat)  

Maatregel 5: Entree N206 – Ambachtsweg – Hoorneslaan  

Maatregel 6: Entree N206 – N449 Noordwijkerweg – Lageweg  

Maatregel 7: Derde ontsluiting met aansluitingen op N449 Noordwijkerweg en Lageweg  

 

§ 5.2 Advies om niet uit te voeren 

 

Maatregel 1: Rondgaande fiets-/autoroute langs Uitwateringskanaal, via Smidstraat  

Maatregel 1a: Rondgaande fiets-/autoroute langs Uitwateringskanaal, achterlangs Smidstraat  

Maatregel 3: Herprofileren volledige rijbaan t.b.v. fietsstroken (Lijnbaanstraat ) 

Maatregel 4: Rotonde Ambachtsweg – Heerenweg – Blokmakerstraat  
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1 INLEIDING 

Een toekomstgerichte herstructurering vraagt om duurzame energievoorzieningen. De gemeente Katwijk 

heeft de ambitie krachtig in te zetten op energiebesparingsmaatregelen en de inzet van duurzame energie. 

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is een MKBA uitgevoerd van de maatschappelijke kosten en 

baten van energiebesparing en duurzame energie (Investeren in energiebesparing en duurzame energie 

op ’t Heen, CE 2010). Hierin zijn 5 maatregelen doorgerekend: 

• Houtgestookte stoominstallatie 

• Biomassavergisting 

• Zonne-energie 

• Groene daken 

• Windturbines 

 

Haalbaarheidsstudie 

Om de werkelijke haalbaarheid van de energiemaatregelen vast te stellen verschaffen we in deze 

energiescan inzicht in de financiële haalbaarheid en het ruimtebeslag van deze vijf duurzame 

energievoorzieningen voor ’t Heen. Randvoorwaarde voor deze haalbaarheidsstudie is het feit dat gebruik 

moet worden gemaakt van in de MKBA beschikbare gegevens. Er heeft zeer beperkt aanvullend 

onderzoek plaatsgevonden. Berekeningen zullen plaatsvinden op basis van kentallen en ervaringscijfers. 

Een marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van deze studie. 

 

Financiële consequenties 

Van de maatregelen beschreven in de MKBA brengen we voor zover mogelijk het volgende in beeld: 

• De (meer)investeringskosten. 

• Opbrengsten op basis van energietarieven. 

• Overzicht van terugverdientijden. 

 

Ruimtelijke consequenties 

Per maatregel worden de ruimtelijke consequenties inzichtelijk gemaakt. Bij collectieve systemen gaat het 

om het ruimtegebruik voor bijvoorbeeld een energienetwerk en energiecentrale dat gereserveerd moet 

worden. Bij individuele systemen zoals zonnecellen zal de impact op het ruimtegebruik op bedrijfsniveau 

benoemd worden. De ruimtelijke consequenties kunnen als input dienen voor het op te stellen 

Masterplan/Bestemmingsplan. 

 

Uitgangspunten berekeningen 

 

In de berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

Energiegegevens per jaar 

• Totaal gasverbruik bedrijventerrein: 4.500.000 m
3
 

• Totaal elektriciteitsverbruik bedrijventerrein: 38.000.000 kWh 

 

Kosten energiegebruik 

• Energieprijs per kWh (eigen gebruik): 0,14 €/kWh (gebaseerd op een elektriciteitsgebruik van circa 

700.000 kWh/jaar) 

• Terugleververgoeding per kWh: 0,06 €/kWh 

• Gemiddelde energieprijs opgewekte zonne-energie: 0,095 €/kWh (50% eigen gebruik, 50% 

terugleveren) 
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• Gasprijs: 0,45 €/m
3
 

 

CO2-emissie 

• CO2-emissie per kWh: 0,566 kg CO2  (Agentschap NL) 

• CO2-emissie per m
3
: 1,78 kg CO2 

 

Besparing toepassen vegetatiedak 

• Isolerende werking vegetatiedak bespaart circa 5% op het gasverbruik 

 

Vermogen zonne-energiesysteem 

• Vermogen PV-paneel: 150 Wp/m
2
 

• Vermogen PV-folie: 75 Wp/m
2
 

 

Vermogen windturbine 

• Vermogen windturbine: 3 MW 

 

Begrippenlijst 

 

Cascadering  Het effectief inzetten van restwarmte door de overgebleven warmte van een 

proces in te zetten bij een proces met een lagere warmtebehoefte 

Terugleververgoeding De vergoeding die een producent van duurzame energie ontvangt voor de 

opwekking van een duurzame eenheid energie 

PV-paneel (van het Engelse “photovoltaic”) Kristallijne modules op een onderconstructie 

waarop ze op de ideale positie ten opzichte van de zon geplaatst kunnen 

worden (meestal een helling van circa 35
O
 ten opzichte van het platte dak. 

PV-folie Silicium wordt op een dunne metaalplaat in drie aparte lagen gespoten. Dit 

biedt bepaalde voordelen: men verkrijgt flexibele PV-modules, met een relatief 

laag gewicht. 

Wp Vermogen van zonne-energiesystemen uitgedrukt in wattpiek 

MW Vermogen van energiecentrales uitgedrukt in megawatt 

MW thermisch Vermogen van een energiecentrale uitgedrukt in megawatt thermisch (warmte) 

MW elektrisch Vermogen van een energiecentrale uitgedrukt in megawatt elektrisch 

Biogas  Productie van gas uit de vergisting van biomassa 

Groengas Opgewerkt biogas naar aardgaskwaliteit 
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2 HOUTGESTOOKTE STOOMINSTALLATIE 

Een maatregel om het energieverbruik te verduurzamen is overstappen op een alternatieve bron voor 

warm water/stoom. In dit scenario wordt aanleg van een warmtenet gecombineerd met een investering in 

een collectieve houtgestookte ketel die stoom levert. 

 

De MKBA studie gaat uit van warmtelevering aan de drie grootste warmteafnemers op ’t Heen  (Beckers 

Katwijk, Ouwehand visverwerking en Katwijk Chemie). Zij verbruiken samen ruim 40% van de op ’t Heen 

geconsumeerde aardgas voor stoom en ruimteverwarming. Hun totale aardgasvraag bedraagt naar 

schatting 1,1 miljoen m3 aardgas, ongeveer 35 TJ per jaar. (vermogen warmtelevering 2 MWth).  

 

Haalbaarheid 

De haalbaarheid van een houtgestookte ketel met een vermogen van 2 MW thermisch zoals door CE 

voorgesteld wordt door ons niet realistisch geacht. De genoemde investeringskosten van € 1.500.000 zijn 

zeer laag. Ter vergelijking de investeringskosten van een ABC-hout gestookte ketel van 1,8 MW thermisch 

en 0,9 MW elektrisch bedraagt € 4.550.000 en een tuinafval gestookte ketel van 2,0 MW thermisch en 1,0 

MW elektrisch € 5.003.000. Daarnaast is een aantal van slechts 3 afnemers een erg smalle basis voor een 

dergelijk project en wordt er geen elektriciteitproductie toegepast terwijl dat op deze schaal zeer 

gebruikelijk is.  

 

Dat wil niet zeggen dat een houtgestookte stoomcentrale geen kansrijke optie is. Om een dergelijke 

techniek te kunnen beoordelen voor toepassing op ’t Heen dient een uitgebreidere studie uitgevoerd te 

worden waarbij gekeken wordt naar de warmtevraag voor stoom en warm water in productieprocessen in 

tijd en temperatuur en dit wordt afgestemd met de techniek en productiecapaciteit. Door slim te 

cascaderen van processen met hoge temperatuur naar lagere temperatuursystemen kan de warmte 

optimaal worden benut. Ook kan CO2 worden geleverd aan CO2 behoevende bedrijven (bijvoorbeeld 

glastuinbouw). 

 

Ruimtebeslag 

De beste locatie voor een houtgestookte centrale is nabij warmtebehoevende bedrijven om de 

transportafstand te minimaliseren. Het directe ruimtegebruik voor de centrale en opslag is ongeveer 1 

hectare. In verband met de aanvoer van biomassa moet het terrein goed ontsloten zijn. Voor de 

verspreiding van warmte en elektriciteit is een ondergronds hoofddistributienet nodig. Dit omvat een 

leidingstrook van ongeveer 2 m breed waar niet op gebouwd kan worden. Het is raadzaam om zoveel 

mogelijk bestaande infrastructuur (wegen) te volgen en ervoor te zorgen dat de leidingen eenvoudig 

blootgelegd kunnen worden. Dus geen asfalt, wel gras of klinkers. Daarnaast zijn vertakkingen naar de 

bedrijven nodig. Met het oog op aanvoer van biomassa over de weg is het logisch om de 

biomassacentrale nabij de provinciale weg te situeren, om overlast te minimaliseren.  

 

Belemmering/Zones 

In de VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering wordt voor verbrandingsinstallatie van biomassa de 

volgende zones aangehouden. Dit zijn advies afstanden. Voor de vergunning dient de geurcirkel te worden 

berekend.  

• Geur 50 meter 

• Stof 50 meter 

• Geluid 100 meter 
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3 BIOMASSAVERGISTING 

Een duurzame optie is het produceren van biogas. Als input is gekozen voor slib afkomstig uit de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Katwijk (RWZI). Voor levering van biogas is uitgegaan van een scenario 

waarin slib van de RWZI Katwijk en andere biomassa worden co-vergist in een bij de RWZI te bouwen 

vergister. De RWZI is nog niet voorzien van een slibvergister maar volgens opgave door het waterschap 

Rijnland wordt wel overwogen een vergister te bouwen. 

 

In de MKBA van CE wordt uitgegaan van 5000 ton droge stof (ds) per jaar (30% organische stof) waarmee 

800.000 m3 biogas kan worden geproduceerd. De investeringskosten voor biogas productie inclusief 

gasleiding zijn 2 miljoen euro. De operationele kosten: 120.000 € per jaar.  

 

Haalbaarheid 

De haalbaarheid van een vergistingsinstallatie op deze schaal zoals door CE voorgesteld is volgens ons 

niet erg realistisch. Als eerste is de hoeveelheid beschikbaar slib verkeer ingeschat (4294 ton ds/jaar 

waarvan 750 ton ds/jaar onvergist). Dit levert 3500 ton ds/jaar voor gasproductie. Bij een organische stof 

gehalte van 67% (en niet 30% zoals berekend door CE) kan er 695.000 m3 biogas of 531.000 m3 groen 

gas per jaar worden geproduceerd. De investeringskosten voor biogas productie exclusief gasleiding 

betreffen 4.2 miljoen euro. De operationele kosten betreffen: 433.000 € per jaar. De door CE geopperde 

bermgras vergisting is technisch en economisch geen optie.  

 

Dat wil niet zeggen dat biogasproductie voor ’t Heen niet kansrijk is. Het slibaanbod neemt in de toekomst 

toe door de aansluiting van nieuwe nog te bouwen woonwijken op de RWZI. Daarnaast heeft Katwijk 

visverwerkende industrie, zoals Ouwehand, Hoek, Zeevries en Almelo. Hoek en Zeevries zijn specifieke 

haringbedrijven en produceren daarom seizoengebonden (3 maanden per jaar) redelijk wat afval. Met de 

vergisting van visafval worden nu de eerste praktijkervaringen opgedaan. 

  

Wanneer naar de locatie specifiek wordt gekeken en processen op het bedrijventerrein optimaal met 

elkaar kunnen worden verbonden (bijvoorbeeld restwarmte inzetten voor verwarmen vergister) is 

economische haalbaarheid mogelijk. Op basis van de voor deze studie beschikbare gegevens is dit niet 

vast te stellen. Om een dergelijke techniek te kunnen beoordelen voor toepassing op ’t Heen dient een 

uitgebreidere studie uitgevoerd te worden. 

 

Ruimtebeslag 

Het ruimtebeslag van een vergister is 50 x 50 meter. De vergister dient direct naast de bestaande RWZI te 

worden geplaatst. Zodat er geen transport van het slib afkomstig uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie over 

het bedrijventerrein hoeft plaats te vinden. Een vergistingsinstallatie voor energieopwekking bij de RWZI 

biedt mogelijkheden voor ruimtewinning. Bij een conventionele uitbreiding zal namelijk een aanzienlijk 

groter ruimtebeslag nodig zijn voor het actief slibvolume waarbij ruimtelijke inpassing een knelpunt kan 

zijn. De vervanging van de huidige installatie door deze technologie betekent een verdubbeling van de 

zuiveringscapaciteit bij gelijkblijvend ruimtebeslag. Voor transport van het biogas naar de bedrijven dient 

ruimte te worden gereserveerd voor een biogas leiding. Ondergronds zal een distributienet aangelegd 

worden. Hierbij moet zoveel mogelijk de infrastructuur (wegen) gevolgd worden. Ook moet ervoor gezorgd 

worden dat de leidingen eenvoudig blootgelegd kunnen worden. Dus geen asfalt, wel bijvoorbeeld gras of 

klinkers. Daarnaast zijn vertakkingen naar de bedrijven nodig.  
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Belemmering/Zones 

De vergister zou idealiter geplaatst moeten worden op het terrein van de RWZI. Dan hoeft het slib niet 

vervoerd te worden. Bovendien gelden voor de vergistingsinstallatie dezelfde milieucontouren als voor de 

RWZI. De bestaande RWZI betreft een categorie 4.2 activiteit met een richtlijn van 200 meter voor stank.  

 

In het geval dat de vergister op een andere locatie komt dan bij de RWZI dienen de geurcirkels te worden 

berekend. Gedurende de opslag van co-substraat kunnen de organische materialen onder invloed van 

temperatuur en tijd gaan broeien en fermenteren. Bij de opgeslagen co-substraten kunnen geuremissies 

ontstaan die tot overlast kunnen leiden. Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van geuremissies zijn: 

• de aard van de aangevoerde co-substraten;  

• de mate van versheid van de aangevoerde co-substraten;  

• de omvang van de opslag van het co-substraat;  

• de verblijftijd in de opslagplaats;  

• de mate van afscherming naar de buitenlucht.  

Voor de vergunning dient de geurcirkel op basis van bovenstaande aspecten te worden berekend.  

 

In de VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering wordt voor co-vergisting van biomassa de volgende 

zones aangehouden. Dit zijn advies afstanden.  

• Geur 100 meter 

• Stof 50 meter 

• Geluid 100 meter 
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4 ZONNE-ENERGIE 

Er kan op verschillende manieren gebruik worden gemaakt van de energie van de zon. Een van de 

manieren is het opwekken van elektriciteit uit zonlicht. Dit kan door middel van zonnepanelen die 

elektriciteit opwekken, zogenaamde PV-modules (van het Engelse “photovoltaic”). Men onderscheidt 

verschillende types zonnecellen, die elk een ander fabricageproces hebben. Types die zich in de praktijk 

hebben bewezen, zijn de kristallijnen en de amorfe techniek, die beide silicium als grondstof gebruiken.  

Kristallijnen modules zijn harde panelen. Dergelijke harde panelen zullen op een onderconstructie 

geplaatst worden, waarmee ze op de ideale positie ten opzichte van de zon geplaatst kunnen worden 

(meestal een helling van circa 35
O
 ten opzichte van het platte dak. De onderconstructie van de PV-

panelen wordt voorzien van ballast, bestaande uit bijvoorbeeld betontegels van het formaat 40x60x5 van 

25 kilogram, zodat wind en storm geen invloed hebben op de installatie. Voor de bedrijven op 

bedrijventerrein ’t Heen wordt uitgegaan van 75 kg per m
2
. 

 

Hoogte Kustgebied Overige gebieden 

Tot 8 meter hoog 75 kg per paneel  

(= 3 tegels) 

50 kg per paneel  

(= 2 tegels) 

8 meter en hoger 100 kg per paneel  

(= 4 tegels) 

75 kg per paneel 

(= 3 tegels) 

Figuur 4.1: benodigde ballast bij toepassen PV-systeem 

 

Bij de amorfe techniek wordt silicium op een dunne metaalplaat in drie aparte lagen gespoten. Dit biedt 

bepaalde voordelen: men verkrijgt flexibele PV-modules, met een relatief laag gewicht. De installatie van 

flexibele amorfe PV-modules op platte daken verschilt aanzienlijk met die van de harde kristallijnen 

panelen. Flexibele PV-modules zijn geïntegreerd in een kunststof dakafdichtingsmembraan, hierdoor kan 

dit membraam gebruikt worden als dakbedekkingmateriaal. De membranen worden in de naad van de 

dakbanen mechanisch verankerd aan de dakconstructie. De bekabeling zit verwerkt onder de 

dakafdichting en is dus beschermd tegen weersinvloeden. 

 

 

   
Figuur 4.2: PV-panelen met ballast (links), flexibele amorfe PV-modules (rechts) 
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Beschikbaar dakoppervlak 

Het totale dakoppervlak op het bedrijventerrein bedraagt circa 327.000 m
2
. Hiermee is ongeveer de helft 

van het bedrijventerrein bebouwd. Het grootste deel van het bedrijventerrein bestaat uit hallen en 

magazijnen. Naar verwachting hebben deze een lichte dakconstructie. De meeste hellende daken zijn licht 

hellend. 

 

Figuur 4.3: Inventarisatie bestaand dakoppervlak en dakconstructies bedrijventerrein ’t Heen 

 

Figuur 4.4: Dakoppervlak bedrijventerrein ‘t Heen 

Oppervlakte

[m
2
]

Lichte dakconstructie, plat 243.000

Lichte dakconstructie, hellend 71.000

Zware dakconstructie, plat 13.000

Totaal dakoppervlak 327.000

Grondoppervlak bedrijventerrein 680.000

% dak t.o.v. grondoppervlak 48%

Type dak
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Haalbaarheid toepassing zonne-energie 

Voor de lichte dakconstructies is een zonnefolie, vanwege het lage gewicht, het meest voor de hand 

liggende zonnesysteem. Voor de zwaardere constructies kan gekozen worden voor PV-panelen. Naar 

verwachting is door de aanwezigheid van dakramen en overige belemmeringen niet het gehele 

dakoppervlak vol te leggen met een PV-systeem. Op de hellende daken zal op maximaal de helft van de 

vlakken de oriëntatie geschikt zijn. Voor PV-panelen geld bovendien dat tussen de panelen en langs de 

dakranden ruimte vrij moet worden gehouden voor onderhoud aan de panelen en eventueel onderhoud 

aan de gevels en de dakranden. 

 

Figuur 4.5: Haalbaarheid toepassen PV-panelen 

Type dak Lichte constructie, 

plat

Lichte constructie, 

hellend

Zware constructie, 

plat

Totaal

Toe te passen techniek Zonnefolie Zonnefolie PV-panelen

Constructie geschikt 100% 100% 100%

Bruikbaar deel dak 80% 40% 50%

Opp. zonne-energie [m
2
] 194000 28300 6600 228.900

Kosten [€] 47.000.000 7.000.000 2.700.000 56.700.000

Opbrengst [€] 1.250.000 180.000 80.000 1.510.000

TVT [jaar] 40 40 34 39

CO2-reductie [ton/jaar] 7.000 1.000 500 8.500  
 

Resultaat 

Met zonne-energie kan 4% van de totale elektriciteitsvraag duurzaam worden opgewekt. De 

investeringskosten liggen tussen de € 50 en € 60 miljoen en de terugverdientijd rond de 40 jaar.  

De totale CO2-reductie die behaald kan worden is circa 8.500 ton per jaar. Dit betekent een mogelijke 

besparing van 29% ten opzichte van de totale, huidige CO2-emissie van 29.500 ton per jaar. 

 

Verwacht wordt dat de terugverdientijd van zonne-energie een stuk gunstiger wordt (richting de 10 jaar in 

2020). Dit wordt ingegeven doordat de investeringskosten van PV-panelen teruglopen. Niet alleen de 

investering wordt hierdoor minder, maar ook de onderhoudskosten vanwege goedkopere onderdelen. Als 

dan ook nog de de energieprijs de komende jaren harder stijgt dan verwacht (gemiddeld 10% hogere 

energieprijs over de komende 20 jaar) dan wordt zonne-energie binnen 10 jaar een aantrekkelijke optie. 

 

Bestemmingsplan 

De renovatie, nieuwbouw en herzonering van het bedrijventerrein en de bedrijven biedt kansen om de 

bebouwing direct geschikt te maken voor energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. De 

basis wordt gevormd door een goed isolatiepakket. Ten tweede kan het dakoppervlak direct geschikt 

gemaakt worden om nu of in de toekomst een PV-systeem toe te passen. In het bestemmingsplan kunnen 

eisen worden opgenomen: Pas een plat dak toe of zorgt voor een hellend oppervlak gericht op het zuiden. 
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5 GROENE DAKEN 

Vegetatiedaken 

Een vegetatie of ‘groen’ dak is een dak bedekt met begroeiing en beplating. Hierbij zijn extensieve en 

intensieve vegetatiedaken te onderscheiden. Een extensief groendak bestaat uit een dunne laag substraat 

met gras, kruiden, mos en/of sedum. Bij intensieve daken is de substraatlaag dikker en kan de vegetatie 

bestaan uit gras en lage planten tot zelfs struiken en bomen. 

Extensieve vegetatiedaken vragen geen tot weinig onderhoud. En hebben met een gewicht van 20 tot 200 

kg/m
2
 slechts een beperkte last. Bij toepassing van een vegetatiedak bij bedrijfshallen zal het gewicht 

meer richting de 20 kg/m
2
 gaan. Bij zwaardere (betonnen) daken zal ook een gewicht van circa 200 kg/m

2
 

acceptabel zijn. Extensieve daken zijn in principe niet toegankelijk, behalve voor onderhoud. 

Intensieve vegetatiedaken kunnen bestaan uit grassen, kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen. Wat 

het gebruik en onderhoud betreft, lijken deze daken op gewone tuinen. Het gewicht van een dergelijk dak 

weegt tussen de 300 en 1500 kg/m
2
, waardoor een aangepaste, zwaardere constructie noodzakelijk is. 

 

Figuur 5.1: Haalbaarheid toepassen vegetatiedak 

Type dak Lichte constructie, 

plat

Lichte constructie, 

hellend

Zware constructie, 

plat

Totaal

Toe te passen techniek
Extensief 

vegetatiedak

Extensief 

vegetatiedak

Extensief 

vegetatiedak

Constructie geschikt 25% 20% 100%

Bruikbaar deel dak 90% 90% 90%

Opp. zonne-energie [m
2
] 55000 13000 12000 80.000

Kosten [€] 3.300.000 800.000 700.000 4.800.000

Opbrengst [€] 17.000 4.000 3.700 24.700

TVT [jaar] 194 194 194 194

CO2-reductie [ton/jaar] 67 16 15 98  
 

 

Resultaat 

Een extensief vegetatiedak veroorzaakt een extra gewicht van circa 20 tot 200 kg/m
2
. Door het gewicht zo 

beperkt mogelijk te houden, richting de 20 kg/m
2
 zal naar verwachting 25% van de lichte constructies 

geschikt zijn voor deze toepassing. Bij de hellende daken is het percentage lager, aangezien sommige 

hellingen dusdanig stijl zijn dat vegetatiedaken lastig tot niet zijn toe te passen. 

Het totale beschikbare dakoppervlak komt hiermee op 80.000 m
2
. De kosten voor het realiseren van 

vegetatiedaken liggen rond de vijf miljoen euro. De opbrengsten uit het energiegebruik zijn beperkt. De 

meerwaarde moet daarom, naast isolatie, ook gezien worden in: 

• Opvang en vertraagde afvoer van regenwater 

• Verlenging levensduur dakbedekking 

• Minder overlast van meeuwen (meeuwen broeden minder graag op groene daken en hebben de 

voorkeur voor grinddaken) 

• Minder geluid 

• Meer groen en natuur op het bedrijventerrein 

• Betere luchtkwaliteit. 
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6 WINDENERGIE 

Voor de toepassing van windenergie is gekeken naar de aanwezigheid van ruimtelijke belemmeringen en 

kansen voor windenergie op en rond het bedrijventerrein ’t Heen. Uitgegaan is van een huidige generatie 

windturbine van 3 MW, met een ashoogte van circa 100 meter en een wieklengte van circa 50 meter. Deze 

zijn state of the art. Deze klasse heeft nu de beste prijs/opbrengstverhouding. Als een dergelijke turbine 

geplaatst kan worden, past een kleinere over het algemeen ook. Daarvoor zal een investeerder echter 

alleen kiezen als er een belemmering voor een grotere machine geldt en als de kleinere afmetingen de 

economische haalbaarheid niet onder druk zetten.  

 

Beleid 

Het provinciale beleid ten aanzien van windturbines in de provincie Zuid-Holland is opgenomen in de nota 

Wervelender. Het terrein 't Heen ligt niet in een plaatsingsgebied, niet in een concentratiegebied en niet in 

een vrijwaringszone. Het is aangemerkt als 'overig gebied'.  

 

Plaatsingsvisie uit de vastgestelde nota Wervelender: 

 

5. Solitaire windturbines 

Solitaire windturbines zijn in beginsel alleen toegestaan op grote bedrijventerreinen en in 

glastuinbouwgebieden van tenminste 50 ha. 

 

6. Overig gebied 

In de categorie overig gebied is plaatsing van windturbines in beginsel niet mogelijk, tenzij voldaan wordt 

aan de voorwaarden van de plaatsingsvisie en zolang er geen grote concentratie van windturbines 

ontstaat. 

  

Aangezien het bedrijventerrein 't Heen circa 70 hectare groot is, staat de nota Wervelender een solitaire 

windturbine in principe toe. 

 

Over de ligging in het 'overig gebied' is contact opgenomen met de provinciale windenergiecoördinator van 

de provincie Zuid-Holland. Deze geeft aan dat de provincie in het 'overig gebied' geen actieve sturing geeft 

en uitgaat van 'nee, tenzij': als er vanuit het lokale niveau een haalbaar plan komt dat voldoet aan de 

voorwaarden uit de nota Wervelener - zoals niet teveel windturbines en plaatsing bij infrastructuur of een 

bedrijventerrein - zal de provincie het plan niet tegenhouden. 

 

Belemmeringen 

Onderstaande tabel geeft de resultaten van de quick-scan. Voor zover relevant zijn deze op de kaart 

ingetekend. 

 

Tabel 6.1:Belemmeringen windenergie 
Belemmering voor 

windturbines 

Aanwezigheid ’t Heen Betekenis aanwezigheid 

Woonwijken (bestaand en 

gepland) 

Rondom ‘t Heen diverse 

woonwijken (bron: Google 

earth). In Middelmors 

woningen gepland. 

Aan te houden afstand is 400 meter (vanaf de mast) 

vanwege geluid (algemeen gebruikt kengetal). Daarbinnen 

windturbines niet mogelijk. 

Aangezien het hele terrein door woningen wordt omgeven 

(deels gepland in Middelmors) valt bijna het hele terrein 

binnen deze zone. 

Windturbines moeten qua geluid apart worden beschouwd 

en niet bij het gezoneerde industrieterrein worden ‘opgeteld’. 
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Bij eventuele verdere planvorming zal een toetsing aan de 

woningen moeten worden uitgevoerd. 

Losse bedrijfswoningen Op ’t Heen diverse losse 

bedrijfswoningen (bron: 

gemeente). 

Er zijn 8 bedrijfswoningen op ’t Heen. Aangezien het een 

gezoneerd industrieterrein is, vallen de bedrijfswoningen in 

principe onder dezelfde categorie als de bedrijfsgebouwen. 

Bij eventuele verdere planvorming zal een toetsing aan de 

bedrijfswoningen moeten worden uitgevoerd. 

Radarinstallaties Een deel van ’t Heen valt 

binnen de toetszone van de 

radarinstallatie van vliegveld 

Rotterdam (28 km). 

Bij verdere planvorming zal een toetsing wat betreft 

radarverstoring moeten worden uitgevoerd als windturbines 

in de radarzone worden geplaatst. 

Provinciale Ecologische 

Hoofdstructuur (PEHS) 

Het kanaal langs ’t Heen valt 

binnen de PEHS (bron: 

provincie). 

Bij verdere planontwikkeling zal een natuurtoets moeten 

uitwijzen of dit onderdeel van de PEHS belemmerend is 

voor plaatsing van windturbines.  

Ecologische waarden Onbekend Bij verdere planontwikkeling zal een natuurtoets moeten 

uitwijzen of lokaal beschermde flora en fauna aanwezig is 

die belemmerend is voor plaatsing van windturbines. Denk 

hierbij vooral aan vogels en vleermuizen. 

Obstakelvrije zone Schiphol ’t Heen valt niet binnen de 

obstakelvrije zone Schiphol 

(bron: provincie Noord-

Holland). 

- 

Laagvlieggebieden en - routes ’t Heen valt niet binnen een 

laagvlieggebied c.q. –route 

(bron: defensie). 

- 

Hoogspaningsleidingen Niet aanwezig op en vlakbij ’t 

Heen (bron: gemeente). 

- 

Stiltegebieden ’t Heen valt niet binnen een 

stiltegebied en in de nabije 

omgeving is er ook geen 

(bron: provincie). 

- 

Hoge druk gasleiding Niet aanwezig op en vlakbij ’t 

Heen (bron: gemeente). 

- 

Leidingen met gevaarlijke 

stoffen 

Niet aanwezig op en vlakbij ’t 

Heen (bron: gemeente). 

 

Straalpaden (telecom) Niet aanwezig op en vlakbij ’t 

Heen (bron: gemeente). 

- 

Wegen Diverse wegen op en vlakbij ’t 

Heen (bron: Google earth). 

Aan te houden afstand bij rijkswegen is 50 meter vanaf de 

kant van de verharding (Beleidsregel RWS) tot de mast. 

Ook toepassen voor lokale wegen (is keuze). Daarbinnen 

windturbines niet mogelijk. 

Waterwegen Langs ’t Heen loopt het kanaal 

(bron: Google earth).. 

Aan te houden afstand bij rijkswaterwegen is 50 meter vanaf 

de kant van het water (Beleidsregel RWS) tot de mast. Ook 

toepassen voor lokale waterwegen (is keuze). Daarbinnen 

windturbines niet mogelijk. 

Kwetsbare objecten (woningen, 

ziekenhuizen, kantoren > 1.500 

m
2
, etc.). 

Op ’t Heen diverse objecten 

(gebouwen). 

Aan te houden afstand is 150 meter tot de mast vanwege 

veiligheid (komt overeen met 10
-6
 contour). Daarbinnen 

windturbines niet mogelijk. 

Beperkte kwetsbare objecten 

(bedrijfsgebouwen, kantoren < 

1.500 m
2
, etc.). 

Op ’t heen diverse objecten 

(gebouwen). 

Aan te houden afstand is 50 meter tot de mast vanwege 

veiligheid (komt overeen met de 10
-5
 contour = wieklengte). 

Daarbinnen windturbines niet mogelijk. 

Opslag gevaarlijke stoffen Diverse installaties op ’t Heen 

(bron: risicokaart). 

Afstand is afhankelijk van soort installatie. Bij verdere 

planontwikkeling zal een veiligheidstoets moeten uitwijzen of 

de aanwezige opgeslagen gevaarlijke stoffen belemmerend 

zijn voor plaatsing van windturbines. 
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Figuur 6.1: Belemmeringenkaart windenergie 

 

Resultaat 

Het hele bedrijventerrein ’t Heen wordt door woningen omgeven (deels gepland in Middelmors). Omdat 

deze een zone van 400 meter nodig hebben vanwege geluid, valt bijna het hele terrein binnen deze zone. 

Er blijft een gebiedje in het midden over. Op zich gelden er geen standaard afstanden voor windturbines 

en lokale wegen, maar meestal wordt uitgegaan van het standpunt dat de wieken van de windturbines niet 

boven de weg mogen draaien/hangen. Uitgaande van een wieklengte van circa 50 meter betekent dit dat 

een zone van 50 meter rondom de wegen moet worden vrijgehouden. Hierdoor wordt het gebiedje in het 

midden verder verkleind. De overblijvende stukken blijken gebouwen te zijn en het is niet logisch daar 

grote windturbines te plaatsen. Geconcludeerd kan dan ook worden dat op bedrijventerrein ’t Heen de 

ruimtelijke belemmeringen dusdanig groot zijn dat plaatsing van windturbines niet mogelijk lijkt. 

 

Opbrengst 

Een windmolen van de huidige generatie, van 3 MW, levert per jaar 6 tot 7,5 MWh aan elektriciteit op 

(bron: Agentschap NL). Met één turbine kan voor 1.800 tot 2.200 huishoudens elektriciteit worden 

opgewekt. Voor ’t Heen betekent dit 16% van het totale elektriciteitsverbruik. 

 

Voor een andere locatie in Zuid-Holland (meer landinwaarts) zijn gedetailleerde opbrengstberekeningen 

uitgevoerd, waarbij rekening werd gehouden met het lokale windklimaat. Daar kwam men voor een aantal 

3 MW machines in een klein windpark op 6,3 à 6,4 MWh elektriciteit per turbine per jaar. 

 

Geluidzone omliggende woningen

Ecologische hoofdstuctuur

Radarzone

Zone rond wegen en 

waterwegen

Bestaande gebouwen

Geluidzone omliggende woningen

Ecologische hoofdstuctuur

Radarzone

Zone rond wegen en 

waterwegen

Bestaande gebouwen
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De opbrengst is sterk afhankelijk van het lokaal heersende windklimaat. Er zal dan ook altijd een goede 

inschatting moeten worden gemaakt van de elektriciteitsopbrengst aan de hand van het lokaal heersende 

windklimaat. Over het algemeen geldt dat de locatie ’t Heen een gunstig windklimaat heeft, vanwege de 

ligging vlakbij de kust. Op voorhand lijkt een rendabele exploitatie dan ook zeker mogelijk. 
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7 CONCLUSIES HAALBAARHEID 

Op basis van de resultaten van de energiescan kunnen de volgende voorlopige conclusies worden 

getrokken: 

• De haalbaarheid van biomassavergisting en de houtgestookte stoomketel zoals deze door CE 

worden voorgesteld zijn, is niet realistisch. Dat neemt niet weg dat beide opties het onderzoeken 

waard zijn. (zie aanbevelingen). 

• Windenergie is financieel haalbaar maar ruimtelijk niet inpasbaar in de huidige situatie. In de 

nieuwe situatie kan er ruimte voor worden gereserveerd (zie aanbevelingen). 

• Zonne-energie is ruimtelijk inpasbaar maar heeft een terugverdientijd van rond de 40 jaar. Door 

stijgende energieprijzen en goedkopere productie wordt verwacht wordt dat de terugverdientijd 

afneemt tot 10 jaar in 2020.  

• Groene daken zijn inpasbaar en bieden diverse voordelen, maar hebben een zeer beperkte 

energetische toegevoegde waarde.  
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8 AANBEVELINGEN VOOR REVITALISATIE 

Denken vanuit totaalconcepten 

De revitalisatie van ’t Heen biedt energetisch kansen. De nu onderzochte energiemaatregelen geven óf 

invulling aan de warmtevraag óf invulling aan de elektriciteitsvraag. Om te komen tot een gedegen 

beslissing voor een haalbare duurzame energievoorziening voor het bedrijventerrein zal naar ons insziens 

naar een totaaloplossing moeten worden gezocht waarbij invulling wordt geven aan zowel de warmte, 

koude als elektriciteitsvraag van bedrijven. Daarbij dient ook te worden gekeken naar de huidige 

energiestromen en mogelijke energie-uitwisseling tussen bedrijven onderling. Hier kunnen verschillende 

energieconcepten voor worden opgesteld die met elkaar worden vergeleken op ruimtebeslag, 

investeringen en terugverdientijd. Daarnaast is het van belang stil te staan hoe je het organiseert. Wie 

investeert en wie is verantwoordelijk voor beheer en exploitatie.  

 

Plaats energie-intensieve bedrijven bij elkaar 

Plaats energie-intensieve bedrijven zo veel mogelijk bij elkaar. Houdt rekening met warmte aanbod en 

warmtevraag van bedrijven bij verplaatsing en herzonering zodat warmte-uitwisseling of andere stromen 

onderling mogelijk is. 

 

Zonne-energie straks rendabel, nu al anticiperen 

Studies wijzen uit dat verwacht wordt dat zonne-energie binnen 10 jaar rendabel zal zijn. Belangrijk is om 

daar nu al op te anticiperen. De renovatie, nieuwbouw en herzonering van het bedrijventerrein en de 

bedrijven biedt kansen om de bebouwing direct geschikt te maken voor energiebesparing en de 

opwekking van duurzame energie. De basis wordt gevormd door een goed isolatiepakket. Ten tweede kan 

het dakoppervlak direct geschikt gemaakt worden om al dan niet een PV-systeem of een vegetatiedak toe 

te passen. Dit betekent een goede oriëntatie of een plat dak voor het toepassen van een PV-systeem. Hoe 

sterker de dakconstructie hoe beter de mogelijkheden worden voor hetzij PV-panelen (en dus een hogere 

opbrengst per m2 dan bij folie), hetzij een vegetatiedak. Een combinatie tussen PV-panelen en een 

vegetatiedak behoort dan tevens tot de mogelijkheden. 

• Pas een plat dak toe of zorgt voor een hellend oppervlak gericht op het zuiden. 

• Indien mogelijk, kies voor een sterke dakconstructie om de mogelijkheden voor een vegetatiedak en 

PV-panelen open te houden. 

• Pas bij lichte daken direct een PV-folie (naast een goed isolatiepakket) toe. Hierdoor worden de 

kosten van een conventionele dakbedekking uitgespaard. 

 

Inpassing windenergie 

Voor de toepassing van windenergie kan er voor worden gekozen precies in het midden van het terrein 

(zie belemmeringenkaart op pagina 10) geen bebouwing te bestemmen en dit te reserveren voor 

windenergie. Plaatsing van 1 windturbine is dan ruimtelijk mogelijk. Benodigde kavel is 100 x 100 meter. 

Het terrein onder de windturbine kan worden gebruikt voor parkeerplaatsen of groenzone. Financiering 

van de kavel kan onderdeel worden gemaakt van de exploitatie van de windturbine. De gemeente katwijk 

heeft echter aangegeven dat wegbestemmen van bedrijven voor een windturbine op ’t Heen geen optie is. 

Daarmee wordt windenergie slechts een theoretische mogelijkheid. 

 

Vergisting wel degelijk kansrijk 

Biogasproductie voor ’t Heen kan wel degelijk kansrijk zijn. Het slibaanbod neemt in de toekomst toe door 

de aansluiting van nieuwe nog te bouwen woonwijken op de RWZI. Daarnaast heeft Katwijk 
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visverwerkende industrie, zoals Ouwehand, Hoek, Zeevries en Almelo. Hoek en Zeevries zijn specifieke 

haringbedrijven en produceren daarom seizoengebonden (3 maanden per jaar) redelijk wat afval.  

  

Wanneer naar de locatie specifiek wordt gekeken en processen op het bedrijventerrein optimaal met 

elkaar kunnen worden verbonden (bijvoorbeeld restwarmte inzetten voor verwarmen vergister) is 

economische haalbaarheid mogelijk. Op basis van de voor deze studie beschikbare gegevens is dit niet 

vast te stellen. Om een dergelijke techniek te kunnen beoordelen voor toepassing op ’t Heen dient een 

uitgebreidere studie uitgevoerd te worden. 
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