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Gebiedsvisie in de maak 
Woensdagavond 23 september was de eerste van 
drie bijeenkomsten in de aanloop naar een nieuwe 
gebiedsvisie voor het Valkenburgse meer en omge 
ving. Geïnteresseerden en belanghebbenden waren 
uitgenodigd om in het Katwijkse Tripodia mee te 
denken over de inrichting van het gebied. Deze eerste 
bijeenkomst stond het Valkenburgse meer centraal. 
Tijdens de volgende bijeenkomsten is er aandacht 
voor De Woerd en de Zijlhoek en de verkeersknoop 
Tjalmastrook aan de overkant van de N206. 

Ondernemers en omwonenden bespreken hun 
dromen en nachtmerries voor het Valkenburgse meer 

Het gaat nog jaren duren voordat het gebied rond-
om het Valkenburgse meer volledig is ontwikkeld. 
“Maar als we nu niet beginnen met tekenen zit het 
gebied over tien jaar potdicht en kunnen we niks 
meer. Want er is heel veel druk op die omgeving”, 
waarschuwt projectleider Francisco Grant. 

De aanleg van de Rijnlandroute, de groeiende be-

hoefte aan recreatie, de bouw van een woonwijk, de 

uitbreiding van het Bio Science park; de bewoners 

van de Voorschoterweg weten als geen ander hoe snel 

hun omgeving aan het veranderen is, en daar zit ook 

een deel van hun angst. Want wat gaat er nog meer 

gebeuren rondom het Valkenburgse meer en op het 

voormalig vliegkamp aan de overkant? 

Wethouder Gerard Mostert (stedelijke ontwikkeling) 

legt aan de aanwezigen uit wat het doel van deze 

bijeenkomsten is. De gemeente wil, voordat ze gaat 

‘Recreatie, rust en ruimte, 
en een bushalte!’ 
tekenen, eerst van betrokken bewoners, ondernemers 

en andere belanghebbenden weten wat zij vinden dat 

er moet gebeuren in het gebied. “Wat zijn volgens 

jullie de sterke en zwakke punten rondom het Valken-

burgse meer. En wat zijn jullie dromen en nachtmer-

rie voor de toekomst van het gebied.” 

Nachtmerries 
De nachtmerries, zo blijkt even later als de aanwezi-

gen in groepjes aan de inventarisatie beginnen, zijn 

deels terug te voeren op eerdere plannen voor het 

gebied. Plannen voor appartementencomplexen aan 

de Rijn en watervilla’s op de oever van het meer zijn 

niet in de smaak gevallen. Teveel drukte, een toename 

van het (zware) verkeer, bebouwing aan het meer, 

jetski’s en motorboten, blijvende zandwinning aan 

de andere kant van het meer, en grondspeculatie die 

tot lelijke bouwplannen leidt, zijn andere zorgen die 

passeren. Ook willen bewoners aandacht voor de vei-

ligheid in het gebied. Het parkeerterrein tegenover de 

Kwantumhallen is een hangplek voor jongeren gewor-

den. Ze scheuren er soms met auto’s, maken herrie, 

drinken, gebruiken drugs en doen andere dingen die 

‘het daglicht niet kunnen verdragen’. 

De windmolens, waar momenteel onderzoek naar 

gedaan wordt, vallen voor velen ook in de categorie 

nachtmerrie. Wethouder Mostert legt uit dat het 

onderzoek naar windmolens voortkomt uit de wens 

van de gemeenteraad om op het oude vliegkamp een 

energieneutrale wijk te bouwen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
  

   
   

   
  

rondje valkenburgse meer Verslag 23-9-2020 

“Met zonnepanelen alleen redden we het niet om in 

de totale energievraag, dus ook in die van de lantaarn-

palen enzo, te voorzien. Er moet een energiebron bij 

en in dat kader wordt onder andere uitgezocht of 

windmolens soelaas bieden. De uitkomsten verwach-

ten we eind dit jaar.” 

Dromen 
De dromen van de meeste aanwezigen betreffen 

vooral verbeteringen van wat er nu al in het gebied 

gebeurt. Dus meer ruimte voor recreatie omdat het 

op de plekken waar dat nu kan, vaak te druk is. Meer 

fets- en wandelpaden en dan graag het hele meer 

“De plannen staan aan het begin, maar het is niet 

dat we helemaal blanco beginnen. De Omgevings-

visie van de gemeente Katwijk en de Regionale 

Omgevingsagenda Hart van Holland 2040 geven al 

richting en laten zien welke mogelijkheden er zijn 

in het gebied. Dus het versterken van toerisme en 

recreatie, ruimte voor ecologische verbindingen, 

innovatieve sierteelt, opwekken van energie, ver-

stedelijking rondom de Oude Rijn en prioriteit voor 

langzaam verkeer. Het is een prachtig gebied met 

veel cultuurhistorie en archeologische opgravingen. 

Maar zoals het nu is, is het allemaal erg versnipperd. 

Het moet veel meer een echte parel voor de omge-

ving worden. Ik ben heel benieuwd hoe de bewoners 

en ondernemers de toekomst van dit gebied zien.” 

rond. Want dat dat nu vanwege de zandwinning niet 

kan, dat vinden velen erg jammer. Er moet ook meer 

ruimte voor natuur komen met rustige recreatieplek-

ken erin, zodat het als groene long in een druk gebied 

kan dienen. Een stukje bos erbij, dat zou ook mooi 

zijn. En het meer kan gebruikt worden als drinkwa-

terreservoir. Tenslotte wordt een goede aansluiting 

op het openbaar vervoer vaak genoemd, te beginnen 

met een bushalte. Want de bus rijdt erlangs maar 

heeft er geen halte. Dat zou, vinden een aantal bewo-

ners van de Voorschoterweg, eenvoudig te verande-

ren moeten zijn. 

“Wij hebben een prima relatie met de gemeente 

Katwijk en hebben er alle vertrouwen in dat het een 

mooi plan wordt. Natuurlijk willen wij daaraan bij-

dragen. Wij hebben daar zelf ook ideeën over en het 

is fjn dat er ruimte is om die naar voren te brengen. 

Ik hoop dat het rondom het Valkenburgse meer 

niet volgebouwd wordt. De openheid, de rust en de 

ruimte vind ik uniek aan het gebied. Het ligt er niet 

vol met jetski’s en motorboten. Ik ben voor ontwikke-

ling, maar wel op een wijze die het karakter van het 

meer niet aantast. Want het is zo’n mooi gebied.” 

Compliment
Een aantal aanwezigen gaf aan het op prijs te stellen 

dat hen vooraf naar hun mening wordt gevraagd. 

“Tot nu toe kregen we altijd kant en klare plannen 

voorgeschoteld. Het is fjn dat ons nu eens van 

tevoren naar onze mening wordt gevraagd.” En het 

is ook fjn, voegt een man daaraan toe, dat er naar 

onze nachtmerries wordt gevraagd. “We vinden het 

allemaal een geweldig gebied en zien zelf ook dat er 

heel veel druk op staat. Daar maken we ons best wel 

zorgen om.” 

“De Biodiversiteitstuin Vrij Groen had lange tijd een 

plek naast Naturalis. Maar sinds een paar jaar zitten 

we op de Ommedijkseweg. We willen daar ook in de 

toekomst heel graag blijven en zijn benieuwd naar 

de plannen voor het gebied. Natuurlijk denken en 

werken we daar graag aan mee. Wij willen graag een 

maatschappelijk functie vervullen door bijvoorbeeld 

kunst- en groen workshops te geven in de Biodiver-

siteitstuin. Dat sluit prachtig aan op de natuurlijk 

omgeving. Ook hebben we, niet te vergeten, natuur-

lijk ons kerstbomenasiel. Rondom het Valkenburgse 

meer mag het van ons nog groener worden en het 

mag allemaal ruimer opgezet worden. Het strandje, 

de parkeerplaats en de paar fets- en wandelpaden die 

er zijn, het is allemaal te krap voor het aantal mensen 

dat er gebruik van wil maken. Het is er echt onge-

loofijk druk soms. Dat zou meer verspreid mogen 

worden.” 

johan klerks 
uitbater brasserie buitenhuis: 

‘De openheid, de rust en 
de ruimte is uniek’ 

anne marie van dam 
biodiversiteitstuin vrij groen: 

‘Het mag allemaal nóg 
groener en ruimer’ 

De komende weken hebben er nog twee soortgelijke 
sessies plaats over de deelgebieden De Woerd en de 
Zijlhoek en de verkeersknoop Tjalmastrook. Daarna 
gaat de gemeente aan de slag met de uitwerking 
van de concept nota van uitganspunten. 
De bedoeling is dat die voor het einde van het jaar in 
conceptversie klaar is. In het tweede kwartaal 
van volgend jaar ligt er dan een gebiedsvisie. 

arjen knoester 
stedenbouwkundige gemeente katwijk: 

‘Het moet een parel voor 
de omgeving worden’ 
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hoe nu verder… 
3e-4e kwartaal 2020 
> Participatieavonden (informatie ophalen) 
> Opstellen conceptnota van uitgangspunten 
> Bestuurlijk vaststellen conceptnota 
> Nota ter inzage (6 weken) 
> Vaststellen nota van uigangspunten 

1e-2e kwartaal 2021 
> Opstellen concept gebiedsvisie 
> Participatie gebiedsvisie 
> Bestuurlijk vaststellen concept gebiedsvisie 
> Nota ter inzage (6 weken) 
> Defnitieve vaststelling gebiedsvisie 

2021-2024 
> Bestemmingsplanprocedure 

Van gesprekken tot
Nota van Uitgangs-
punten en gebiedsvisie 
naar bestemmingsplan 
Voor het einde van dit jaar moet er een Nota van 
Uitgangspunten zijn voor het gebied rondom 
het Valkenburgse meer. De gesprekken met 
omwonenden, ondernemers en andere belang 
hebbenden maken hier onderdeel van uit. In de 
Nota van Uitgangspunten staat wat de sterke 
en zwakke punten van een gebied zijn en welke 
kansen en belemmeringen er zijn. 

Als deze Nota van Uitgangspunten is goedge 
keurd door de gemeenteraad, gaat de gemeente 
aan de slag met een Gebiedsvisie. Die moet voor 
de zomer van 2021 klaar zijn. Hierin staat met 
teksten en kaarten aangegeven waar ruimte is 
voor groen, bebouwing of water. 

Als deze Gebiedsvisie is goedgekeurd door de 
gemeenteraad, gaat de gemeente de Gebieds
visie uitwerken in nieuwe bestemmingsplan 
nen. Ook de bestemmingsplannen moeten 
vervolgens goedgekeurd worden door de 
gemeenteraad. 

Dit is een uitgave van de gemeente Katwijk 

Heeft u vragen? 
Stuur dan een email aan locatievalkenburg@katwijk.nl 

Hoofdredactie Nathalie Roet 
Coördinatie en eindredactie Eric Went 
Teksten Marijn Kramp 
Fotografe Foto van Dijk 
Vormgeving Studio Stelck 

pieter van der ham 
voorzitter smalspoormuseum: 

‘De omgeving biedt 
veel kansen’ 
“Het rondje meer, waar velen op hopen, zijn wij al 

aan het aanleggen voor onze treinen. Volgend jaar 

hopen we de laatste kilometer spoor gelegd te heb-

ben en met de stoomtrein helemaal rond te kunnen 

rijden. Verder zijn we bezig met de uitbreiding van 

het binnenmuseum. Dat doen we samen met Bras-

serie Buitenhuis. Ook wordt het buitenmuseum – de 

oude remise – ingrijpend veranderd met allerlei leu-

ke attracties voor kinderen. Ambitieus ja, maar er is 

duidelijk vraag naar. We worden goed bezocht door 

steeds meer mensen. De omgeving biedt veel kansen. 

Ik hoop dat het een mooi natuurlijk recreatiegebied 

wordt met rondom het meer recreatieplekken van 

stillere natuurgebieden tot drukkere strandjes. Wij 

komen, nu we de ontbrekende kilometer aanleggen, 

regelmatig op de zandwinning, maar dat is ook zo’n 

prachtige plek. Mensen kijken hun ogen uit als ze 

daar straks doorheen mogen.” 

marco kortlever 
programmamanager multibronnen dunea: 

‘Valkenburgse meer 
als waterreservoir’ 
“Ik ben benieuwd naar de plannen voor het Valken-

burgse meer, en wil graag van gedachten wisselen 

over wat wij in het gebied willen. Wij onderzoeken 

de mogelijkheid om van het Valkenburgse meer ons 

waterreservoir te maken. Nu komt het water dat 

Dunea in de duinen zuivert tot drinkwater, via 

leidingen uit de Maas en Waal. Die 80 kilometer 

lange pijplijn is een kwetsbaar onderdeel in onze 

drinkwatervoorziening. De klimaatverandering zet 

dat nog verder onder druk. Omdat de Maas een echte 

regenrivier is daalt die behoorlijk in droge zomers. 

Het gevolg is dat de wateraanvoer onzeker wordt. Het 

Valkenburgse meer wordt gevuld door de Oude Rijn, 

een smeltwaterrivier. Het waterpeil van deze rivier 

heeft veel minder last van hete zomers. En bovendien 

is het meer een groot reservoir heel dichtbij de dui-

nen waar wij het water zuiveren tot drinkwater voor 

dit deel van de randstad.” 

mailto:locatievalkenburg%40katwijk.nl?subject=



