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BEWONERS OVERWEGEND POSITIEF OVER GEBIEDSVISIE

Ruimte voor
recreatie, natuur,
wonen en werken
De plannen voor het Valkenburgse
Meer, de glastuinbouwgebieden
Zijlhoek en De Woerd en de
Tjalmastrook vallen in goede
aarde. Dat bleek aan het einde
van de informatieavond over
de gebiedsvisie toen de 111
ingelogde deelnemers een poll
mochten invullen. De vraag of de
plannen enthousiasmeren kreeg
een 3.6 op een schaal van 5.

De gemeente Katwijk heeft weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het gebied
rondom het Valkenburgse Meer en de Tjalmaweg.
De gebiedsvisie is in concept klaar en de plannen
werden voorgelegd aan belanghebbenden en bewoners. Dat gebeurde met een digitale presentatie waar 111 mensen voor inlogden.
Al eerder, eind 2020, ging de gemeente in gesprek met de belanghebbenden. Toen stonden de
wensen en nachtmerries voor het gebied centraal.
Daar, legde de verantwoordelijk wethouder Gerard
Mostert uit, is in de gebiedsvisie rekening mee
gehouden.
Uit de gesprekken met kwekers bleek toen dat het
glastuinbouwgebied geen toekomstperspectief
meer heeft. Sommigen willen stoppen, anderen
maken liever een doorstart in een toekomst
bestendiger gebied. De gemeente is in gesprek

met hen, vertelt Mostert. En ook met autobedrijf
De Graaf dat op de oever van het meer is
gevestigd.
Dat maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk maar
betekent niet dat de gemeente op een leeg vel
begint. Zij moet rekening houden met de gasleiding die dwars door de Zijlhoek en De Woerd
loopt en waarop niet gebouwd mag worden. Ook
is er een ecologische hoofdstructuur met onder
andere een vleermuiszone die intact moet blijven
en zijn doorgaande (water-)wegen bepalend in
het gebied.
De gemeente zelf heeft ook nog een wensenlijst. Zij wil graag het unieke historische karakter
van het gebied behouden. De herinnering aan
het vliegveld, de Romeinen en de koude oorlog
moeten zichtbaar blijven. En er zijn een aantal
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(regionale) nota’s en visies op het gebied van
mobiliteit, economie, natuur en woningbouw
die bepalend zijn voor de mogelijkheden. Het
ruimtelijke raamwerk bepaalt wat wel en niet kan,
legt Geert Reitsma, stedenbouwkundige bij de
gemeente, uit.
Het gebied valt daarbij in drie deelgebieden uiteen. Te weten het Valkenburgse Meer, Zijlhoek en
De Woerd en de Tjalmastrook.

Valkenburgse Meer
Rondom het Valkenburgse Meer wil de gemeente
meer recreatie mogelijk maken, deels geïnspireerd door de Vlietlanden. Er komt meer groen
en een wandel- en fietspad rondom het meer. In
de noordoosthoek is er de ambitie om een tweede strandje te realiseren, met ruimte voor horeca.
Daarnaast worden Brasserie Buitenhuis en het
Smalspoormuseum uitgebreid.
Op de oever waar nu nog de zandwinning zit,
komt een groene strook met achter de Wassenaarse Wetering ruimte voor groen en woningbouw. De zuidoever aan Wassenaarse kant krijgt
een randmeer waar de zandwinning naar toe
verhuist. Dit is, vertelt wethouder Mostert, een
afspraak tussen de provincie en de zandwinner.
Met diezelfde provincie is de gemeente nog altijd
in gesprek over de windmolens aan de noordoost
oever. Dat dit een heet hangijzer in het plan is,
blijkt uit de vele vragen die de deelnemers hier
over hebben. Wethouder Mostert moet echter het
antwoord schuldig blijven. “We hadden gehoopt
er al uit te zijn, maar de windmolenberekeningen blijken niet te kloppen. Daar zijn in het hele
land fouten mee gemaakt, dus we zijn er nog in
afwachting. Ook praten we over alternatieven,
maar ook daar hebben we correcte windmolencijfers voor nodig.”

Zijlhoek en De Woerd
In de glastuinbouwgebieden Zijlhoek en De
Woerd, ten noorden van het Valkenburgse Meer,
komt ruimte voor woningbouw en kennisinten
sieve bedrijvigheid. De grond is in handen van
particulieren, dus de gemeente is voor deze

ontwikkeling afhankelijk van derden. “We zijn
niet van plan om grond te onteigenen”, verzekert
Mostert. “Maar met deze gebiedsvisie en de latere omgevingsplannen stellen we de kaders vast
wat er in de toekomst mag en hoe dat er globaal
uit moet gaan zien. Particuliere grondeigenaren
gaan dat vervolgens ontwikkelen of hun grond
verkopen aan ontwikkelaars.”
De huidige polderstructuur en de bestaande sloten en wegen blijven ook zoveel mogelijk behouden. Boven de gasleiding en op de Unescogronden, waar het Romeinse legerkamp is ontdekt, is ruimte voor groen ingetekend. Het moet
een duurzame wijk worden die goed is aangesloten op het openbaar vervoer en het netwerk van
fietspaden en de Limesroute.
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Vragen en zorgen
De deelnemers konden gedurende de bijeenkomst hun vragen en opmerkingen doorgeven via
de Mentimeter, een online polling- en presentatietool. Op die manier vroegen zij om aandacht voor
de aansluiting op de Stevenshof. De rotonde bij
het Haagsche Schouw is al erg druk. Als er meer
verkeer bijkomt loopt het helemaal vast, vrezen
bewoners. Sowieso is de ontsluiting van het gebied een zorg nu de af- en oprit naar de Tjalmaweg bij de Rijn wordt opgeheven.
Bewoners zijn bang voor sluipverkeer en vrachtwagens op plekken waar dat te gevaarlijk is.
Voor de rest bleken er nog een aantal aanvullende wensen te zijn: zoals meer speelruimte, een
gezondheidscentrum, een vissteiger, een waterskikabelbaan en een waterverbinding naar de Rijn.

Vertrouwen
Een deel van de vragen, zoals de zorgen over de
windmolens, werd gedurende de bijeenkomst al
direct beantwoord door wethouder Mostert. De
overige vragen worden in het verslag afgehandeld en meegenomen in het verdere traject. Want
met deze inbreng gaat de gemeente de gebiedsvisie definitief maken en mag de gemeenteraad
zich gaan buigen over de plannen.
Zij genieten daarbij het vertrouwen van de deelnemers aan de participatieavond, zo bleek uit de
afsluitende poll. Een meerderheid gaf aan er vertrouwen in te hebben dat de gemeente de juiste
keuzes voor het gebied maakt.

Tjalmastrook
Voor de strook grond aan de andere kant van de
Tjalmaweg (N206), de Tjalmastrook, heeft de gemeente een soortgelijke maar kleinschaliger ontwikkeling in gedachten. Ook hier is veel van de
grond in handen van particulieren. Waarvan een
deel al eens eerder bij de gemeente heeft aangeklopt met een bouwplan of uitbreidingsplan.
Langs de Tjalmaweg mag van de gemeente een
voorkant komen met bedrijven. Achter die bedrijven wordt de Achterweg doorgetrokken zodat er
aan weerszijden van deze nieuwe weg gebouwd
kan worden. Deels zullen dit woningen zijn en
deels uitbreiding van bestaande bedrijven. Daarnaast is er ter hoogte van het viaduct plek voor
groen, is er iets verderop ruimte voor een basisschool ingetekend, en wordt er nog gekeken naar
een nieuwe plek voor de brandweerkazerne en
de begraafplaats

Hoe nu verder?
Na deze participatieavond gaat de gemeente
de reacties verwerken en wordt de gebiedsvisie afgerond. Als burgemeester en wethouders akkoord gaan met de visie wordt
de gebiedsvisie begin april 2022 ter inzage
gelegd en kunnen belanghebbenden officieel
reageren en hun bezwaren kenbaar maken.
De gemeenteraad neemt deze reacties mee
in haar besluit. Als de gemeenteraad in het 3e
kwartaal akkoord is, wordt de visie uitgewerkt
in omgevingsplannen. Ook die omgevingsplannen moeten worden goedgekeurd door
het college en de gemeenteraad. Voorafgaande aan het gemeenteraadsbesluit is ook hier
weer een zienswijzeprocedure waar belanghebbenden bezwaar kunnen indienen. Als de
gemeenteraad akkoord is met de omgevingsplannen kan gestart worden met de realisatie
van de eerste ontwikkelingen.
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Reacties
HOOFDPUNTEN
GEBIEDSVISIE
Valkenburgse meer

Arjan de Mooij
Bewoner Voorschoterweg:

‘De gemeente heeft echt
naar ons geluisterd’

►	Recreatie versterken, polderkarakter
behouden
►	Pad rondom het meer maken
►	Fietspaden en wandelpaden in hele
gebied aan elkaar verbinden
►	Extra strandje met horeca
►	Uitbreiding Brasserie Buitenhuis en
Smalspoormuseum
►	Zandwinning verplaatsen naar zuidelijk
randmeer
►	Kanoverhuur met steiger aan groene
westoever
►	Groene noordoever met daarachter
woningbouw
►	Groen en recreatiemogelijkheden
versterken in strook tussen
Voorschoterweg en meer
►	Mogelijkheid om van het meer een
drinkwaterreservoir te maken
►	Mogelijk een fietsbrug over de Rijn

“Ik ben aangenaam verrast door de plannen.
Zo’n digitale avond is wel wat behelpen, dus hopelijk volgende keer weer in een zaal waarbij je
iemand in de ogen kunt kijken. Maar ik vond dat
de gemeente wel echt heeft geluisterd naar onze
wensen en nachtmerries voor het gebied en daar
ook echt wat mee heeft gedaan. Dat ze ons vrije
uitzicht op het meer erkennen en willen behouden is belangrijk voor ons. In een eerder plan,
dat we notabene uit de krant moesten vernemen,
was dat niet het geval. Dus dit is, ook in de manier waarop het gaat, echt een verbetering.

Zijlhoek en De Woerd

Alleen die windmolens blijven nog als een zwaard
van Damocles boven het gebied hangen. Het
geeft veel te veel hinder in de omgeving en doet
echt afbreuk aan het recreatieve groene karakter.
Dus laten we hopen dat daar nog wat anders
voor bedacht wordt.”

►	Woningbouw
►	Bedrijvigheid in campusvorm
►	Geen bebouwing op Unesco-gronden en
gemeentelijke archeologische vindplaats
►	Behoud van Atlantikwal, bunkerbos en
boerderij Zonneveld
►	Behoud van huidige wegen en
waterlopen
►	Goed aangesloten op openbaar vervoer
en fietspaden
►	Mogelijk plek voor volkstuinen op
Unesco-gronden

Tjalmastrook
►	Uitbreidingsmogelijkheden voor
bestaande bedrijven
►	Woningbouw
►	Zoeklocatie nieuwe basisschool
►	Zoeklocatie begraafplaats
►	Limesroute
►	Snelfietsroute

Het rondje meer vind ik ook echt een verrijking.
En als dat pad op andere paden wordt aangesloten, zodat je er echt lekker kunt fietsen en
wandelen, ontstaat er echt een mooi recreatiegebied. Er komt, begreep ik uit mijn vraag aan de
stedenbouwkundige, ook meer speelruimte voor
kinderen en een tweede strandje. Dat is ook echt
nodig straks met een nieuwe wijk erbij.

Aad Gravekamp
Secretaris wijkraad Valkenburg:

‘Ik had het wel
scherper willen krijgen’
“Goed aan de plannen vind ik dat de kwekers in
de Zijlhoek en De Woerd eindelijk duidelijkheid
krijgen. Dat daar woningen komen is niet verrassend. Ook de plannen voor het meer zien er aardig uit. Zo’n recreatief rondje zullen veel mensen
waarderen.
De windmolens blijven zorgelijk. Het idee om
die richting Wassenaar te plaatsen of langs de
snelweg, is veel beter. Maar ja, daar is dus nog
geen duidelijkheid over. De plannen voor de
Tjalmastrook vind ik het vaagst. Er bleef nog veel
onduidelijk. Misschien was dat omdat de plannen
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voor de Tjalmastrook aan het einde van de avond
werden gepresenteerd, of misschien omdat er al
veel particuliere plannen zijn op die kavels.
Ik had na afloop nog veel vragen. Zoals hoe het
met het snelfietspad zit, komen daar nog bomen langs? Waar wordt aan gedacht bij schone
industrie en uitbreidingsruimte voor huidige ondernemers? Zoveel ondernemers zitten er ook
weer niet in het gebied. En wat is nu eigenlijk
het nut van de invliegfunnel? Ook de plek van de
brandweerkazerne bleef onduidelijk en de plannen voor een begraafplaats. Kortom, ik had dat
allemaal wel scherper willen krijgen. Zo’n digitale
bijeenkomst waar zoveel mensen aan meedoen,
maakt dat een stuk lastiger.”

Gerard Rodewijk
Eigenaar Rodewijk Rozen, Zijlhoeklaan:

‘Blij met dit stukje
duidelijkheid’
“Wij zeggen al jaren: zoals we hier zitten houdt
het op. Dus ik denk dat veel mensen blij zijn met
dit stukje duidelijkheid. Ik vind het een realistisch
verhaal wat ze ons gepresenteerd hebben. Ik
kan het plan voor de Zijlhoek en De Woerd wel
voor mij zien. De plannen voor het meer zijn ook
mooi. Dat rondje meer willen we al zo lang. We
zitten er allemaal al een tijd op te wachten.
Het tijdspad komt mij goed uit, schat ik in. Wij
kunnen hier voorlopig nog door met de kwekerij.
Want het zal nog wel even duren voordat er hier
echt aan de slag gegaan wordt. Tegen de tijd dat
de kinderen het over willen nemen en we willen
investeren in een nieuw bedrijf, verkassen we
dan.
Of ik hier zou blijven wonen als de kinderen het
niet overnemen? Pfff, dat weet ik niet. Het wordt
een mooie omgeving, maar als kweker heb je altijd vrij gewoond hè! Ik weet niet of ik in een wijk
wil wonen. Maar joh, dat hoef ik ook nog niet te
weten. Laat ze eerst die plannen maar afmaken.”

Dit is een uitgave van de gemeente Katwijk
Heeft u vragen?
Stuur dan een email aan locatievalkenhorst@katwijk.nl
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