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Inleiding
De totstandkoming van de analyse 
en gebiedsvisie voor Cleijn Duin

De analyse en gebiedsvisie voor de openbare 
ruimte van de wijk Cleijn Duin zijn gemaakt in 
het kader van het project Integrale Gebieds-
gerichte Aanpak Cleijn Duin (IGA Cleijn Duin). 
Vanuit het project zijn er de volgende fases 
doorlopen; bewoners enquête, analyse en 
voorstellen voor de herinrichting van de open-
bare ruimte. Al deze fases hebben de input 
voor dit document gevormd.

De reikwijdte van de analyse

Voor de analyse van Cleijn Duin is er voor een 
brede opzet gekozen, waarbij het doel is om op 
verschillende schalen naar de wijk te kijken en 
zo de wijk beter te begrijpen in zijn context en 
ook hoe de wijk zelf functioneert.

De volgende schalen komen aan bod: 
• De ligging van de wijk binnen gemeente 

Katwijk en het omringende landschap. 
• De geschiedenis en het ontstaan van de 

wijk Cleijn Duin.
• De relatie van Cleijn Duin met de omrin-

gende wijken.
• De stedenbouwkundige opzet van de wijk. 
In de analyse wordt er gekeken hoe de Cleijn 
Duin is ontstaan vanuit de geschiedenis en het 

onderliggende landschap. Er is er gekeken 
naar hoe Katwijk ten westen van de N206 zich 
heeft ontwikkeld en op welke wijze Cleijn Duin 
als typische wederopbouwwijk tot stand is ge-
komen.

De vertaling naar de gebiedsvisie

Door de analyse hebben we een goed inzicht 
gekregen hoe de wijk in elkaar zit, zo kunnen 
we de problemen van de wijk beter begrijpen 
en deze in een breder verband te zien. Naast 
de analyse is er ook een enquête gehouden 
onder de bewoners, om te weten wat er in de 
wijk speelt, wat de bewoners waarderen en 
waar zij problemen ervaren. Door de corona-
maatregelen is deze enquête online gehouden.

Samen vormen de analyse en de enquête een 
stevige basis voor de verdere stappen om tot 
een gebiedsvisie te komen.

Vanuit de analyse en de bewoners enquête  
zijn er een aantal aandachtpunten naar voren 
gekomen die we hebben vertaald naar drie 
speerpunten die de basis vormen voor de ge-
biedsvisie. Hiernaast hebben we ook gekeken 
naar de belangrijke uitgangspunten die wij in 
de gebiedsvisie openbare ruimte mee willen 
nemen. De gebiedsvisie is een integraal docu-
ment waarvoor de verschillende vakdisciplines 
input hebben geleverd om te komen tot een 

verbetering die in de toekomst goed toepas-
baar en uitvoerbaar is.

De gebiedsvisie geeft de richtlijnen aan voor de 
toekomstige ontwikkeling van de wijk. De ver-
beteringen van de openbare ruimte die binnen 
het kader van het IGA project tot stand gaan 
komen moeten binnen de kaders en ideeën 
van de visie ontwikkeld en ontworpen worden. 
Om dit te ondersteunen geeft de gebiedsvisie 
een overzicht van toepasbare verbeteringen in 
de structuur en openbare ruimte van de wijk 
die zijn uitgewerkt in concrete voorbeelden.

De concrete voorbeelden geven het beeld waar 
wij naar willen streven bij de herinrichting van 
de openbare ruimte in de wijk. Het uiteindelijke 
ontwerp komt pas in een later stadium van het 
IGA project tot stand. In deze latere fase wordt 
er gewerkt aan een definitief ontwerp voor de 
herinrichting van de wijk.

Tot slot

De gebiedsvisie openbare ruimte Cleijn Duin 
reikt verder dan de projectgrens van het IGA 
project. Ook andere ontwikkelingen die in de 
toekomst in de wijk plaats gaan vinden moeten 
binnen de visie passen. Hierbij is het belangrijk 
dat een goede aansluiting van de wijk op de 
omgeving geborgd wordt.
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Hoofdstuk 1
Analyse van Cleijn Duin binnen de gemeente Katwijk
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Stedenbouwkundige situatie

De gemeente Katwijk heeft een zeer interes-
sante stedenbouwkundige en landschappe-
lijke ligging en staat voor een aantal grote en 
ingewikkelde stedenbouwkundige opgaven.

Landschappelijk heeft de gemeente grote 
kwaliteiten door zijn centrale ligging in de Hol-
landse kuststrook, tussen de duinen  aan de 
Noordzee. Tevens stroomt de Oude Rijn langs 
de verschillende kernen van Katwijk en ver-
bindt de gemeente met Leiden en het groene 
hart.

Als laatste is Katwijk stedenbouwkundig een 
unieke gemeente omdat het is opgebouwd uit  
vijf zeer verschillende kernen. Elke kern heeft 
een eigen historie en karakter; bedrijvigheid 
neemt hierbij vaak een grote plaats in. 
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De verschillende kernen binnen de structuur

Zanderij
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Het karakter van de verschillende 
kernen en wijken

De verschillende kernen en uitbreidingswijken 
van de gemeente zijn goed herkenbaar in de 
stedelijke morfologie. De oude kernen van Ka-
wijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn, Rijnsburg 
en Valkenburg hebben eigen structuur en vorm  
waardoor ze duidelijk op de kaart te herkennen 
zijn. Dit patroon is ook terug te zien bij de nieu-
we kern van Katwijk-Noord en de wijken zoals 
Cleijn-Duin. Er zijn weinig verbindingswegen 
tussen de verschillende kernen en wijken die 
daardoor geïsoleerd van elkaar liggen en los 
van elkaar functioneren.

verbindingen tussen de kernen stedenbouwkundige morfologie van de verschillende kernen 
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Historische kernen en het onderlig-
gende landschap

Op de linkeroever van de Oude Rijn, aan de 
oude verbindingsroute van Leiden naar zee, 
liggen de kernen van Valkenburg, Katwijk aan 
den Rijn en Katwijk aan Zee. De beide Kat-
wijkse kernen zijn op de duinen gebouwd. Zo-
als de namen al aangeven is Katwijk aan den 
Rijn op de duinen aan de Oude Rijn gesitueerd 
en Katwijk aan Zee aan de kust. Valkenburg 
is aan de route op een verhoging in het land-
schap gebouwd. 

De oude kernen in het onderliggende landschap
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De oude kernen op de linkeroever in beeld

Valkenburg

De oude dorpskern is gelegen op een verho-
ging in het landschap aan de Oude Rijn langs 
de historische route van Leiden naar Katwijk.

Belangrijke economische activiteiten waren de 
paardenfokkerij en de jaarlijkse paardenmarkt.

Op dit moment zijn er nog steeds een aantal 
paardenboeren en maneges actief in het ge-
bied.

Katwijk aan den Rijn

Het dorp is gelegen aan de Oude Rijn op de 
uitlopers van de duinen. Katwijk aan den Rijn 
stond bekend om zijn wortelteelt die goed op 
de zanderige grond groeide. De groenteveiling 
op het Eiland (tussen de Oude Rijn en het Ad-
ditioneel Kanaal) heeft lange tijd een belang-
rijke economische functie gehad voor het dorp.  

Tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds 
een aantal bedrijven in de wortel- en groenten-
handel actief. 

Katwijk aan Zee

Het dorp is gelegen in de duinen aan de 
Noordzee. Katwijk aan Zee is ontstaan omdat 
door verzanding van de Rijnmonding vissen 
niet meer mogelijk was vanuit Katwijk aan de 
Rijn. Het vormt dan ook het eindpunt van de 
route Leiden naar Katwijk. Visserij is historisch 
gezien altijd de belangrijkste activiteit van het 
dorp geweest. Later heeft Katwijk aan Zee zich 
tevens ontwikkeld als badplaats.

Nog steeds is de visserij en visverwerking be-
langrijk voor het karakter van het dorp en de 
bewoners. 
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Onderbrekingen verbindende route 

Op de linkeroever, langs de oude verbindings-
weg ligt een aaneengesloten lint van verschil-
lende plaatsen die elk zijn eigen specifieke ka-
rakter en functie hebben. 
De A44, N206, Katwijkerbroek en de Zijlhoek 
vormen echter onderbrekingen van het stede-
lijk weefsel langs de oude verbindingsroute. 
Desondanks functioneert de route nog steeds 
goed en verbindt het de verschillende kernen 
op menselijke schaal met elkaar.

Verbindende structuur op de linkeroever
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Hoofdstuk 2
Visie op Cleijn Duin binnen ontwikkelingen 
van de gemeente Katwijk
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Het creeëren van twee verbindende 
routes op linker- en rechteroever

De gemeente Katwijk wil zich samen met de 
regio ontwikkelen en verdichten langs het wa-
ter van de Oude Rijn en het Uitwateringska-
naal, op de routes van Leiden richting zee.

Op de linkeroever kan de oude verbindings-
weg van Leiden naar de kust hierin een be-
langrijke structuur vormen. Op de rechter oe-
ver ontbreekt er echter een goede verbindende 
structuur. Hiervoor wordt er een nieuwe route 
voor fietsers en voetgangers op de rechteroe-
ver voorgesteld. Deze route biedt de mogelijk-
heid voor Katwijk om zich aan beide kanten 
langs de Oude Rijn en het Uitwateringskanaal 
te ontwikkelen en Katwijk-Noord en Rijnsburg 
beter in het stedelijk weefsel van de gemeente 
te integreren.

Cleijn Duin ligt op een strategische locatie tus-
sen beide routes en de randen van de wijk vor-
men samen met de Jullianabrug en het voet- 
en fietspad langs de N206 een belangrijke 
verbinding tussen beide kanten.

Visie: Katwijk ontwikkelen langs het water
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Visie: Verbinden met het omringde landschap
Verbinding met het omringende 
landschap
  
Binnen de regio is er een grote verscheiden-
heid aan aantrekkelijke landschappen, zoals 
de duinen, het Panbos, de Mient Kooltuin en 
het gebied tussen Katwijk en Wassenaar. De 
mensen waarderen deze landschappen zeer 
en ze worden druk gebruikt voor recreatie. 
Voor de steeds dichter bebouwde kernen is het 
daarom van groot belang om het contact met 
het omringende landschap te behouden en 
versterken. Dit kan gebeuren door groene rou-
tes aan te leggen, oude verbindingswegen te 
verbeteren voor langzaam verkeer, bestaande 
waterlopen te gebruiken en betere verbindin-
gen tussen de verschillende groene enclaves 
te maken. Er zijn al tal van initiatieven waarop 
ingehaakt kan worden, zoals het Ringpark die 
langs de verschillende Katwijkse kernen loopt. 
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Visie: Wijk verbinden door Ringpark met duingebied
Versterken van het omringende land-
schap
  
De groene rand van Cleijn Duin vormt de laat-
ste schakel in de groene vinger die vanuit het 
duinlandschap hier de wijken van Katwijk bin-
nen komt. Dit is een mooi en interessant thema 
wat ook onder meer in het Ringpark wordt op-
gepakt. 

Hiervoor is het belangrijk dat de verschillende 
groene gebieden goed met elkaar verbonden 
worden en het landschap versterkt en beleef-
baar gemaakt wordt. Hierdoor worden de kwa-
liteiten van het duinlandschap naar binnen ge-
trokken en de leef kwaliteit voor de bewoners 
van Cleijn Duin en de andere wijken van Kat-
wijk vergroot. 
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Verbinding met het omringende 
landschap door het fietsnetwerk
  
De wijk ligt strategisch in het hoofdfietsnetwerk 
van de gemeente Katwijk. De fietsroutes ver-
binden Cleijn Duin niet alleen met de omrin-
gende wijken, maar ook met het omringende 
landschap. Veel fietsroutes lopen door de 
groenstructuur en het is belangrijk dat zij hier 
goed in worden geïntegreerd.
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Visie: Integreren van de wijk in het hoofdfietsnetwerk
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Hoofdstuk 3
Historische analyse van de wijk Cleijn Duin
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Historische Analyse Katwijk ten Westen van N206 
Historische Analyse 1920

Katwijk aan Zee heeft zich als vissers en 
badplaats ontwikkeld in de opening tussen de 
jonge duinen, aan het einde van de route van 
Leiden naar de zee. De velden met agrarische 
bedrijvigheid zijn nog duidelijk te herkennen in 
de duinen.

Opvallend is dat in het buitengebied van 
Katwijk aan Zee geen boerderijen staan. 
De agrarische activiteiten werden vanuit het 
dorp als nevenactiviteiten naast de visserij 
georganiseerd. Rond Katwijk aan den Rijn 
zien we wel bebouwing buiten de dorpskern. 
Tuinbouw was een zeer belangrijke activiteit 
voor het dorp en Cleijn Duin was een van de 
belangrijke tuinbouwgronden. Cleijn Duin
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Historische Analyse groei kernen ten Westen van N206 
Uitbreiding Katwijk ten westen N206

Na de tweede wereldoorlog groeit de bevol-
king van Katwijk hard, voornamelijke Katwijk 
aan Zee. Het oude vissersdorp wordt binnen 
zijn grenzen snel volgebouwd. Om de verdere 
bevolkingsgroei op te kunnen vangen kijkt 
men naar uitbreidingsmogelijkheden. Omdat 
het zuidelijke duingebied beschermt is en voor 
de drinkwatervoorziening wordt gebruikt kijkt 
men voor uitbreidingsmogelijkheden naar de 
oostkant van Katwijk aan Zee.
 
De eerste wederopbouwwijken zijn Overduin 
en Koestal. Vergeleken met de compacte 
organische morfologie van het oude dorp, zijn 
de nieuwe wijken ruim opgezet en strak geor-
ganiseerd. Dit was echter niet voldoende om 
de gehele groei van de bevolking op te van-
gen en daarom besloot men om ook de Hoor-
nes Polder gereed te maken voor de bouw 
van een nieuwe wijk. De nieuwe weg met 
brug en duiker werden vanuit het gemeente-
huis aangelegd om de wijk te ontsluiten. De 
nieuwe wijk de Hoornes was veel groter dan 
zijn voorgangers en werd in een snel tempo 
uit de grond gestampt. Uiteindelijk werden, 
voor de Hoornes af was gebouwd, ook de 
tuinbouwgronden van Cleijn Duin heeft opge-
offerd. Dit was de laatste wederopbouwwijk 
van Katwijk ten westen van de N206.
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1971 1975
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Wederopbouw in Katwijk ten Westen van N206 
Traditionalistische tegenover de 
modernistische stijl

Voor en tijdens de oorlog zijn de uitbreidings 
wijken van Het Witte Hek en Zuid in traditio-
nalistisch stijl uitgevoerd. Dit was in die tijd de 
meest gangbare stroming binnen de architec-
tuur. 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de mo-
dernistische architectuur in zwang. Men wilde 
bouwen aan een nieuwe wereld en een breuk 
maken met het verleden en de oorlog. De 
modernistische stroming paste hier goed bij. 

Ook in katwijk werd tijdens de wederopbouw 
de modernistische stijl gebruikt. De uitgangs-
punten vormde de basis voor de herbouw van 
de Boulevard en de uitbreidingswijken Koe-
stal, Overduin, Hoornes en Cleijn Duin. 

Kenmerkend voor de stoming is de strakke 
ruime geometrische opzet en consequente 
oriëntatie van de woningen op de zon. Licht, 
lucht en ruimte waren dan ook veel gebruikte 
termen in de stedenbouw en architectuur. De 
oude stad, of in Katwijk het oude dorp, werd 
als te compact, benauwend en ongezond ge-
zien, niet toegerust op de moderne woonwen-
sen en de opkomst van het autoverkeer.

Koestal 

Cleijn-Duin 

Overduin

Het witte Hek

Boulevard

Hoornes

Zuid
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Koestal 
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De vier modernistische wederopbouw wijken in Katwijk
De vier wederopbouwwijken 

Om de naoorlogse bevolkingsgroei op te 
vangen heeft de gemeente Katwijk  de ge-
renommeerde stedenbouwkundige Ir S.J. 
Van Embden aangesteld om ontwikkelings-
schema’s voor de gemeente op te stellen. De 
vier wederopbouw wijken Overduin, Koelstal, 
Hoornes en Cleijn Duin zijn onderdeel van het 
plan. Alle vier de wijken worden gekenmerkt 
door het gebruik van modernistische architec-
tuur en een strak geplande stedenbouwkun-
dige opzet. In alle wijken is er een verschei-
denheid aan woningtypes voor de verschillene 
inkomensgroepen en zijn er voorzieningen 
zoals kerken, scholen, winkels en wijkvereni-
gingen.

N206 

Schema Van Embden
voor 5350 inwoners
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Structuur van het uitbreidingsplan voor Katwijk
Analyse groen en lanen structuur

Van Embden had in zijn plannen een nieuwe 
hoofdwegen structuur opgenomen, die duide-
lijk in de kaart terug te vinden is. Ten zuiden 
van het kanaal sluit deze goed aan bij de 
oude wegenstructuur. In Katwijk-Noord staat 
deze structuur op zichzelf. Opvallend is dat de 
hoofdfuncties van de wijken aan deze struc-
tuur liggen. Buurtfuncties als scholen liggen 
veelal aan de groenstructuur.

Noord Zee

Katwijk aan de Rijn

school

school

school

school schoolschool

school

school

school

kerk

kerk

kerk

kerk
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huis

ESTEC

Cleijn Duin

uitbreidingsplan van Van Embden
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Hoofdstuk 4
De bewoners enquente
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Waardering van de wijk door de bewoners
Enquête onder bewoners vanuit het 
IGA project Cleijn Duin

Vanuit het IGA (integrale gebiedsgerichte 
aanpak) project Cleijn Duin is er een enquette 
gehouden onder de bewoners van de wijk 
vanuit het cluster planmatig beheer. Vanwege 
de corona maatregelen is de enquette online 
gehouden. Er waren 171 reacties op de en-
quette, wat als een goede opkomst gezien 
kan worden. Hieronder staat een korte sa-
menvatting van de uitkomsten van de enquet-
te. De gehele enquette met de uitkomst per 
straat staat in een appart document.  

Voetgangers (trottoir):
De algemene opmerking is dat de trottoir er 
slecht bij ligt: veel scheef liggende tegels en 
er wordt veel gesproken over wortelopdruk. 
Hierdoor wordt het als onveilig ervaren, met 
name voor minder valide en oudere mensen. 
Ook wordt er veel gesproken over het ontbre-
ken van oversteekplaatsen en slecht over-
zicht. Dit laatste met name door geparkeerde 
auto’s.

Fietser:
Over het algemeen wordt er redelijk neutraal 
gereageerd. De route de wijk uit richting de 
Koningin Julianalaan wordt als verwarrend 
ervaren en ook het overzicht t.h.v. de krui-

singen in de wijk worden als onoverzichtelijk 
aangeduid.

Auto (geparkeerd):
Er wordt aangegeven dat er eigenlijk overal te 
hard wordt gereden, zo wordt het tenminste 
ervaren. Er zijn veel opmerkingen over par-
keren. Sommige straten te weinig plaatsen, 
in andere straten wordt aangegeven dat er 
te veel wordt geparkeerd of verkeerd wordt 
geparkeerd. Vraag om snelheidsremmende 
maatregel.

Groen:
Randen worden als voldoende groen ervaren 
maar heeft volgens de bewoners wel een up-
date nodig. In de wijk zelf geeft men aan dat 
er wel wat meer groen mag. Wat ook opvalt is 
dat er op een aantal plaatsen gevraagd wordt 
om de hoge bomen weg te halen i.v.m. het 
ontnemen van het zonlicht. (stadhoudersdreef 
en Cleijn Duinplein).
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Hoofdstuk 5
Stedenbouwkundige analyse en visie van de relatie van Cleijn 
Duin met de omringende wijken
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Relatie met omringende wijken
Het gebruik van de voorzieningen in 
de omringende wijken

Bij het ontwerp van Cleijn Duin zijn een aan-
tal voorzieningen in de wijk geïntegreerd. Zo 
is er een klein winkelcentrum, wijkcentrum, 
huisarts, basisschool en sportfaciliteiten. Maar 
door de relatief kleine schaal van de wijk zijn 
de bewoners voor andere belangrijke voorzie-
ningen op de omringende wijken aangewe-
zen.

Voor de kerk, middelbare school, muziekver-
eniging, gemeente huis, politie bureau zwem-
bad, markt en begraafplaats moeten de bewo-
ners naar de omliggende wijken.

In de stedenbouwkundige opzet van Van de 
Embden zijn de wederopbouwwijken met el-
kaar en het oude dorp verbonden door brede 
verkeerslanen. Deze verkeerslanen zijn voor-
namelijk ingericht op het gebruik van de auto 
en lopen aan de randen van de wijken. Om op 
menselijke schaal van de ene naar de andere 
wijk te gaan vormt de infrastructuur een bar-
rière.
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Onderligende groen en waterstructuur
Het landschap en water als verbin-
dend element

Cleijn Duin is samen met het Ridderbos en 
de Vijverhof onderdeel van de binnenduin-
rand. Het oorspronkelijke landschap is op een 
aantal plaatsen, zoals in het Ridderbos, nog 
steeds duidelijk herkenbaar. Cleijn Duin werd 
zoals veel tuinbouwgebieden afgegraven en 
hierdoor is veel van het oorspronkelijke relief 
verdwenen. Alleen in de randen is er nog een 
duidelijk hoogte verschil te zien. Hier loopt 
ook de herstelde natuurlijke afwatering van 
vanuit het Ridderbos, via de Vijverhof, langs 
de groene rand van de wijk naar het Uitwate-
ringskanaal. De natuurlijke waterloop is een 
interessant landschappelijk element en kan 
in de toekomst helpen om het oorspronkelijke 
landschap beter zichtbaar te maken.
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Ridderbos
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Visie: Verbinding met omringende wijken versterken
Inzetten op langzaamsverkeersrou-
tes naar de omringende wijken

Cleijn Duin is als een losstaande wijk ontwor-
pen en wordt van alle kanten door infrastruc-
tuur omringt. Hierdoor ligt de wijk geïssoleerd 
ten opzichten van de omgeving. De wijk is 
relatief klein ten opzichten van de andere 
wederopbouwwijken in Katwijk en heeft daar-
door minder voorzieningen. Veel voorzienin-
gen liggen dan ook buiten de wijk en goede 
verbindingen naar de omliggende wijken zijn 
dan ook erg belangrijk voor de bewoners van 
de wijk.

De verkeersaders integreren de wijk goed in 
Katwijk op de schaal van de auto, maar goede 
verbindingen met de omgeving op menselijke 
schaal ontbreekt.
De op dit moment gerealiseerde fiets- en 
voetgangerstunnel onder de Zeeweg tussen 
Cleijn-Duin en de Koestal is een zeer goed in-
nitiatief om de verbinding met de omgeving te 
verbeteren. De verbinding naar Het Witte Hek 
over de  Koningin Jullianalaan en naar Katwijk 
aan de Rijn  onder de N206 door, moeten in 
de toekomst ook verbeterd worden.
Op deze manier wordt Cleijn-Duin ook in de 
toekomst op menselijke schaal beter met de 
omgeving verbonden.
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Hoofdstuk 6
Stedenbouwkundige analyse en visie van de wijk Cleijn Duin
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Stedenbouwkundige opzet Cleijn-Duin
Licht, lucht en ruimte                                                                                                                                           
                                 
Cleijn Duin is in veel opzichten een typische 
wederopbouwwijk uit de jaren zestig. Men 
zag de oude stads centra (in Katwijk de oude 
dorpskern) toen vaak als benauwd en onge-
zond met zijn donkere en vochtige dicht op 
elkaar gepakte huizen. Men wilde een nieuwe 
gezonde wijk bouwen waar de bewoners veel 
licht, (frisse) lucht en ruimte hadden. Dit is 
goed te herkennen in de plattegrond van de 
wijk. Deze is ruim opgezet en de woningen 
zijn zoveel mogelijk op de zon georiënteerd.
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Referentie voor de stedenbouwkundige opzet 
Nagele, een belangrijke referentie 
voor de wederopbouw                             
                                                                                                   
Het dorp Nagele in de Noordoost Polder werd 
ontworpen door een groep van de meest 
vooraanstaande stedenbouwkundige, archi-
tecten en landschapsarchitecten in Neder-
land. Het was een ontwerpexperiment waarbij 
de nieuwe opvattingen binnen de modernisti-
sche stroming voor het eerst in praktijk wer-
den getest en die later in veel wederopbouw-
wijken zijn toegepast.
Midden in het dorp ligt een ruim opgezette 
gemeenschappelijke groene ruimte. In deze 
ruimte liggen alle belangrijke voorzieningen 
van het dorp, zoals kerken, scholen en het 
gemeentehuis. De brink werd hiervoor als 
referentie gebruikt. Rond de ‘brink’ lagen de 
woningen, ontworpen in ’identieke’ groep-
jes (stempels) rond een gemeenschappelijk 
grasveldje, het hof genoemd. Rond het dorp 
werden bomen gepland die een groen scherm 
vormden en het dorp van de polder afscherm-
den. De gemeenschappelijke groene ruimte is 
in zeer veel wederopbouw wijken erg belang-
rijk. Het is de openbare ruimte waar de men-
sen van de wijk elkaar ontmoeten en van de 
voorzieningen gebruik maken en neemt dan 
ook een belangrijke plaats in het leven van de 
bewoners en de wijk in. Het is het sociale en 
groene hart van de gemeenschap.

Van Eesteren, Rietveld en Van Doesburg, belangrijke ontwerpers simpele modernistische woningbouw in Nagele

Stedenbouwkundig ontwerp van Nagele

ruim opgezette woningen rond de hoven

Kerk in de gemeenschappelijke groene ruimte

dorps-
weide

groene rand

hof

hof
hof
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Wegenstructuur en ontsluiting van de wijk
Omsloten door infrastructuur en 
groene randen      

Cleijn Duin is met de zelfde opzet als Nagele 
ontworpen. De wijk is omringd door grote ver-
keerswegen en wordt afgeschermt door een 
groene rand van zijn omgeving. Hierdoor is 
de wijk ontworpen als een opzichzelf staande 
eenheid. De wijk heeft maar twee toegangs-
wegen die het interne wegennet verbinden 
met de Koningin Julianalaan, Biltlaan en de 
wijk Het Witte Hek verbinden.
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N206

Koningin 
Julianalaan
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Het Witte Hek

Uitwaterings-
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De Koestal

De Hoornes



30 31

Stedenbouwkundige morfologie
De bebouwing        

De wijk kent drie verschillende woningtypes 
die verspreid over de wijk staan waardoor er 
een mening is ontstaan van de verschillende 
bevolkings en inkomens groepen binnen de 
wijk. De woningen en flats zijn gegroepeerd in 
3 woonbuurten en een villaparkje die rond het 
groene plein in het centrum liggen.

De flatgebouwen zijn lange rechthoekige 
gallerijflats die op een elk op een langwerpig 
kavel zijn gebouwd. De flats zijn niet meer  
gebouwd rond hoven zoals in de Hoornes. 
Het terein rond de flats is geen ontmoetings 
plek, maar ingericht voor parkeren, en plant-
soen. De rijtjeshuizen zijn voor een groot deel 
in in traditionele blokken gebouwd waarbij ze 
met de rug naar elkaar toeliggen. Alleen rond 
de J.W. Frisodreef zien we de modernitische 
opzet terug waarbij de rijen op de zon zijn 
geörienteerd. Het villaparkje met semivrij-
staande wonigen concentreerd de huizen voor 
de hogere inkomensgroepen. De huizen zijn 
ingebed in de groene rand, maar liggen rede-
lijk centraal in de wijk.

Tussen de woningen liggen een aantal groene 
pleintjes verspreid over de wijk. Ze zijn inge-
richt als ontmoetingsplaatsen voor de wijk met 
af en toe een zitplaats of speeltuintje.
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Structuur van de wandelpaden en looproutes
Voetgangersnetwerk 

In het netwerk van de wandelpaden zijn de 
verschillende woonbuurten goed te herken-
nen. Elke buurt heeft zijn eigen padenstruc-
tuur. De looproutes van de verschillende 
woonbuurten staan los van elkaar en sluiten 
niet overal goed op elkaar en het centrum 
aan. Hierdoor zijn de verbindingen op voet-
gangersniveau binnen de wijk niet altijd even 
goed.

In de groene randen van de wijk kennen hun 
eigen wandelpaden structuur. De wandelpa-
den lopen op een aantal punten niet goed 
door waardoor de randen niet goed als één 
groene structuur beleefd kunnen worden.   
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groene rand N206

groene rand 
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Relatie van de woonbuurten met het centrum
Afscherming van het centrum      

Rond het centrum staan drie grote gallerijflats. 
Samen met het wijkcentrum vormen zij een 
scherm rond het centrum van de wijk die de 
verschillende woonbuurten van het centrum 
afschermt. Hierdoor lijkt het dat de woningen 
niet bij het  wijkcentrum betrokken zijn wordt 
de afstand groter ervaren dan die in werkelijk-
heid is.

De noord-zuid route tussen de nieuwe fiets-
tunnel en het park langs het Uitwateringka-
naal werkt via het centrum maakt wel een 
goede verbinding vanuit het centrum naar 
beide randen van de wijk.
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Ligging van de voorzieningen in de wijk
De voorzieningen       

Cleijn Duin kent als modernistische wijk re-
latief veel voorzieningen voor zijn inwoner-
aantal. Er is een winkelplein, een school, een 
wijkvereniging, huisarts, jeu de boules club en 
de sporthal waar de Grasshoppers (meervou-
dig landskampioen basket vrouwen) spelen. 
De wijk voorziet niet in een kerk, daarvoor 
kunnen de bewoners uitwijken naar bijvoor-
beeld de Triumfatorkerk of de ontmoetings-
kerk die net buiten de wijk liggen.
De voorzieningen zijn over de wijk verspreid 
en liggen meestal ingebed in het groen.  
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Oriëntatie van de gebouwen in de wijk
Relatie woningen met de openbare 
ruimte       

De modernistische opzet waarbij wordt ver-
meden dat de woningen voorkanten naar de 
zelfde ruimte worden georienteerd, is in Cleijn 
Duin in de woonbuurt bij de meeste gallerij-
flats, de J.W. Frisodreef en Cleijn Duinpark 
goed te herkennen. In deze opzet is de relatie 
van de woningen met de straat minder be-
langrijk dan de oriëntatie op de zon. Dit heeft 
invloed op hoe de bewoners hun buurt bele-
ven. De straat is immers niet meer een be-
langrijke ontmoetingsplek waar alle woningen 
aan liggen.

voorkant / entrée 
zijde woningen

achterkant  
woningen

Cleijn 
Duinpark

woonbuurt 
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dreef



36

Ontmoeten op straat:

In Cleijn Duin is de opzet van grote delen van 
de wijk zo gemaakt dat de woningen geen 
directe relatie met elkaar hebben. 
De J.W Frisostraat is een van de straten waar 
de woningen haaks op elkaar staan en daar-
door niet aan de zelfde openbare ruimte lig-
gen. Als we de doorsnede hiernaast vergelij-
ken met die van een straat in een traditionele 
wijk, zien we het verschil. 
We zien dat de twee kanten van de straat 
verschillend zijn. Aan de ene kant liggen de 
huizen direct aan de straat, aan de andere 
kant staan de huizen haaks op de straat en 
worden ontsloten door de zijstraat. De straat 
wordt maar aan één kant bewoont en de 
bewoners delen de straat niet als hun ge-
meenschappelijke openbare ruimte. Hierdoor 
zullen spontane dagelijkse ontmoetingen veel 
minder plaatsvinden dan bij een straat in een 
traditionele wijk.

Doorsnede straat in traditionele wijk

Doorsnede J.W. Frisodreef

indirecte interactie 
tussen woning en 
straat

directe interactie 
tussen woning 
en straat

directe interactie 
tussen woning 
en straat aan 
beide kanten

Relatie van de woningen met de straat
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Visie: Verbindingen in de wijk verbeteren
Het verbeteren van de verbinding 
van de woonbuurten met het cen-
trum

Door elk van de woonbuurten in Cleijn Duin 
met prettige, duidelijke en veilige wandelrou-
tes met het centrum te verbinden, worden de 
woonbuurtjes beter bij het centrum betrokken. 
Hierdoor wordt de psychologische afstand tot 
het centrum kleiner gemaakt en de sociale 
cohesie in de wijk versterkt.          
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Relatie van de wijk met de groene randen
Ligging van de woningen aan de 
groene randen       

De groene randen van de wijk waren in de op-
zet van de modernisten bedoelt om het dorp 
(zoals bij Nagele) of de wijk af te schermen 
van de omgeving. Binnen de groene randen 
speelt het wijkleven zich af. De woningen 
aan de randen keren zich dan ook naar bin-
nen toe, en maken zo onderdeel uit van het 
gemeenschappelijke leven in de wijk. Dit zien 
we ook terug in de oriëntatie van de woningen 
en voorzieningen aan de randen van Cleijn 
Duin. De groene randen functioneren voor 
het overgrote deel als buffer en niet als park 
voor de bewoners. Door de orientatie van de 
woningen is er ook weinig sociale controle op 
de groene randen en zijn deze vaak niet goed 
met de wijk verbonden. Hierdoor voelen de 
groene randen in veel gevallen niet aan als 
prettige verblijfsplaats.

Op de plaatsen waar de woningen bij het Uit-
wateringskanaal wel op het park zijn geörien-
teerd of waar de groene rand wel ver de wijk 
intrekt zoals bij het villaparkje is de relatie met 
de groene rand veel beter.   
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park langs 
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Visie: Groene randen beleefbaar maken door route
Wandelroute langs de groene rand     

De groene rand van Cleijn Duin biedt goede 
mogelijkheden om de wijk aantrekkelijker te 
maken. Door het oorspronkelijke landschap 
van de binnenduinrand zichtbaar te maken en 
te versterken wordt de natuurwaarden ver-
groot. Een doorlopende wandelroute maakt 
de groene rand beleefbaarder voor de bewo-
ners en verbindt de interessante plekken met 
elkaar. Door de wandelroute met de wijk te 
verbinden en de groene rand de wijk binnen 
te trekken wordt het groene karakter van de 
wijk versterkt. De groene wandelroute kan 
ook onderdeel van het mogelijk toekomstige 
Ringpark worden. Aan de route kunnen ook 
nieuwe ontmoetingsplekken worden gemaakt, 
zoals een Romeinse wachttoren. Hierdoor kan 
het erfgoed van de Limes route die hier vroe-
ger liep zichtbaar gemaakt worden.   
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Landschappelijke referenties voor de groene randen
Bos en Lommerrijke landschap

Creëren van een open lommerrijk parkland-
schap langs de kanaaloever.

Natuurlijk duinlandschap

Terugbrengen van het oorspronkelijke duin-
landschap. 

Waterrijk natuurlijk landschap 

Versterken van de natuurlijke oevers en biodi-
versiteit in de waterrijke randen en kanaal.



40 41

Hoofdstuk 7
Samenvatting van de uitgangspunten 
en speerpunten voor de wijk
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Drie speerpunten voor het verbeteren van de wijk

1. Cleijn Duin beter met de omlig-
gende wijken verbinden

Door in te zetten op langzaam verkeersver-
bindingen vanuit de wijk naar de omringende 
wijken, wordt de wijk op menselijke schaal 
beter met de omgeving verbonden.

  

2. Verbinding tussen de woonbuur-
ten en centrum van de wijk verbete-
ren

Door prettige duidelijke wandelroutes door de 
wijk aan te leggen worden de verschillende 
woonbuurten van Cleijn Duin beter met het 
centrum verbonden. Hiermee wordt ook de 
sociale samenhang van de wijk verbeterd.

3. Versterken en naar binnentrekken 
van de groene randen 

Door de groene randen landschappelijk te 
versterken en beter met de woonwijk te ver-
binden worden de groene kwaliteiten van 
Cleijn Duin versterkt en beter beleefbaar 
gemaakt voor de bewoners.

Uitwaterings-
kanaal

wandelroute 
duin
landschap 

park
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Overzicht speerpunten voor stedenbouwkundige visie
Samenbrengen van de speerpunten 
voor de visie van Cleijn Duin    

Vanuit de analyse zijn er dus de volgende drie 
speerpunten op wijk niveau naar voren geko-
men, die uitgewerkt worden in de visie voor 
de wijk:
1. Cleijn Duin beter met de omliggende wij-

ken verbinden
2. Verbinding tussen de woonbuurten en cen-

trum van de wijk verbeteren
3. Versterken en naar binnentrekken van de 

groene randen 

De kaart laat de drie speerpunten op de kaart 
zien en geeft een totaalbeeld van de visie 
voor de wijk.  

Hiervoor worden er op strategische locaties 
voorbeelden uitgewerkt die de leidraad zijn 
voor de uiteindelijke uitwerking van de ontwer-
pen voor de wijk.

Naast de genoemde speerpunten wordt er in 
de visie ook 6 uitgangspunten (aandachtspun-
ten) meegegeven voor de voorstellen, zodat 
Cleijn Duin een sociaal prettige, duurzame, 
toekomstbestendige wijk wordt, waar de be-
woners op een fijne manier kunnen leven.
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Uitgangpunten voor de gebiedsvisie openbare ruimte

Een beweeg speel en sport vriende-
lijke wijk
In de visie voor Cleijn Duin is er aandacht 
besteed aan het creëren van een prettige en 
gezonde leefomgeving voor alle bewoners 
en bezoekers in de wijk. Wij willen werken 
aan een wijk waar mensen van alle leeftijden 
gestimuleerd worden om te  bewegen, spor-
ten en spelen in een groene omgeving. Door 
goede wandelroutes, sportmogelijkheden voor 
jong en oud en voldoende ruimte voor kin-
deren om te spelen, wordt er een omgeving 
gecreëerd waar mensen fitter en gezonder 
kunnen zijn.

Zie bijlages 6 (pagina 71 - 73)

Vergroening en voorkomen van hit-
testress
Om goed te kunnen inspelen op de klimaat-
veranderingen werkt de gemeente Katwijk 
aan plannen om Cleijn Duin klimaatadaptief 
in te richten. De klimaat adaptieve maatrege-
len nodig om hittestress te voorkomen. Hierin 
speelt vergroening een belangrijke rol. Ook 
kan vergroening en het versterken van de 
biodiversiteit een belangrijke bijdrage leveren 
aan het verbeteren van de woonomgeving 
voor de bewoners. Het groenbeleidsplan 
vormt hierbij een belangrijke leidraad.
Zie bijlages 1 en 2 (pagina 64 en 65)

Een toegankelijke wijk

In Katwijk willen wij werken aan inclusieve 
wijken waar iedereen mee kan doen. Een 
goed toegankelijke wijk is zo ingericht dat alle 
‘drempels’ zijn weggenomen. Zodat iedereen 
kan werken, spelen en sporten én gebruik kan 
maken van de voorzieningen, wandelroutes 
door de groene rand van de wijk en de ont-
moetingsplekken in Cleijn Duin. Door in de 
gebiedsvisie toegankelijkheid op te nemen 
als pijler geeft de gemeente Katwijk uitvoering 
aan het VN-Verdrag Handicap. De richtlijnen 
voor een toegankelijke openbare ruimte zijn 
hierin leidend. 
Zie bijlages 7 (pagina 74 en 75)

Erfgoed in de wijk zichtbaar maken

Erfgoed kan de wijk aantrekkelijke maken. Het 
vertelt het verhaal van de wijk en laat de ge-
schiedenis weer tot leven komen. Cleijn Duin 
heeft een rijke historie. Hier liep de Limes-
route, het was een belangrijk tuinbouwgebied 
voor Katwijk aan den Rijn en was onderdeel 
van het uitbreidingsplan van de beroemde ste-
denbouwkundige Van Embden. In de visie wil-
len we dit laten zien door te refereren aan de 
Limes met een Romeinse wachttoren, buurt-
tuinen en in te spelen op de oorspronkelijke 
modernistische architectuur en stedenbouw-
kundige opzet.
Zie bijlages 5 (pagina 70)

Opvang van overvloedig regenwater

Door klimaatsverandering worden er steeds 
meer periodes verwacht waarin er in een kor-
te tijd grote hoeveelheden regen valt. Er zijn 
klimaat adaptieve maatregelen nodig om het 
overvloedige regenwater op te vangen. Hierin 
spelen vergroening en de aanleg van wadi’s 
een belangrijke rol. Door het vasthouden van 
het regenwater kan er ook beter worden inge-
speeld op de periodes van droogte.

Zie bijlage 3 (pagina 66)

Gebruiken Katwijkse stijl

De Katwijkse Stijl beschrijft aan welke eisen 
de inrichting van de openbare ruimte in de 
gemeente moet voldoen. Dit vormt ook kaders 
voor de herinrichting van de openbare ruimte 
in Cleijn Duin. De landschappelijke onder-
grond definieert de verschillende sfeergebie-
den die elk hun karakter hebben en waarop 
de inrichting van de openbare ruimte wordt 
afgestemd. Cleijn Duin valt onder het gebied 
kust en duinen.
Zie bijlage 4 (pagina 67 - 69) 
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Uitgangpunten voor de gebiedsvisie openbare ruimte Hoofdstuk 8
Voorstellen herinrichting Cleijn Duin 
(in het kader van de gebiedsvisie openbare ruimte)
De concrete voorstellen die in dit hoofdstuk 
beschreven worden geven het beeld waar wij 
vanuit de gebiedsvisie naar willen streven bij 
de herinrichting van de openbare ruimte. De 
voorstellen geven een beeld voor de toekom-
stige ontwikkeling van de wijk en de mogelijke 
verbeteringen van de openbare ruimte die bin-
nen het kader van het IGA project tot stand 
kunnen gaan komen.

De voorstellen moeten in een later stadium 
worden uitgewerkt tot een uiteindelijk ontwerp 
waarin de definitieve herinrichting van de wijk 
wordt vastgesteld.
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Groene rand Zeeweg bestaande situatie
Bestaande situatie 
groene rand Zeeweg

De groene rand ligt tus-
sen de zuidkant van Cleijn 
Duin en de hoger gelegen 
Zeeweg in. Het water loopt 
evenwijdig aan de rand van 
de wijk en scheidt Cleijn 
Duin af van de omgeving. 
In de wijk liggen de sport-
hal, het villaparkje en de 
school naast elkaar maar 
functioneren niet goed 
samen. Dit is ook terug te 
zien in de wandelroutes die 
aan de wijkrand niet overal 
goed op elkaar en de wijk 
aansluiten. De nieuwe fiets-
tunnel onder de Zeeweg 
maakt een goede verbin-
ding tussen Cleijn Duin en 
de Koestal. Een directe 
oversteek over de Zeeweg 
voor de snelfietsroute langs 
de N206 ontbreekt echter. 
Het oorspronkelijke duin-
landschap is nog gedeel-
telijk te herkennen in het 
reliëf en de waterloop.

sporthal 
(basketbal)
plein aan de 
wandelroute

jeu de 
boules

Sjaloom-
school

Cleijn Duin-
park

Zeeweg

fietstunnel

vijver
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Groene rand Zeeweg nieuwe situatie
Verbeteringen groene 
rand Zeeweg

• Verbinding tussen park 
en buurt versterken. 

• Doortrekken en aan een 
schakelen van de ver-
schillende wandelrou-
tes in de groene rand, 
hiermee worden de be-
langrijke voorzieningen, 
sport- en speelplaatsen 
met elkaar verbonden. 

• Versterken en verna-
tuurlijken van het bos-
rijke duinlandschap.

• Wandelpaden vanuit 
de wijk het park in laten 
lopen.

• Wandel- en fietspaden 
in het groen inbedden.

• Biodiversiteit rond het 
water vergroten op een 
natuurlijke wijze in het 
landschap integreren.

• Sport en spel ontwik-
kelen samen met de 
school en basketbal-
club.

vijver

wandelpad
langs water

versterken 
binnenduin
landschap 

versterken 
binnenduin
landschap 

sport /
spel

versterken 
waterrijk 
landschap

zoeklocatie 
Romeinse 
wachttoren

school
plein aan de 
wandelroute

sporthal 
(basketbal)
plein aan de 
wandelroute

jeu de 
boules

wandel-
pad

Sjaloom-
school

Cleijn Duin-
park

Zeeweg

fietstunnel

aansluiting 
op route 
ringpark

regionale 
doorfiets-
route
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Groene rand Uitwateringskanaal bestaande situatie
Bestaande situatie 
groene rand Uitwate-
ringskanaal

De groene rand ligt tussen 
de wijk en het Uitwaterings-
kanaal in. De parkzone 
heeft landschappelijke 
kwaliteiten met grasvelden 
omringt door grote bomen 
en borders, en de ligging 
langs het water. Ondanks 
de mooie ligging van de 
wijk aan park en het water 
is er niet overal een goede 
visuele en fysieke verbin-
ding met deze kwaliteiten. 
Ten oosten de Graaf Lode-
wijkdreef ligt de flat met zijn 
rug  en de parkeerplaats 
naar het park. Ook belem-
merd de provinciale werf 
het zicht vanuit de buurt 
naar het kanaal. De wan-
del- en fietspaden sluiten 
in dit gebied niet goed aan 
op de groene rand en de 
onderdoorgang onder de 
N206. 

Uitwateringskanaal

park

galleri j 
flat

hondenuit-
laatgebied

N206

Julianabrug

Prins Fre-
derikdreef

Graaf lode-
wijkdreef

huisarts

sportveldje

provinciale werf
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Groene rand Uitwateringskanaal nieuwe situatie
Nieuwe situatie groe-
ne rand Uitwaterings-
kanaal

• Verbinding tussen park 
en buurt versterken 
door de wandelpaden 
vanuit de buurt het park 
in laten lopen.

• Doortrekken parkstrook 
tot de woningen.

• Versterken en verna-
tuurlijken van het lom-
merijke parklandschap.

• Directe fietsverbinding 
vanaf de Graaf Flo-
risdreef achter de flat 
langs naar rand N206.

• Wandel- en fietspaden 
in het groen inbedden.

• Wandelroute van de 
groene rand doortrek-
ken.

• Water op een natuur-
lijke wijze in het park 
integreren en creëren 
van ecologische oevers 
langs het kanaal.

• Sport en spel ontwik-
kelen samen met de 
school en basketbalclub

Uitwateringskanaal

spelen

galleri j 
flat

hondenuit-
laatgebied

N206

Julianabrug

Prins Fre-
derikdreef

Graaf lode-
wijkdreef

huisarts

sporten

provinciale werf

wadi

wandel-
pad

wandel-
pad

wandel-
pad

nieuwe fiets- 
en wandel 
verbinding

aansluiting op 
route ringpark
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Cleijn Duinplein bestaande situatie
Bestaande situatie Cleijn Duinplein

Het Cleijn Duinplein ligt in het centrum van 
de wijk. De ruimte wordt aan de oost- en 
westzijde omgeven door grote flatgebouwen. 
De verblijfsruimte van het plein ligt voor de 
winkels. De straat langs het plein is breed en 
auto's rijden hier vaak hard. Het wijkcentrum 
ligt met de rug naar het plein toen en wordt 
hierdoor niet goed bij het plein betrokken. De 
verblijfsruimte voor de winkels is enkele jaren 
geleden heringericht en wordt in het voorstel 
opgenomen en niet veranderd. 

Villapark

Graaf lode-
wijkdreef

wijkcentrum

flat met win-
kels/voorzienin-
gen op begane 
grond

flat

parkeren
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Cleijn Duinplein nieuwe situatie
Nieuwe situatie Cleijn Duinplein

• Creëren van goed doorlopende looproutes 
met gelijkvloerse oversteekplaatsen.

• Wandelroutes en beplanting aansluiten op 
omliggende woonbuurten en de groene 
rand.

• Vergroening vanuit groene rand naar het 
plein doortrekken

• Vergroenen door beplanting en bomen.
• Parkeren in parkeervakken.
• Onderzoek opvang van regenwater in half 

verharde parkeervakken.
• Versmallen van de rijbaan voor auto's aan 

de oostzijde plein.  

Villapark

Graaf lode-
wijkdreef

wijkcentrum

flat met win-
kels/voorzienin-
gen op begane 
grond

flat

parkeren
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Doorsnedes Cleijn Duinplein
Bestaande en nieuwe situatie Cleijn 
Duinplein

Door de rijbaan te versmallen worden de 
auto's afgeremd en kunnen de parkeerplaat-
sen worden verdiept waardoor er een wandel-
strook achter de auto's langs kan worden ge-
integreerd. Hierdoor wordt de situatie veiliger 
en prettiger voor de bezoekers van het plein. 
Het bestaande groen wordt versterkt en bedt 
de parkeerplaatsen in waardoor ze minder 
dominant in het straatbeeld aanwezig zijn.   

flat

straat
(5,8m)

stoep
(3m)

stoep
(3,1m)

groen
(3,4m)

parkeren
(5,2m)

bomen in 
groen

groen rond 
parkeerplaatsen

winkels/
voorzieningen

plein

flat

wandel-
strook

stoep
(4m)

groen
(6,9m)

flat

straat
(6,6m)

stoep
(2,9m)

stoep
(3,1m)

groen
(3,4m)

parkeren
(4,5m)

bomen in 
groen

winkels/
voorzieningen

plein

flat

stoep
(4m)

groen
(6,9m) bestaande situatie

nieuwe situatie
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Woonbuurt Nassaudreef bestaande situatie
Bestaande situatie woonbuurt Nas-
saudreef

De woonbuurt bestaat uit twee blokken rijtjes-
huizen die tussen twee grote flatgebouwen 
in. Midden in de woonbuurt ligt een groene 
ruimte bestaande twee grasveldjes met enke-
le bomen. De speeltuintje ligt geïsoleerd aan 
de overkant van de Cleijn Duindreef tussen de 
parkeerplaatsen. De looproutes door het buur-
tje sluiten niet goed aan op de omgeving en er 
zijn geen duidelijke oversteekplaatsen.

spelen

flat
Nass-
audreef

flat

groen

Cleijn 
Duin-
plein
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Woonbuurt Nassaudreef nieuwe situatie (optie 1)
Nieuwe situatie woonbuurt Nass-
audreef optie 1

• Creëren van goed doorlopende wandel-
routes met gelijkvloerse oversteekplaat-
sen.

• Wandelroutes aansluiten op Cleijn Duin-
plein en de groene rand.

• Speelplaats en buurttuin beter in de woon-
buurt integreren.

• Vergroenen door beplanting en bomen.
• Parkeren in parkeervakken.
• Onderzoek opvang van regenwater in 

wadi's en half verharde parkeervakken.  

spelen

flat

Nassau-
dreef

flat

buurt-
tuin

Cleijn 
Duin-
plein

wadi

groene 
rand
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Woonbuurt Nassaudreef nieuwe situatie (optie 2)
Nieuwe situatie woonbuurt Nass-
audreef optie 2

Vanuit verkeerskundig onderzoek is gebleken 
dat het mogelijk is om de straat tussen de 
twee blokken rijtjeshuizen te verwijderen. Dit 
geeft de mogelijkheid om een grote groene 
ruimte in het hart van de woonbuurt te creë-
ren. Samen met de bewoners kan er worden 
gekeken of deze verandering gewenst is en 
hoe de groene ruimte ingericht kan worden.  

spelen

flat

Nassau-
dreef

flat

buurt-
tuin

Cleijn 
Duin-
plein

wadi

groene 
rand
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Doorsnedes Nassaudreef
Doorsnede voorstel Nassaudreef

De Nassaudreef is in de huidige situatie een 
brede versteende straat met bomen aan een 
zijde.

Door de rijbaan en het bestaande parkeervak 
te versmallen wordt er ruimte gecreëerd om 
aan beide zijden parkeervakken en ruimte 
voor beplanting en bomen (waar mogelijk) 
te creëren. Aan de flat zijde kan deze ruimte 
waar nodig ook voor in en uitritten voor de 
garageboxen gebruikt worden.

flat

straat
(6m)

stoep
(3,8m)

stoep
(2,1m)

parkeren
(2,4m)

achtertuinen
rijtjeshuizen
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planten bomen

groen groen

bestaande situatie

nieuwe situatie
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Woonbuurt Prins Hendrikdreef bestaande situatie
Bestaande situatie woonbuurt Prins 
Hendrikdreef

De woonbuurt ligt aan het de groene rand bij 
het Uitwateringskanaal. De twee grote flats 
vormen de rand en sluiten niet goed aan op 
de openbare ruimte rond de rijwoningen. Mid-
den in de woonbuurt ligt een 'pleintje' die via 
een groene doorgang geschakeld is met de 
groene rand. De woonbuurt ligt open naar het 
park langs het kanaal maar de relatie tussen 
beiden is niet goed. De looproutes door het 
buurtje sluiten niet goed aan op de omgeving 
en er zijn geen duidelijke oversteekplaatsen.

'pleintje'

flat

Pr. Hendrik-
dreef

groen

Cleijn Duinplein

groen

park langs 
Uitwateringskanaal

flat
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Woonbuurt Prins Hendrikdreef nieuwe situatie

'pleintje'

flat

groene 
doorgang

Cleijn Duinplein

groen

park langs 
Uitwateringskanaal

flat

Nieuwe situatie woonbuurt Prins 
Hendrikdreef

• Maken van goed doorlopende wandelrou-
tes met gelijkvloerse oversteekplaatsen.

• Wandelroutes aansluiten op Cleijn Duin en 
park in de groene rand.

• 'Pleintje' en buurttuin beter in de woon-
buurt integreren.

• Groene overgang buurtje naar park.
• Flats bij woonbuurtw betrekken. 
• Vergroenen door beplanting en bomen.
• Parkeren in parkeervakken.
• Onderzoek opvang van regenwater in 

wadi's en half verharde parkeervakken.  

groen

groen

buurt-
tuin

wadi
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Doorsnedes Dillenburgdreef
Doorsnede voorstel Nassaudreef

De Nassaulaan is in de huidige situatie een 
brede versteende straat met bomen aan een 
zijde.

Door de rijbaan en het bestaande parkeervak 
te versmallen wordt er ruimte gecreëerd om 
aan beide zijden parkeervakken en ruimte 
voor beplanting en bomen te creëren. Aan de 
flat zijde kan deze ruimte waar nodig ook voor 
in en uitritten voor de garageboxen gebruikt 
worden.

flat

groen
(10m)

stoep
(2,5m)

stoep
(2m)

gras
(3m)

rijtjeshuizen

bomen in 
groen

'pleintje'
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flat

informele speel- en buurttuin in groen 
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stoep
(2,5m)
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bestaande situatie

nieuwe situatie
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Woonbuurt J.W. Frisodreef bestaande situatie
Bestaande situatie woonbuurt J.W. 
Frisodreef

De woonbuurt ligt tussen het Cleijn Duinplein 
en de groene de N206 in. Achter de flat aan 
het Cleijn Duinplein ligt een strook openbare 
ruimte, met veel groen en een speelplaatsje, 
die slecht aansluit op de straten rond de rij-
tjeswoningen. De loopruimte in deze straten is 
vaak minimaal. Langs de groene rand liggen 
de woningen met de rug naar de groene rand 
en schermen de woonbuurt af van de park-
strook. De wandelpaden en trottoirs zijn hier 
wel goed gedimensioneerd. 

spelen
flat

groen

Cleijn 
Duin-
plein

groene 
rand

groen

N206
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Woonbuurt J.W. Frisodreef nieuwe situatie
Nieuwe situatie woonbuurt J.W. Fri-
sodreef

• Creëren van goed doorlopende wandel-
routes met gelijkvloerse oversteekplaat-
sen.

• Wandelroutes aansluiten op Cleijn Duin-
plein en de groene rand.

• Speelplaats en buurttuin in de woonbuurt 
integreren.

• Vergroenen door beplanting en bomen.
• Parkeren in parkeervakken.
• Onderzoek opvang van regenwater in 

wadi's en half verharde parkeervakken.  

spelen
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Cleijn 
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Doorsnedes J.W. Frisodreef
Doorsnede voorstel J.W. Frisodreef

De J.W. Frisodreef is in de huidige situatie 
een brede versteende straat zonder bomen 
met maar aan één zijde een goed en breed 
trottoir.

Door de rijbaan te versmallen en op te schui-
ven wordt er ruimte gecreëerd voor een stoep 
aan beide zijden en aan de west kant parkeer-
vakken met ruimte voor beplanting en bomen. 
Hierdoor de straat voetgangersvriendelijker en 
groener.

straat
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stoep
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stoep
(1m)

rijtjeshuis
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Bijlagen
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Bijlage 1: Groenbeleidsplan als kader voor vergroenen
Het groenbeleidsplan als leidraad 

Het groenbeleidsplan is opgesteld door de ge-
meente en geeft ook voor de visie de leidraad 
voor de vergroening van de wijk.

Hier volgt een extract uit het document:
• Groen dat bijdraagt aan gezondheid en 
welzijn van inwoners, makkelijk toegankelijk is 
en uitnodigt om rust en ontspanning te vinden 
of plezier aan te beleven.
Een trapveldje of picknickveldje als functio-
neel groen wanneer daar vraag naar is maar 
waar het niet nodig is heeft kruidenrijk gras-
land de voorkeur. Siergroen op strategische 
plekken maar inheems groen heeft de voor-
keur. Probeer om groen zoveel mogelijk op 
elkaar aan te laten sluiten om versnippering 
tegen te gaan. Liever 1 gezonde boom met 
voldoende bovengrondse en ondergrondse 
ruimte dan 5 ongezonde bomen door onvol-
doende ruimte. Kwaliteit gaat hier voor kwan-
titeit.
• Groen dat de biodiversiteit in Katwijk 
versterkt, een gezonde omgeving is voor die-
ren en planten en hen voldoende gelegenheid 
biedt om zich te bewegen tussen de groene 
gebieden.
Dit betekend het toepassen van inheemse 
soorten die passen bij de lokale bodemstruc-
tuur.
het toepassen van natuurvriendelijke oevers 

i.p.v. beschoeiing. 
Aansluiten op de groenstructuren. Waar mo-
gelijk een natuurlijke overgang van gras, naar 
heesters, naar bomen.
• Groen dat helpt bij het verwerken van 
grote hoeveelheden regenwater, verkoeling 
biedt als de temperatuur te hoog oploopt en 
op deze manier de gevolgen van klimaatver-
andering verzacht.

Bijvoorbeeld het toepassen van een wadi 
maar denk ook aan open verharding zoals 
grasbetontegels. Door diversiteit in boomsoor-
ten is het bomenbestand weerbaarder tegen 
ziekten en plagen die vaker voorkomen als 
gevolg van de klimaatverandering. Groen in 
grotere aaneengesloten oppervlakten.

ecologische verbindingen, bron groenbeleidsplan buurtstructuren, bron groenbeleidsplan
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Bijlage 2: Voorkomen van hittestress
Vergroening tegen hittestress 

In Cleijn Duin moet er in de visie onderzocht 
worden hoe hittestress in de toekomst voor-
komen kan worden. De vergroening van de 
buurt, door het verminderen van het  verharde 
oppervlak en het planten van bomen, levert 
een belangrijke bijdrage aan het voorkomen 
van hittestress. De wandelroutes tussen de 
woonbuurtjes en centrum en het naar binnen 
trekken van de groene randen vormen hier 
een goede mogelijkheid voor. In de voorstel-
len voor de ingrepen in de buurt ligt de nadruk 
op het vergroenen van deze belangrijke open-
bare ruimtes. Hierdoor dragen de herinrichting 
en het doortrekken van de groene randen bij 
aan het voorkomen van de hittestress en aan 
een prettigere leefomgeving voor de bewo-
ners en bezoekers. Bomen en planten zijn 
belangrijk voor het voorkomen van hittestress 
in een bebouwde omgeving, absorberen meer 
regenwater en zorgen voor een aantrekkelijk 
straatbeeld. Door op strategische plaatsen 
bomen te planten kunnen belangrijke loop-
routes door de wijk worden geaccentueerd 
en leiden zo de bewoners en bezoekers op 
een natuurlijke manier door de wijk. Samen 
met het groenbeleid moeten de juiste variaties 
bomen en planten gekozen worden. In coördi-
natie met de onderwereld moet in het ontwerp 
nauwkeurig gekeken worden waar de bomen 
gepland kunnen worden. Lage beplanting zijn 
anders een goed alternatief.
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Afkoppelen in de wijk Cleijn Duin

Als we het hebben over afkoppelen bin-
nen bestaande bebouwing spreken we ook 
wel van ontvlechten. Er wordt dan naast het 
bestaande rioolstelsel een tweede stelsel 
aangelegd wat alleen bestemd is voor he-
melwater (straat- en trottoirkolken en, waar 
mogelijke, hemelwaterafvoeren van woningen 
worden dan van het bestaande riool afgekop-
peld en aangesloten op het tweede stelsel). 
Dit gebeurt echter alleen op het moment dat 
dit doelmatig is en vindt over het algemeen al-
leen plaats als het bestaande rioolstelsel aan 
vervanging toe is.

Het in Cleijn Duin gelegen rioolstelsel is nog 
niet aan vervanging toe. We gaan daarom ook 
geen tweede stelsel aanleggen om de kolken 
en de hemelwatervoeren op aan te sluiten.
Toch wordt in het IAWKP de wens uitgespro-
ken om in Cleijn Duin te zoeken naar afkop-
pelmogelijkheden en wordt er voorgesteld om 
het hemelwater waar mogelijk af te koppelen 
en lokaal te bergen cq. Oppervlakkig af te 
voeren naar het oppervlakte water. Deze be-
kende strategie is afgebeeld in onderstaande 
figuur.

Bijlage 3: Opvang van overtollig regenwater

Deze strategie is binnen het rapport ’Klimaat-
bestendige inrichting van Cleijn Duin’ als basis 
gebruikt om verschillende klimaat adaptieve 
inrichtingsprincipes uit te werken en als voor-
beeld mee te geven van hoe we, zonder een 
tweede stelsel aan te leggen, toch een deel 
van de wijk kunnen ‘afkoppelen’.

Figuur 1: vasthouden – bergen – afvoeren.
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Bijlage 4: De Katwijkse stijl (extract uit document)
Oevers

Algemeen
De identiteit van Katwijk is onlosmakelijk 
verbonden aan de belangrijke waterwegen 
die door de gemeente stromen. De water-
wegen zijn historisch gezien altijd van groot 
belang geweest voor de ontwikkeling van de 
kernen van Katwijk. Vandaag de dag hebben 
ze vooral een functie als groen-blauwe recre-
atieve structuren. Ook bieden ze kansen voor 
het maken van aantrekkelijke woonplekken in 
nabijheid van het water. Juist gezien de be-
perkte mate van openbaar groen in Katwijk, 
zijn de openbare oevers essentieel om te be-
houden en waar mogelijk uit te breiden. Door 
de effecten van klimaatverandering moet er 
vaker en grotere hoeveelheden hemelwater
worden afgevoerd. Het uitbreiden van het 
rioolwatersysteem is kostbaar. Er zijn in Kat-
wijk kansen om in gebieden het regenwater 
vast te houden en af te voeren naar het op-
pervlakte water. Dit kan ook positieve effecten 
hebben op de waterkwaliteit en op de lange 
termijn kosten besparen. In de visie wordt on-
derscheid gemaakt in vier type oevers die elk 
qua identiteit en ruimtelijke opbouw van elkaar 
verschillen. Per type is een wensbeeld opge-
steld. Hier volgt de passage over kanaaloevers.

Bestaande situatie
De Kanaalzone kenmerkt zich door de grote

maat en schaal van het water en de brede
oevers. Hiermee verschilt deze sterk van de
‘natuurlijke’ smallere Rijn. Langs de wijk Hoor-
nes ligt een brede parkstrook met vrijliggend 
fietsen wandelpad. Enigszins verscholen ligt 
bij de brug over het kanaal een oude kalk-
oven. Aan de overzijde bij de wijk Cleijn Duin 
ligt eveneens een openbaar groengebied met 
speelvoorzieningen. Het kanaal langs Rijns-
burg wordt gekenmerkt door de smalle groene 
oeverranden en stukken met een openbare 
fiets- voetpad langs het kanaal. Voor de 
aanwonende biedt dit de mogelijkheid om te 
sporten/recreëren langs het kanaal. Het uitwa-
teringskanaal heeft de mogelijkheid om
aan de noordzijde in de toekomst verbreed te
worden. Dit om capaciteit van de uitwatering 
te verbeteren. Met de verbreding is het essen-
tieel dat de openbare, groenblauwe oevers 
behouden blijven.

Wensbeeld
• Inzetten op continue fiets- en wandelpa-

den langs het kanaal, in het bijzonder op 
plekken die nu niet of slecht toegankelijk 
zijn maar wel veel potentie hebben, zo-
als bij het park ter hoogte van Cleijn duin 
(vanaf bestaande fietspad Laage Mallegat-
pad tot Biltlaan);

• Weidse zichten over het water;
• Aandacht voor markante boegen;
• Inzetten op verblijfsplekken met robuuste-

materialen;
• Behouden en uitbreiden van de openbare-

oevers voor fietsers en wandelaars;
• Streven naar een (door) zichten om relatie 

met het water te versterken.
• Één type verharding voor traag verkeer 

langs oevers.

Duurzaamheid
Extensief ecologisch beheer > biodiversiteit
kanaalzone vergroten.

bron Katwijkse Stijl
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Bijlage 4: De Katwijkse stijl (extract uit document)
Kust en duinen - wijken

Gebiedsschets
De wijken rondom de kern van Katwijk aan 
Zee zijn in verschillende tijdsperioden ont-
staan, zowel vooroorlogs als naoorlogs. De 
beschikbare ruimte voor het openbaar gebruik 
verschilt sterk van wijk tot wijk. De uitstra-
ling en het materiaalgebruik van de openbare 
ruimte is niet consistent. In de wijken is een 
verkeersstructuur herkenbaar van erftoe-
gangswegen en gebiedsontsluitingen. De 
beschikbare ruimte binnen deze twee typo-
logische profielen verschilt sterk. Langs de 
gebiedsontsluitingswegen is vaak voldoende
ruimte beschikbaar voor de aanplant van een 
solide

groenstructuur van bomen.
De wijken binnen het duinen- en kustgebied 
zijn gelegen op duinzand. De vegetatie kan 
hier beter op worden afgestemd zodat de 
wijken een herkenbaar karakter krijgen en ze 
gevoelsmatig dichter bij de zee komen te lig-
gen.

Bestaande situatie
• Veelal grijs / rood beton;
• Enkele straten bestaan uit een rijloper van
• gebakken materiaal;
• Verschillende markering voor parkeren;
• Het aanwezige groen is van lage kwaliteit;

• De hoge parkeerdruk resulteert in een lage 
kwaliteit van de openbare ruimte.

Wensbeeld
• Vergroening van straten en ontsluitingwe-

gen;
• Optimalisatie van boomspiegels;
• Type verharding en groen refererend aan 

de kust, afkoppelen regenwater;
• Terughoudendheid met markeringen;
• De beplanting dient te passen bij het duin-

gebied;
• Het verlagen van de parkeernorm biedt 

kansen voor verbeteren openbare ruimte;
• De omgeving rondom een wijkcentrum 

kent een hoger ambitieniveau en betere 
verblijfskwaliteit dan de straten daarom-
heen.

Kansen Duurzaamheid
• Veel privaat groen in de wijken, hier liggen 

de grootste kansen voor klimaatadapta-
tie, verminderen van de hittestress is hier 
mogelijk;

• Kansen voor de flora en fauna door toe-
komstbestendige bomen/lanen aan te 
planten;

• Daar waar meer ruimte is kan de hoeveel-
heid verharding worden geminimaliseerd 
zodat bomen/heestervakken kunnen wor-
den aangeplant.

Vanuit het afkoppelprogramma kijken naar
kansen voor klimaatadaptieve maatregelen.

gebied kust en duinen
bron Katwijkse Stijl

referentie wensbeelden, bron Katwijkse Stijl
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Kust en duinen - inrichting ontslui-
tingswegen

Bestaande situatie
De beschikbare ruimte voor de ontsluitings-
wegen varieert enorm. Er zijn delen waar 
voldoende ruimte is voor een brede grasberm 
met bomen. Er bestaan echter ook straten 
waar te weinig ruimtebeschikbaar is. In enkele 
straten wordt langsgeparkeerd, dit resulteert 
in versteende straten zonder publiekelijk 
groen zoals een bomenrij en beplanting.

Wensbeeld
De ontsluitingswegen zijn dedragers van de 
groenstructuur. Daarom is het van belang 
parkeren ondergeschikt te maken aan het ver-
beteren en uitbreiden van de groenstructuur. 
Langs de ontsluitingswegen liggen fietspaden, 
als onderdeel van de hoofd fietsstructuur. De 
fietspaden worden zoveel mogelijk behouden. 
Daar waar in het profiel voldoende ruimte 
aanwezig is, kan voor beplanting worden ge-
kozen met een hoge ecologisch waarde zoals 
bijvoorbeeld bloemrijk grasland. 

Bijlage 4: De Katwijkse stijl (extract uit document)
Kust en duinen - inrichting woon-
straat

Bestaande situatie
De verschillen in materiaalgebuik en de hoe-
veelheid publiek groen zijn binnen de woon-
straten groot. Dicht bij de kust staan weinig 
bomen in het profiel. Het materiaalgebruik 
verschilt per straat. De rijloper bestaat uit as-
falt, betonstraatsteen of gebakken materiaal. 
De trottoirs bestaan hoofdzakelijk uit 30x30cm
grijze betontegels. De parkeerzones bestaan 
uit verschillende materialen met contrastrijke 
kleuren ten opzichte van de rest van het pro-
fiel.

Wensbeeld
De woonstraten moeten het verblijfsklimaat 
van de directe woonomgeving verhogen. 
Door de prioriteit aan bomen te geven kan 
de hittestress in stenige straten aanzienlijk 
verminderen. Daarnaast kan het een positief 
effect hebben op de biodiversiteit en de alge-
hele uitstraling van de wijken en straten. Door 
gebruik te maken van twee materialen en dit 
consequent door te voeren verbetert de her-
kenbaarheid van het ‘duinen en kustgebied’. 
De materialen bestaan uit door-en-door licht-
gele betontegels voor de voetpaden en ge-
bakken materiaal met een gele nuancesteen 
voor de rijwegen.

Schetsen wensbeelden inrichting straten 
bron Katwijkse Stijl
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De Limes route in Cleijn Duin

Om een aantrekkelijke wijk te creëren kunnen 
belangrijke historische elementen de openba-
re ruimte zoals de entrée of de groene randen 
animeren. Ook kan erfgoed de wijk in een bre-
der perspectief plaatsen door te verwijzen naar 
een groter geheel zoals de Limes.

Erfgoed verteld het verhaal over waar we van-
daan komen, wie wij zijn en hoe we ons ont-
wikkelen. Het is gekoppeld aan een plek, een 
voorwerp, gebouw of traditie en is geladen 
met betekenis en emotie. Bij de grote veran-
deringen in onze leefomgeving biedt erfgoed 
herkenning en geeft het houvast en identiteit. 
Erfgoed verbindt. Het kabinet benadrukt in 
zijn brief Cultuur in een open samenleving het 
belang van erfgoed en ontwerp voor de leef-
omgeving. Het wil, behalve beschermen en 
ontwikkelen, erfgoed benutten voor actuele 

Bijlage 5: Erfgoed in Katwijk
ruimtelijke opgaven zoals de energietransitie, 
klimaatadaptatie, de bouw van nieuwe wonin-
gen in steden en in krimpgebieden.
In Cleijn Duin zijn ook verhalen te vertellen. 
Over het ontstaan van deze wederopbouw-
wijk, maar ook wat er in een verder verleden 
hier gebeurde. Het kan het verhaal vertellen 
over het vroegere tuinbouwgebied, maar ook 
hoe de Romeinen hier rondliepen op de grens 
(Limes) van hun wereldrijk. Die Romeinse ar-
cheologie maakt Cleijn Duin zelfs onderdeel 
van het Unesco Werelderfgoed dat deze Li-
mes hoogstwaarschijnlijk zal worden. De spo-
ren van dit verleden zijn nog zichtbaar en on-
zichtbaar aanwezig. Daarbij willen we wat er 
nog is koesteren en bewaren voor de komende 
generaties. Wat niet meer zichtbaar is willen 
we waar mogelijk weer beleefbaar maken en 
inpassen in de nieuwe plannen.
Hoe we bestaand erfgoed beschermen zal wor-
den vastgelegd in het omgevingsplan. Hoe we 

erfgoed kunnen gebruiken in nieuwe ontwikke-
lingen is altijd maatwerk. De ambities heeft de 
gemeente wel vastgelegd in haar erfgoedvisie 
en in de visie Romeinen. Omdat het maatwerk 
is kunnen en willen we hier niet vastleggen hoe 
en wat we precies met erfgoed gaan doen in 
Cleijn Duin. Wel willen we ter inspiratie een 
aantal ideeën en voorbeelden meegeven.
Ook kan op een te ontwikkelen locatie met een 
nu onzichtbaar verhaal erfgoed worden inge-
zet om de plek identiteit, functie en/of een be-
paalde schoonheid mee te geven.
Tot slot kijkt erfgoed naar de waarde van wat 
er al is. Daarbij hoeft het geen monument te 
zijn om van waarde te zijn. Karakteristieke en 
iconische gebouwen en plekken zijn niet altijd 
beschermd maar kunnen wel van waarde zijn 
voor de identiteit en de beleving van een wijk of 
dorp. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over 
de herbestemming van het brugwachterhuisje 
op de Julianabrug.

Wachttorens op de zuil van Trajanus Verbeelding Limes route door de gemeente met wachttorens en castellum

Cleijn Duin
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Spelen en bewegen langs de verbin-
dende route en de groene randen.                                                             

Bewegen, spelen en sporten, zijn een be-
langrijk onderwerp voor de visie van de Cleijn 
Duin, want steeds meer onderzoek toont aan 
dat ze van groot belang zijn voor onze ge-
zondheid, zowel fysiek als mentaal. Het werkt 
mee aan een betere omgang met stress en 
vergroot ons welbevinden. Ook leren kinderen 
heel veel van buitenspelen. Het vergroot het 
zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden. 
Ook voor volwassenen en ouderen zorgen 
sporten en bewegen ervoor dat we langer 
gezond blijven.
Een belangrijke opdracht is dat we als ge-
meente de openbare ruimte zo inrichten dat 
het voor een brede doelgroep aantrekkelijk 
is om  meer te spelen, te bewegen en te 
ontmoeten. Dit zorgt voor meer sociale con-
tacten en een gezonde fysieke en mentale 
levensstijl. Hierbij kijken we naar de wensen 
en behoeften van jong en oud. Een goede 
samenwerking is nodig tussen gemeente, 
inwoners en betrokken belangenorganisaties 
om dit voor elkaar te krijgen.

Doel:
Het doel is dat iedereen in de Cleijn Duin 
meer gaat bewegen, sporten en spelen in de 
buitenruimte.

Kijken met andere ogen:
Het is belangrijk om met een andere blik naar 
de openbare ruimte te kijken, zowel door de 
gemeente als door inwoners en belangenor-
ganisaties. Men vergeet vaak hoe het is om 
kind te zijn. Het gaat hier niet alleen om het 
plaatsen van speeltoestellen, maar juist ook 
over sociale aspecten, zoals elkaar ontmoe-
ten, genieten van de frisse lucht en span-
nende speelervaringen. Een integrale aanpak 
helpt om een sociale, duurzame en innova-
tieve gemeente te zijn en te blijven. Belangrijk 
hierbij is om zowel bij beleidsvorming als in de 
uitvoering de ruimtelijke kwaliteit van Katwijk 
te versterken.
Het aanleggen van informele speelelemen-
ten zoals speelgroen, heuveltjes en zand 
stimuleren dat kinderen langer blijven spelen 
en meer variatie en aanbod hebben op een 
speelplek. Een aantrekkelijke omgeving met 
bomen en groen zorgt er ook voor dat we 
meer met elkaar in beweging komen. We 

Bijlage 6: Beweeg, Speel en Sport Vriendelijke Wijk

willen allemaal een fijne, groene leefomge-
ving om in te wonen, werken en recreëren. 
We gaan kijken door de ogen van het kind 
met een beweeg- en sportblik: wat kan ik hier 
doen? Wat vind ik spannend en leuk? Wat 
trekt mij aan?  Ook kijken we naar de ruimte 
met de ogen van mensen met een beperking: 
Is de ruimte ook voor deze groep toegankelijk 
en bruikbaar. Omdat we in een continu veran-
derende samenleving leven, is het belangrijk 
om steeds de vraag aan elkaar te blijven stel-
len in hoeverre we met specifieke maatrege-
len het doel kunnen bereiken om met elkaar 
meer in beweging te komen en meer naar 
buiten te gaan. 

Kaders specifiek voor spelen/ bewegen:
Het VN Verdrag over de Rechten van het Kind 
is een juridisch instrument, maar ook richting-
gevend voor beleid en pedagogisch hande-
len. Aan het recht op spel is een apart artikel 
gewijd: artikel 31, dat handelt over het recht 
op vrije tijd, spel en recreatie. “De Staten die 
partij zijn, erkennen het recht van het kind op 
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Bijlage 6: Beweeg, Speel en Sport Vriendelijke Wijk
rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en 
recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd 
van het kind, en op vrije deelneming aan het 
culturele en artistieke leven”. Spelen zit echter 
in heel veel artikelen van dat verdrag verwe-
ven, omdat het samenhangt met onder ande-
re het recht op gezondheid en vrije mening.
Ook de inclusieve samenleving, waarbij alle 
kinderen en volwassenen gewoon mee kun-
nen doen, is een uitgangspunt binnen dit 
beleid. Sinds 2016 geldt in Nederland het ‘VN-
verdrag handicap’. Het doel van dit verdrag is 
dat de positie van mensen met een beperking 
verbetert.

Bewegen en sport wordt landelijk gestimu-
leerd. Samen met het lokaal sport akkoord 
richt dit beweeg- en speelruimtebeleid zich op 
een leven lang sporten en bewegen voor ie-
dereen. We stimuleren mensen om te voldoen 
aan de beweegrichtlijnen van de Gezond-
heidsraad 2017. 
Hiernaast zijn er wettelijke kaders voor speel- 
en sporttoestellen, die zich vooral richten op 
de veiligheid. De Europese normen op het 
gebied van speeltoestellen helpen bij het 
voorkomen van ongelukken en blessures van 
spelende kinderen. 

Vertaling naar de visie voor de wijk:
De visie creëerd ruimte om spelen, bewegen 
en sporten beter in de wijk te integreren. Door 

speelplaatsen aan de wandelroutes in de 
groene rand en de woonbuurtjes te koppelen 
ontstaan er natuurlijke ontmoetingsplaatsen 
waar de verschillende bewoners (jong en oud) 
samen kunnen komen. Ze kunnen aantrekke-
lijker gemaakt worden door meer variatie tus-
sen de verschillende speelplaatsen te creeë-
ren en ze beter in te bedden in het groen. De 
groene randen van de wijk bieden de moge-
lijkheid om te spelen, bewegen en sporten in 
een natuurlijke omgeving te integreren. 

Op de volgende pagina ziet u een aantal 
bestaande sport- en speelplaatsen, die wij 
meenemen in het project en in de toekomst 
verbeterd kunnen worden.

In het park is bijvoorbeeld een klein verharde 
plek voor de jongste doelgroep. Deze kan met 
een uitdagender klimtoestel meer beweging 
initiëren en ook beter worden opgenomen in 
het groen, mogelijk met een zand of gras val-
ondergrond. Hiernaast kan een goed verhard 
pad om de toegankelijkheid waarborgen. Het 
bereikbaar maken van het speeltoestel zelf 
hangt af van het type  toestel en de mate 
waarin de keuze hiervoor wordt gemaakt.
Op de bestaande formele speelplekken staan 
de speeltoestellen;  nieuwe informele speel-
ruimte langs de paden bestaan bv uit een 
boomstam en speelgroen of een andere be-

weeg-speelaanleiding. Er komen geen nieuwe 
speelruimtes met speeltoestellen, tenzij het 
nabij een bestaande speelruimte ligt, gekop-
peld aan een speel-beweegroute  (centraal 
houden van toestellen, niet de-centraliseren).
Naast het centraal houden van de voorzienin-
gen op speel-beweegplekken, zijn er vanuit 
het beheer van speeltoestellen ook andere 
randvoorwaarden aan verbonden.  Eventuele 
sporthekken zijn geluidsarm en zand als on-
dergrond is alleen mogelijk in de groenzones 
als het gekoppeld is aan een valvloer onder 
een speeltoestel. Er worden geen zandbak-
ken gemaakt omdat dit niet te onderhouden 
is. Bij kleine plekken wordt geen zand als val-
vloer toegepast. Dit kan zijn: grastegels van 
rubber / rubbertegels of kunstgras-valvloer. 
De elementen worden zo geplaatst dat bewe-
gen een logisch gevolg is. 
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Bijlage 7: Beweeg, Speel en Sport Vriendelijke Wijk

basketbalveld in de groene rand aan de zuid-oost kant van de wijk

speelplaats aan de J. W. Frisodreef

speelplaats aan de Prins Frederikdreef in de groene rand aan het Uitwateringskanaal
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Bijlage 7: Een Toegankelijke Wijk
Inrichten van de wandelroutes ont-
moetingsplekken in de Cleijn Duin 

Een toegankelijke wijk betekent dat iedereen 
zo veel mogelijk zelfstandig en gelijkwaardig 
kan meedoen, ook inwoners en bezoekers 
met een beperking. Het gaat hierbij om men-
sen met een visuele, auditieve, fysieke of 
cognitieve/verstandelijke beperking. Dagelijks 
ervaren zij letterlijk en figuurlijk drempels in de 
de wijk. Dit zijn bijvoorbeeld drempels bij voor-
zieningen, waardoor inwoners niet zelfstandig 
naar binnen kunnen. Of het aanbod van activi-
teiten is beperkt, waardoor inwoners met een 
beperking geen gebruik kunnen maken van 
sportieve- en culturele voorzieningen. Daar-
naast kan de afwezigheid van geleidelijnen in 
de woon- en leefomgeving ervoor zorgen dat 
inwoners niet zelfstandig op pad kunnen in de 
wijk. Een goed toegankelijke wijk is zo inge-
richt dat al deze drempels zijn weggenomen. 
Zodat iedereen kan werken, spelen en spor-
ten én gebruik kan maken van de voorzienin-
gen, wandelroutes door de groene rand en de 
wijk en de ontmoetingsplekken in Cleijn Duin. 
Door in de gebiedsvisie toegankelijkheid op 
te nemen als pijler geeft de gemeente Kat-
wijk uitvoering aan het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap 
(VN-Verdrag Handicap). De richtlijnen voor 
een toegankelijke openbare ruimte zijn hierin 

leidend. 

Ontmoetingsplekken
Elkaar ontmoeten is essentieel voor de wijk. 
Ontmoeting vindt alleen plaats als ook ieder-
een veilig gebruik kan maken van de ontmoe-
tingsplekken. Bij het inrichten van de ont-
moetingsplekken wordt er daarom rekening 
gehouden met inwoners met verschillende 
type beperkingen. Alle inwoners moeten deze 
kunnen betreden (denk aan eventuele op- en 
afritjes en een stevige ondergrond voor scoot-
mobielen en rolstoelen). Daarnaast worden de 
voorzieningen ook toegankelijk ingericht met 
bijvoorbeeld rolstoelvriendelijke picknickta-
fels. Ook is er aandacht voor de inrichting van 
de plek. Dit betekent geen obstakels, goede 
verlichting en aanwezigheid van bankjes in 
contrasterende kleuren. Doordat elke ontmoe-
tingspelk een eigen karakter heeft wordt er 
per plek én met de inwoners gekeken wat de 
behoefte is qua toegankelijkheid. 
Ontmoetingsplekken zijn ook de plekken waar 
inwoners samen komen voor activiteiten, 
zoals de school, sport- of wijkvereniging. Ook 
voor deze voorzieningen geldt dat elke inwo-
ner moet kunnen genieten van de activiteiten 
en het aanbod. Hierbij gaat het om het let-
terlijk wegnemen van drempels, de aanwezig-
heid van mindervaliden toiletten, toegankelijke 
informatievoorziening en gaat het ook om 
bejegening. En daarnaast wordt er rekening 

gehouden met de inrichting van de buiten-
ruimte. Door de buitenruimte toegankelijk in 
te richten kunnen alle inwoners elkaar ook 
daadwerkelijk ontmoeten in de huizen van de 
wijk. Dit betekent veilige oversteekplaatsen 
naar de huizen toe en duidelijke signalering 
met betrekking tot de ingang van de locatie. 

Wandelroute
Alle inwoners willen zoveel mogelijk zelfstan-
dig kunnen deelnemen aan de maatschappij. 
Door in de looproute rekening te houden met 
de behoeften van inwoners kan de looproute 
door iedereen worden gebruikt. De route is 
logisch, overzichtelijk en sociaal veilig. De 
route is breed genoeg voor inwoners met een 
hulpmiddel en er staan geen obstakels op de 
route. Dit betekent ook dat de nieuwe en ver-
beterde oversteekplaatsen gelijkvloers wor-
den aangelegd en een duidelijk vervolg zijn 
op de looproute. Bij deze oversteekplaatsen 
wordt gebruik gemaakt van geleidelijnen en 
noppentegels én, indien nodig, duidelijk hoor-
bare rateltikkers bij de grote verkeersaders. 
In de looproute is er daarnaast aandacht voor 
routegeleiding bij knoop- en beslispunten, zijn 
er rustpunten en is goede verlichting aanwe-
zig. Zo kan iedereen de route zelfstandig of 
met familie en vrienden volgen door de groe-
ne rand of in de wijk zelf.
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wandelpaden ingericht voor rolstoelgebruikers

speeltoestellen voor alle kinderen toegankelijk

speel- en ontmoetingsplekken toegankelijk voor alle 
inwoners en bezoekers

overzichtelijke, veilige, gelijkvloerse oversteekplaatsen 
voor de verbindende route 

oversteekplaatsen markeren voor slechtziendenzitplaatsen ingericht voor rolstoelgebruikers en scoot-
mobielen

Bijlage 7: Een Toegankelijke Wijk
Informatiemarkering en bewegwijzering
Iedereen moet ook kunnen genieten van de 
landschappelijke of historische elementen in 
Katwijk. Als de landschappelijke bijzondere 
plaatsen of historische elementen langs de 
wandelroutes staan wordt dit duidelijk aange-
geven aan de hand van object-, informatie-
markering en bewegwijzering. Langs de route 
wordt de informatie over de elementen in be-
grijpelijke taal uitgelegd en ondersteund met 
afbeeldingen of pictogrammen. Er wordt uitge-
zocht of de tekst met een gesproken vorm en 
/ of in Braille schrift kan worden ondersteund. 
Daarnaast wordt de informatie in een groot en 
duidelijk lettertype weergegeven en is er oog 
voor contrast.

Informatieborden met Braille schrift 
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Gebiedsvisie openbare ruimte Cleijn Duin 


