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1

inleiding
1.1	Relatie tot de Brede Structuurvisie
Op 1 januari 2006 zijn Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg samengevoegd tot de nieuwe gemeente Katwijk. Hiermee telt Katwijk
thans ongeveer 60.000 inwoners, met een doorgroeicapaciteit
naar 80.000. Katwijk staat daarmee aan de vooravond van een
nieuwe fase. Katwijk ontwikkelt zich van een conglomeraat van
dorpen tot een middelgrote stad. Onderscheidend voor deze
stad is haar ligging. Katwijk ligt zowel aan zee als langs de Rijn.
De gemeente Katwijk heeft voor haar ontwikkeling tot 2020 de
Brede Structuurvisie (BSV, 2007) opgesteld. Deze voorziet in
een zestal sleutelprojecten, waaronder Katwijk langs de Rijn. Dit
sleutelproject omvat “het geheel van groenblauwe dragers waaraan de ruimtelijke ontwikkeling haar identiteit ontleent” (BSV).
De BSV benoemt als opgave voor dit sleutelproject “de versterking van de groenblauwe dragers en het opwaarderen van de
historische kernen, dit inclusief het Eiland en het onderzoek naar
de eventuele aanleg van een zeejachthaven”.
Het masterplan Katwijk langs de Rijn vormt de ruimtelijke en
functionele uitwerking van de BSV voor het sleutelproject Katwijk langs de Rijn. In dit masterplan zijn niet alle acties uit het
BSV Uitvoeringsplan voor Katwijk langs de Rijn uitgewerkt. Zo
is het onderzoek naar de mogelijkheden voor een zeejachthaven
géén onderdeel van dit masterplan. De gemeente heeft hiervoor
een apart project gestart. De functionele uitwerking van specifieke locaties zoals de Redschuur en de Visserijschool is onder-

deel van het opstellen van het masterplan Katwijk aan Zee zodat
de functiebepaling wordt onderzocht in samenhang met het opwaarderen van de centrumfunctie van Katwijk aan Zee.
Katwijk kent twee onderscheidende kwaliteiten; de ligging aan
zee en de ligging aan de Rijn. De koppeling tussen deze twee
werelden, tussen het Katwijk aan Zee en het Katwijk langs de
Rijn is een belangrijk aandachtspunt. Het masterplan Katwijk aan
Zee gaat in op de functionele invulling die kan bijdragen aan het
verbeteren van deze verbinding.

1.2	Doel Masterplan Katwijk langs
de Rijn
Katwijk toont zich een dynamische gemeente. Tal van projecten
verkeren in uitvoering of worden thans voorbereid. Doel van het
Masterplan is het bewaken van de samenhang.
Met de ontwikkeling die Katwijk thans doorloopt komen nieuwe
vragen op Katwijk af, nieuwe vragen op het gebied van wonen,
werken en recreëren. Aan de ene kant ontstaan hiermee kansen
‘metropolitane kwaliteit’ toe te voegen, tegelijkertijd moet er voor
worden gewaakt dat hiermee de eigenheid van Katwijk niet verloren gaat; de onderscheidende kwaliteit die Katwijk zo anders
maakt dan al die andere plaatsen langs de Hollandse kust.
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Katwijk heeft vele gezichten in zich; oude legerplaats van de Romeinen, stad op de oeverwal van de Oude Rijn, vissersplaats
met binnenhaven, badplaats, tuindersdorp, werkstad.
Katwijk moet inspelen op de nieuwe situatie en op de nieuwe
vragen die daarmee gepaard gaan. Tegelijkertijd moet Katwijk
haar geschiedenis en haar eigenheid koesteren. De verscheidenheid aan identiteiten moet in het vernieuwde Katwijk behouden
blijven, het gaat om ‘eenheid in verscheidenheid, verscheidenheid binnen eenheid’.
Het masterplan Katwijk langs de Rijn moet aangeven hoe om te
gaan met die nieuwe vragen die op Katwijk afkomen en hoe een
evenwicht te vinden tussen ‘eenheid’ en ‘verscheidenheid’ langs
de waterlopen in Katwijk.
Wie als buitenstaander aan Katwijk denkt, denkt in eerste instantie aan Katwijk aan Zee, aan de wederopbouw boulevard, aan
het witte kerkje dat zo markant aan de kustlijn staat. Voor veel
bezoekers is het Katwijk langs de Rijn een verrassing; de intimiteit van de dorpskernen, de oude bebouwing, het industrieel
erfgoed, de boten in het water.
Het masterplan Katwijk langs de Rijn wil dit Katwijk ‘op de kaart
zetten’ als aantrekkelijk woon-, werk- en recreatief-toeristisch
gebied langs het water.

1.3	Doelgroepen
Het masterplan dient verschillende doelgroepen:
• Bewoners; zij moeten in het masterplan terug kunnen vinden
wat de ambities van Katwijk zijn, in welke richting Katwijk
zich gaat ontwikkelen.
• Recreanten; zowel de recreant die zich over het water verplaatst als de recreant die zich over het land verplaatst, de
fietser en de wandelaar.
• Toeristen; Katwijk is vanouds een toeristische bestemming,
heeft veel aan het toerisme te danken. Het toerisme biedt
menig Katwijker een inkomen. Daarbij genereert het toerisme een zekere levendigheid, al wordt die niet door een ieder
op alle dagen van de week even gewaardeerd.
• Ondernemers; Katwijk werkt, is een gemeenschap van
ondernemers. De Oude Rijn is van oorsprong vooral een
werkrivier, meer dan een woonrivier. Lange tijd was de bereikbaarheid over het water voor tal van bedrijven een dominante vestigingsfactor.
• Plannenmakers; zij moeten in het masterplan terug kunnen
vinden aan welke kenmerken, kwaliteiten hun plannen moeten voldoen willen zij kans van slagen maken.
• Bestuurders; zij moeten in het masterplan criteria kunnen
vinden waaraan zij initiatieven van derden kunnen toetsen
of aan de hand waarvan zij zelf ontwikkelingen kunnen initiëren.

v i z i e r

op

d e

r iv i e r

•9•

• 10 •

1.4	Status van het masterplan
Het masterplan is een verdieping van de BSV voor het sleutelproject Katwijk langs de Rijn. Het plangebied betreft de waterlopen en de gebieden direct grenzend aan het water.
Het masterplan is opgesteld in samenspraak met vertegenwoordigers van belangenorganisaties, bewoners en bedrijven. Tijdens
de inspraakperiode is het publiek geïnformeerd over de inhoud
van het plan. De gemeente heeft ruim dertig reacties op het plan
ontvangen. Het definitieve masterplan is op 25 november 2010
vastgesteld door de gemeenteraad.
Status van het plan
Het masterplan is geen ruimtelijk plan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening en heeft geen juridische status op grond van
deze wet. Het masterplan benoemt de ambities van de gemeente
en beschrijft de uitgangspunten voor de toekomstige ruimtelijke
en functionele ontwikkeling van deelgebieden langs het water.
De uitgangspunten zijn kaderstellend voor de uitvoering van beleid en projecten door de gemeente en vormen als zodanig de
onderlegger voor de toekomstige uitwerking van stedenbouwkundige plannen, inrichtingsplannen, beeldkwaliteitplannen en
bestemmingsplannen.

De kaartbeelden in dit masterplan illustreren per deelgebied de
stedenbouwkundige principes van de huidige situatie (nu) en het
wensbeeld (wens). De kaartbeelden zijn geen exacte uitsnede
van het deelgebied. De kaartbeelden tonen ook niet het definitieve eindbeeld van de toekomstige situatie in het betreffende
gebied.
Uitvoeringstermijn
De uitvoeringstermijn voor het masterplan is gesteld op tenminste 20 jaar. De ontwikkelingsstrategie voor de realisatie van het
plan maakt onderscheid tussen ontwikkelingen die al op korte
of middellange termijn prioriteit krijgen en ontwikkelingen die op
langere termijn aan de orde zijn. Om de ambities uit het plan
waar te kunnen maken is samenwerking met diverse partijen
nodig. De rol van de gemeente daarin is verschillend: van het
stellen van kaders (in dit masterplan of in een nadere uitwerking
daarvan) tot zelf realiseren.
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1.5

Opbouw van het rapport

De ontwikkelingen moeten worden aangewend om de eigenheid
van Katwijk langs de Rijn te versterken, de eigen identiteit van
Katwijk nieuwe kracht bij te zetten. Daartoe gaat hoofdstuk 2
eerst op zoek naar het DNA van Katwijk langs de Rijn. Hoofdstuk 2 omvat een analyse van de geschiedenis van Katwijk langs
de Rijn en de kenmerken van het huidige Katwijk langs de Rijn
alsmede een inventarisatie van alle plannen welke thans op stapel staan. Daarmee biedt het een eerste doorkijk naar het ‘vernieuwde Katwijk’.
Hoofdstuk 3 formuleert de ambities ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling, geeft aan over welke kwaliteiten het toekomstig Katwijk langs de Rijn moet voldoen en op welke kenmerken
moet worden gestuurd.

Hoofdstuk 4 geeft invulling aan deze ambitie aan de hand van
zogenaamde ‘gebiedspaspoorten’, waarin kaderstellende ontwikkelingscriteria per deelgebied zijn benoemd.
Hoofdstuk 5 zoomt in op de samenhang, geeft aan hoe middels de ontwikkeling van ‘hechtdraden’, overkoepelende structuren, de samenhang binnen Katwijk langs de Rijn kan worden
versterkt.
Hoofdstuk 6 tot slot gaat in op de ontwikkelingsstrategie, geeft
aan hoe het masterplan op de korte, middellange en lange termijn tot uitvoering kan worden gebracht.

Eén van de kenmerken van Katwijk langs de Rijn is de verscheidenheid aan sferen. Eén van de ambities is om die verscheidenheid verder aan te zetten, maar daarbij tevens de onderlinge samenhang te versterken, het gaat om eenheid in verscheidenheid,
verscheidenheid binnen eenheid.
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2

analyse
2.1

de Limes

De Oude Rijn vormt van de tweede eeuw voor Christus tot in de
vijfde eeuw na Christus de noordgrens van het Romeinse Rijk.
Deze Limes was beveiligd tegen invallen van vreemde troepen.
In die tijd lag de kustlijn verder westwaarts. De monding van de
Rijn werd verdedigd door de Brittenburg, hetgeen een aanzienlijk

fort geweest moet zijn. Meer landinwaarts lag ter hoogte van het
huidige Valkenburg een Castellum. Van daar liep de Limes via
Leiden in oostelijke richting. In de ondergrond zijn nog sporen
van deze Limes aanwezig.

Bron: De Limes; een biografie, DS landschapsarchitecten
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2.2

Kaartvergelijking

1615
De kaart van Floris Balthasarsz uit 1615 toont een
royaal landschap. Tussen het vissersdorp Catwijck
op Zee en de vestingstad Leyden hebben zich enkele
kernen ontwikkeld. Direct aan de rivier liggen Catwijck
op Rhijn en Valckeburch, beide op de oeverwal van
de Oude Rijn. Op enige afstand van de rivier ligt, op
een voormalige stroomrug, Reynsburch. Reynsburgh
is door de Vliet met de Oude Rijn verbonden, de Vliet
voert als een smalle gracht door het centrum van
Reynsburgh.
Ook op enige afstand van de Rijn ligt, op een smalle
uitloper van de strandwal, Oestgheest. Op het eind van
deze strandwal ligt de herenboerderij Eyndegheest.
Opvallend is het waterverloop. De Oude Rijn buigt bij
Catwijck op Rhijn af om zijn weg in noordelijke richting
te vervolgen. Het Mallegat vormt de verbinding met
zee.
Daarnaast is het stelsel van wateringen parallel aan de
kust markant. Deze wateringen, waaronder de Groote
Watering, de Kleine Watering en de Torenvlietswatering wateren af op de Oude Rijn.
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1850
De kaart van 1850 laat zien dat de kernen nog nauwelijks zijn uitgebreid. De overwegend zandige / zavelige
gronden rond de kernen worden gebruikt voor de akker- en tuinbouw. De grootste verandering zit in het
watersysteem:
•• De Oude Rijn is via het Uitwateringskanaal direct
met zee verbonden, de stroom naar het noorden is
hierdoor gedegradeerd tot de Noordwijkervaart.
•• Het Nieuwe Kanaal (Oegstgeesterkanaal) verbindt
de Oude Rijn via de plassen bij Warmond en de
Kaag met het Haarlemmermeer.
•• Bij Katwijk aan de Rijn is met de aanleg van het
Additioneel Kanaal een bocht afgesneden waarbij
‘het eiland van Katwijk’ is ontstaan.
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1910
De kaart van 1910 toont de groei van Leiden. Bij Leiden zijn de eerste woningen buiten de vesting gebouwd. Nieuw in het watersysteem is de aanleg van
het Prins Hendrikkanaal; de haven met zwaaikom.
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1950
De kaart 1950 toont naast de uitbreiding van de infrastructuur de groei van de kernen. Katwijk aan Zee
groeit met name langs het Prins Hendrikkanaal. Opvallend is de uitbreiding van industrie en nijverheid, van
baksteenfabriek tot timmerwerf.
De van oorsprong vollegronds tuinbouwgebieden ontwikkelen zich tot glastuinbouwgebieden.
Nieuw op deze kaart is de aanwezigheid van Vliegkamp
Valkenburg.
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2000
De kaart 2000 brengt de naoorlogse ontwikkeling in
beeld. De infrastructuur (N206 en A44) is verzwaard,
de stedelijke bebouwing geëxpandeerd. Om het benodigde ophoogzand te leveren zijn zandwinplassen
zoals het Valkenburgse Meer gegraven.
Glastuinbouwgebieden zijn in toenemende mate herontwikkkeld tot bedrijventerrein of woongebied. Op de
oevers van de Oude Rijn en de Noordwijkervaart hebben zich tal van bedrijven ontwikkeld.
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Archeologische waarde
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Monumenten

2.3	Een gelaagd landschap
Het landschap van Katwijk langs de Rijn is het resultaat van een
eeuwenlange ontwikkeling. Voortdurend heeft de mens het landschap aangepast aan de veranderende wensen die hij aan zijn
omgeving stelde, daarbij gebruik makend van de mogelijkheden
die de techniek hem op dat moment bood. Iedere episode, iedere tijdlaag heeft zijn eigen aardigheden aan het landschap
toegevoegd, zonder het voorgaande geheel uit te wissen. Het
resultaat is een uitzonderlijk gelaagd landschap, een complex en
intrigerend samenspel van elementen en structuren uit verschillende tijdlagen.

Deze patronen en elementen verschaffen Katwijk langs de Rijn
een sterk historisch perspectief, maken dat het gebied zich laat
lezen als een geschiedenisboek. Hierdoor herkent men het landschap van vandaag als het resultaat van een lange ontwikkeling.
De alom aanwezige cultuurhistorie verschaft het gebied ook een
onderscheidende sfeer, maakt deel uit van de eigen identiteit.
De opgave is om de ontwikkeling zodanig te geleiden dat Katwijk langs de Rijn ‘zijn verhaal kan blijven vertellen’. Behoud én
ontwikkeling van de cultuurhistorie van het gebied staan hierbij
centraal.

Katwijk langs de Rijn is rijk aan cultuurhistorie. Op een relatief
beperkt oppervlak komt een grote verscheidenheid aan cultuurhistorische elementen, structuren en patronen voor die verschillende tijdlagen representeren. Dit betreft zowel bouwkundige als
landschappelijke elementen, patronen en structuren. Voorbeelden hiervan zijn de strandwalrelicten, de oude wateringen, de Limes, de resten van vroege bewoning, historische landgoederen
maar ook latere toevoegingen als voormalige bollenschuren, de
karakteristieke kalkoven, het monumentaal industrieel erfgoed of
de rijkdom aan wederopbouwarchitectuur.
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Watergangen zonering
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2.4

Waterspin katwijk

Het water in Katwijk langs de Rijn is in vele hoedanigheden aanwezig, soms als een brede rivier, dan weer als een kanaal, recht
als een liniaal, dan weer als een intieme gracht, dan weer als een
natuurlijke watering.

Het gebruik van de watergangen is divers. De Oude Rijn en het
Additioneel Kanaal hebben een belangrijke functie als (provinciale) vaarweg, met name voor de binnenvaart naar bedrijventerrein ’t Heen.

De volgende typen watergang zijn te onderscheiden:
•• de Oude Rijn
•• de Noordwijkervaart
•• het Uitwateringskanaal
•• het Additioneel Kanaal
•• het Prins Hendrikkanaal
•• het Oegstgeesterkanaal
•• het Mallegat
•• de Vliet
•• de Wateringen (Groote Watering, Kleine Watering, Torenvlietswatering, Wassenaarsche Watering, Korte Watering,
Zandsloot)

Op het Oegstgeesterkanaal en het Uitwateringskanaal vaart
vooral de pleziervaart. De doorvaart van het Oegstgeesterkanaal
– de verbinding naar de Kaag - is beperkt door de lage bruggen
en de beperkte waterdiepte. Het kanaal is opgenomen in het
sloepennetwerk Hollandse Plassen.
De doorvaart via de Noordwijkervaart naar de Maandagse Watering is voor gemotoriseerd verkeer alleen opengesteld voor vergunninghouders.

Veel waterlopen komen samen op het kruispunt van Oegstgeesterkanaal, Uitwateringskanaal, Oude Rijn en Additioneel kanaal,
nabij de aftakkingen van de Noordwijkervaart en het Mallegat.
Vanuit de lucht bezien vormen de watergangen een waterspin
met het kruispunt als kern; de Waterspin Katwijk.
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2.5	Vier kernen met het water verbonden
Katwijk is ontstaan vanuit vier kernen, die ieder historisch op hun
eigen wijze met het water zijn verbonden.

Met de aanleg van het Prins Hendrikkanaal, ontwikkelde zich ook
een meer landwaartse oriëntatie. Aan het kanaal ontwikkelde
zich bedrijvigheid.

Katwijk aan Zee was aanvankelijk een vissersdorp, geheel
op zee georiënteerd. De boulevard en het witte kerkje richten de
blik op zee. Katwijk aan Zee lag op afstand van de Oude Rijn en
was in oorsprong ruimtelijk noch functioneel met de Oude Rijn
verbonden.

• 26 •

Pas in het laatste kwartaal van de vorige eeuw heeft Katwijk aan
Zee zich ook langs het Uitwateringskanaal ontwikkeld.

Katwijk aan den Rijn heeft zich ontwikkeld op de smalle
oeverwal langs de Oude Rijn.

Op de oostelijke oever vormde de bebouwing aan de Overrijn
wel een gezicht naar de Oude Rijn. Hier was en is sprake van
een monumentaal, welhaast stedelijk rivierfront.

Aanvankelijk lag het accent op de westelijke oever. Over de oeverwal voerde, op korte afstand van de rivier, de Rijnstraat. Deze
vormde de ruggengraat van Katwijk aan de Rijn. De bebouwing
aan de Rijnstraat lag met de rug naar de rivier.
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Valkenburg heeft zich, gelijk aan Katwijk aan de Rijn, ontwikkeld op de smalle westelijke oeverwal van de Oude Rijn. Ook hier
geldt dat de relatie met de rivier aanvankelijk beperkt was. Later
heeft Valkenburg met de bouw van een grote villa (later gebruikt
als gemeentehuis) wel een ‘salon’ aan de rivier ontwikkeld.

• 28 •

Rijnsburg heeft zich op enige afstand van de Oude Rijn ontwikkeld, maar was via de oost-west verlopende Vliet wel met de
Oude Rijn verbonden. De Vliet vormde de ruimtelijke ruggengraat
van Rijnsburg. Deze smalle watergang heeft zich ontwikkeld tot
een intieme, welhaast kleinstedelijke gracht met stenen kaden en
bebouwing die nadrukkelijk op de gracht is georiënteerd.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is, met het verbeteren van
de noord-zuid verbinding voor het autoverkeer, een deel van de
Vliet gedempt hetgeen tot een tweedeling heeft geleid, tot een
‘dwarslaesie’ in de ruggengraat.
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2.6 het vernieuwde katwijk
Katwijk timmert aan de weg, heeft tal van projecten op
stapel dan wel in uitvoering. Ook langs het water. Op
de kaart zijn de plannen langs het water ingetekend.
Deze kaart brengt de dynamiek van Katwijk langs de
Rijn in beeld, toont een eerste blik op het ‘vernieuwde
Katwijk aan het water’.
Met de ontwikkeling van deze plannen ontstaan er
mogelijkheden om het landschappelijk / ecologisch
netwerk en het recreatief netwerk te versterken en de
verscheidenheid langs de watergangen te vergroten.
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Nieuwe plannen

Masterplangebied
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Nieuwe plannen ingetekend

v i z i e r

o p

d e

r iv i e r

• 33 •

Waterspin en boegen
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3

ambities
3.1

vizier op de rivier

Beleefbaarheid van het water
Vrijwel overal in Katwijk langs de Rijn is het water op enigerlei
wijze aanwezig, vaak zonder dat je er erg in hebt. Dikwijls blijkt
het water onopvallend, soms zelfs onzichtbaar, in het stedelijk
weefsel weggestopt. Een voorbeeld van dit laatste is wel de wijze waarop de Vliet in het centrum van Rijnsburg als in het niets
verdwijnt.
Enerzijds is het water een belangrijk gegeven in de ondergrond
van Katwijk, anderzijds blijkt het water ruimtelijk maar beperkt
manifest. Ondanks het vele water en de wirwar aan watersystemen bepaalt het water niet in die mate het beeld van Katwijk dat
hiermee sprake is van een onderscheidende kwaliteit.
Het water ontwikkelt zich tot identiteitsdrager van het vernieuwde Katwijk. De aanwezigheid van het water wordt in het ruimtelijk
beeld meer manifest, meer voelbaar gemaakt. De beleefbaarheid
van het water wordt vergroot door de aanleg van fiets- en wandelpaden langs het water en door het ontwikkelen van openbare
ruimten en voorzieningen aan het water. De aanwezigheid van
het water moet ook op afstand herkenbaar zijn. Dit wordt bereikt
door doorzichten naar het water te ontwikkelen, ook wanneer dat
water verder afgelegen is.
Ambitie: Maak gebruik van de onderliggende waterstructuur. Een
dergelijke complexe waterstructuur is absoluut onderscheidend,

treft men nergens anders. Zet die onderliggende waterstructuur
in om de eigenheid van Katwijk te versterken. Maak het water
beleefbaar en vergroot de zichtbaarheid van het water.
Leesbaarheid van het onderscheid
Katwijk kent een verscheidenheid aan watergangen. Het onderscheid tussen de verschillende watergangen is vaak niet helder.
Het onderscheid tussen de verschillende watergangen, het verschil in vorm, geaardheid, ruimtelijke karakteristiek, moet sterker
worden aangezet.
Ambitie: Maak het onderscheid tussen de watergangen zichtbaar, versterk de eigenheid van de verschillende watergangen.
Bewaar het onderscheid langs de oevers.
Boegen als collectieve kwaliteit
Met zoveel watergangen zijn er tal van plekken waar de diverse
watersystemen samenkomen, uiteengaan of elkaar kruisen. Deze
‘boegen’ zijn ruimtelijk interessant, hier ervaar je het vlechtend
watersysteem, geniet je van verre zichten over het water. Deze
‘boegen’ worden als collectieve kwaliteit, als openbare plekken
aan het water ontwikkeld.
Daarbij is er onderscheid in ‘typen’ boeg, sommige boegen, zoals die op de kop van de Kwakkelwei, zijn ruimtelijk zeer manifest,
andere boegen, zoals daar waar de Vliet op het Additioneel Kanaal of op het Oegstgeesterkanaal aantakt, zijn meer bescheiden
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van aard, kennen een welhaast ‘terloops’ karakter. Bij de uitwerking van de boegen moet op het onderscheid in boegen worden
ingespeeld.
Ambitie: Ontwikkel de boegen als collectieve kwaliteit en speel
hierbij in op het onderscheid tussen de boegen.

Water voor recreatie en toerisme
Alle watergangen van Katwijk vormen samen een aaneengesloten waterpark dat verbonden is met een ander watersportgebied
van formaat: het Hollandse Plassengebied. Katwijk ligt binnen
het bereik van dit watersportgebied en heeft daarbij veel aanvullende kwaliteiten te bieden: het centrum aan zee en op termijn
wellicht de zeejachthaven met achterlandverbinding.
Ambitie: Gebruik het water om levendigheid toe te voegen:
• door meer ruimte te bieden voor de kleine watersport, met
meer aanlegplaatsen, betere accommodatie en aantrekkelijke doelen langs het water (horeca, terrassen, uitzichtbalkons),
• door de beleving vanaf het water te versterken door oevers
met kwaliteit en diversiteit,
• door het water beter te ontsluiten voor fietser, wandelaar en
visser,
• door meer van het water als woonkwaliteit gebruik te maken: wonen aan en op het water.

Bruggen als culturele opgave
Met zoveel watergangen zijn er tal van situaties waar landwegen
watergangen kruisen. Katwijk langs de Rijn telt zeventien bruggen, de BSV benoemt de aanleg van diverse nieuwe bruggen.
De bruggen zijn nauwelijks manifest, vaak passeert men het water welhaast ongemerkt, is de brug ruimtelijk niet meer dan de
weg die het water kruist. Bruggen kunnen bij uitstek een middel
zijn om het water meer manifest te maken en eigenheid aan Katwijk toe te voegen.
Ambitie: Gebruik bruggen om kwaliteit toe te voegen, zie het
ontwerp (of de reconstructie) van bruggen niet alleen als (verkeers-)technische opgave maar ook als culturele opgave. Maak
daarbij het onderscheid in de betekenis en aard van de watergangen zichtbaar, de bruggen over de Oude Rijn zijn van een
andere orde dan bruggen over de ‘haarvaten’, de smalle wateringen die op de Oude Rijn uitstromen.
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3.2

Historische gelaagdheid

Katwijk is rijk aan cultuurhistorie: relicten uit de Romeinse tijd, historische landhuizen, de oude kalkoven,
voormalige bollenschuren, industriële werkplaatsen,
monumentale panden, wederopbouwarchitectuur.
Deze elementen representeren de gelaagdheid van de
geschiedenis, laten zien waar we vandaan komen, maken dat we het heden kunnen interpreteren als het resultaat van een geschiedenis. Daarbij voegen zij diepte
en eigenheid aan Katwijk toe, maken zij het beeld van
Katwijk interessanter.
Ambitie: Accentueer de gelaagdheid van Katwijk. Laat
zien hoe het heden het resultaat is van een lange ontwikkelingsgeschiedenis, en tegelijkertijd het vertrekpunt vormt voor weer nieuwe ontwikkelingen. Heb
hierbij niet alleen oog voor de ‘cultuurhistorie van
gisteren’, maar heb ook de ambitie om hier trots en
zelfbewust de ‘cultuurhistorie van morgen’ aan toe te
voegen.
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3.3

Werkrivier

De Oude Rijn is vanouds een uitgelezen plek om aan
te wonen en te werken. De Oude Rijn is naast woonrivier vooral ook werkrivier, plek van noeste arbeid, van
timmerwerf tot constructiebedrijf.
Met de transformatie van verouderde glastuinbouwgebieden en bedrijfscomplexen verschiet de Oude Rijn
langzaam van kleur, verwordt de Oude Rijn geleidelijk
tot woonrivier.
De werkcomponent vormt binnen het DNA van Katwijk
echter een belangrijke factor, de aanwezigheid van de
soms stoere, soms wat nurkse bedrijfsgebouwen bepaalt mede het beeld van Katwijk langs de Rijn.
Ambitie: Behoud het beeld van de Oude Rijn als
werkrivier. Dat kan door behoud van de aan de ligging
aan diep vaarwater gebonden bedrijvigheid, door behoud en herbestemming van het industrieel erfgoed
en door de inzet van een architectuur die refereert aan
het karakter van werkrivier.
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3.4	Verscheidenheid in eenheid
Katwijk is ontstaan vanuit een reeks van dorpen: Katwijk aan Zee,
Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg, Valkenburg. Katwijk maakt nu de
groei door van een conglomeraat aan kernen tot een middelgrote
stad. Katwijk ontwikkelt zich tot een veelkleurig mozaïek van in
oorsprong verschillendsoortige kernen, van wonen en werken,
van open landschappen en recreatiegebieden en voormalige
glastuinbouwgebieden. Katwijk kent een rijke verscheidenheid
aan sferen die hun eigen benadering vergen.

Ambitie: Katwijk langs de Rijn kent een verscheidenheid aan
sferen (zie ook hoofdstuk 4). Speel in op de verscheidenheid
aan sferen en werk daarbij aan een optimale onderlinge verbinding. Katwijk heeft niet zozeer behoefte aan een ‘Grand design’
maar aan plan dat op een slimme manier locale initiatieven met
elkaar verknoopt, samenhang in verscheidenheid aanbrengt.

Katwijk is ruimtelijk het product van een proces, meer dan van
een bewuste sturing. Het resultaat is een veelkleurig mozaïek.
Het alsnog toevoegen van een ‘grand design’ ligt dan ook niet in
Katwijkse aard. De opgave is hier veel meer om de verschillende
sferen zo goed mogelijk met elkaar te verbinden, zodanig dat er
samenhang wordt toegevoegd, er eenheid in verscheidenheid
ontstaat.
Het water dat alles met elkaar verbindt, verknoopt, is bij uitstek
een middel om de samenhang te versterken. Ook hier geldt dat
binnen het watersysteem de verscheidenheid moet worden gewaarborgd; het onderscheid tussen Vliet, kanaal en Rijn, maar
ook het onderscheid tussen harde oevers en zachte oevers, tussen stedelijkheid en landelijkheid.
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3.5	Schakel Katwijk aan Zee met Katwijk 		
langs de rivier
Katwijk kent twee onderscheidende kwaliteiten; de ligging aan
zee en de ligging aan de Rijn. De koppeling tussen deze twee
werelden, tussen het Katwijk aan Zee en het Katwijk langs de
Rijn, is slecht ontwikkeld. Wie aan de kop van het Prins Hendrikkanaal staat heeft geen weet van wat zich achter die kop, in het
centrum en aan zee, afspeelt. Omgekeerd heeft de bezoeker van
de boulevard geen weet van de interessante wereld langs de
rivier. De invulling van de zwaaikom als verbindende schakel is
een belangrijk aandachtspunt in dit masterplan en meer nog in
het masterplan Katwijk aan Zee waarin de functionele invulling
kan worden bepaald in samenhang met de versterking van de
centrumfunctie van Katwijk aan Zee.
Aan het einde van het Uitwateringskanaal is de verbinding naar
zee resoluut afgesloten door het gemaal en de waterkering (respectievelijk Binnen- en Buitensluis). De ontmoeting van de kust
en de riviermonding kan alleen worden ervaren bovenop de Buitensluis. Bij de ontwikkeling van een zeejachthaven moeten de
mogelijkheden van een achterlandverbinding worden verkend.
Ambitie: Koppel Katwijk langs de Rijn nadrukkelijker met Katwijk
aan Zee, ontwikkel de zwaaikom en een achterlandverbinding
vanuit de zeejachthaven daarbij als verbindende schakels.
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Uitwerking p. 57

Uitwerking p. 53

Uitwerking p. 47

Uitwerking p. 51

4

gebiedspaspoorten
4.1

Inleiding

Volgens de Brede Structuurvisie omvat het sleutelproject Katwijk langs de Rijn ruimtelijk het geheel van groenblauwe dragers
waaraan de ruimtelijke ontwikkeling haar identiteit ontleent. De
hoofdopgave is de versterking van de groenblauwe dragers en
het opwaarderen van de historische kernen, inclusief ‘t Eiland.
In het vorige hoofdstuk zijn de ambities bepaald. Daarbij is ook
geconstateerd dat Katwijk langs de Rijn een veelheid aan sferen
kent die ieder hun eigen benadering behoeven. Dit hoofdstuk
werkt de ambities per deelgebied, per onderscheiden sfeer, uit.
Hierbij worden de volgende deelgebieden onderscheiden:
•• BuitenRijn
•• Nieuwe Stad
•• Groene Wig
•• RommelRijn
•• Historisch Katwijk
•• ‘t Eiland
•• Vliet
•• Rijnsburgse Oevers
•• Naar Zee
•• Haven
•• Oegstgeesterkanaal
•• Illusielandschap aan de Noordwijkervaart

Deze deelgebieden kennen geen strikte grenzen, vaak gaan
deelgebieden geleidelijk in elkaar over. Ook komt het voor dat de
sfeer van een deelgebied zich over de gemeentegrenzen voortzet.
Per deelgebied zijn de ambities vertaald naar gebiedspaspoorten. Deze moeten worden gelezen als ‘stip op de horizon’, als
richtpunt voor de toekomstige ontwikkeling. Het gebiedspaspoort geeft indicatief de richting weer, zonder dat het ambieert
hét plan te zijn. De beschrijving van de gewenste ruimtelijke en
functionele ontwikkeling van de gebieden is kaderstellend voor
nadere uitwerking in stedenbouwkundige plannen, inrichtingsplannen, beeldkwaliteitplannen en bestemmingsplannen.
Per deelgebied wordt de bestaande situatie geschetst, waarna
het toekomstbeeld wordt geformuleerd. Voor de deelgebieden
Nieuwe Stad en Groene Wig geldt dat de beschreven huidige
situatie feitelijk de situatie betreft zoals die thans wordt gerealiseerd. Daarmee valt voor die gebieden de huidige situatie samen
met de toekomstige situatie.
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4.2 Buitenrijn
Huidige situatie
De BuitenRijn is een divers samengesteld gebied,
doorsneden door infrastructuur van de A44, N206 en
de Voorschoterweg. Naast wonen is er sprake van verouderde bedrijvigheid, moderne bedrijvigheid, oude en
nieuwe kantoren: het noeste werken naast nette kantoren.
De gebouwen zijn overwegend op de weg georiënteerd en met de achterkanten naar de rivier gekeerd.
Er is veel verrommeling aan de waterkant. De oevers
zijn relatief groen. De doorzichten op de rivier en vanaf
de rivier zijn beperkt in aantal en lengte.
Opvallend is dat de gebouwen op de zuidoever van
de Oude Rijn niet reageren op de nabijheid van het
Valkenburgse Meer.
Zoals alle deelgebieden houdt ook BuitenRijn zich niet
aan strikte grenzen, ook niet aan gemeentegrenzen. In
BuitenRijn komt, net op het grondgebied van Oegstgeest, een historische buitenplaats voor, daarnaast zijn
aan de rivier recent ‘nieuwe heerlijkheden’ ontwikkeld;
huizen en kantoren van formaat waar het aan de Oude
Rijn royaal wonen en werken is.
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Toekomstbeeld
BuitenRijn vormt een uitgelezen locatie, aan de Oude Rijn, perfect ontsloten en in het zicht vanaf de A44 en N206. BuitenRijn
vormt het visitekaartje waarmee Katwijk zich naar de A44 presenteert. Een dergelijke toplocatie moet je verdienen. Dat betekent dat hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van hetgeen
hier wordt ontwikkeld.
De as Wassenaar - Katwijk – Leiden heeft een verleden op het
gebied van landgoederen en buitenplaatsen. Niet zonder reden
besteden de rapporten ‘Landgoederen verbinden’ en ‘Masterplan Aaneenschakeling Landgoederen’ ruim aandacht aan de
situatie tussen Katwijk en Leiden en bepleit zij een versterkte
koppeling van de landgoederenzone zuidelijk van de Oude Rijn
met de landgoederen noordelijk van de Oude Rijn. Deelgebied
BuitenRijn, het gebied tussen ‘Nieuwe Stad’ en A44, biedt daartoe kansen. Dit gebied kan worden ontwikkeld tot een woon- en
werkgebied van bijzondere allure.
BuitenRijn ontwikkelt zich tot onderdeel van de landgoederenzone; hier wordt gewoond en gewerkt op nieuwe buitenplaatsen.
Het gaat hierbij om architectonisch hoogwaardig uitgewerkte
gebouwen voorzien van een representatieve buitenruimte. De architectuur kan zowel klassiek als modern zijn, onder voorwaarde
dat deze consequent en tot in het detail is uitgewerkt. Kiest men
voor klassiek, dan moet dat tot in de details worden waargemaakt, er op lijken is niet genoeg.
Deze nieuw woon- en werkbuitenplaatsen kennen een tweezijdige oriëntatie: enerzijds zijn zij georiënteerd op de weg, ander-

zijds hebben zij hun vizier naar de rivier, keren zij zich nadrukkelijk naar het water. De nieuwe ‘woon- en werkbuitenplaatsen’
nabij het Valkenburgse Meer reageren op hun bijzondere positie;
enerzijds liggen zij aan de Oude Rijn, anderzijds aan de weg en
aan het Valkenburgse Meer.
In de huidige situatie is het gebied BuitenRijn letterlijk wat verstopt, het gebied kent nauwelijks verre doorzichten, legt nauwelijks relaties met de omgeving. Het is daarmee een wat in zich zelf
gekeerde wereld. In de nieuwe situatie richt het gebied zich, tros
en zelfbewust, naar haar omgeving, gaat het grotere relaties met
de omgeving aan, waarbij ook relaties met objecten, elementen
aan de overzijde van de rivier worden gelegd.
BuitenRijn kent overwegend groene oevers met plekken om aan
het water te komen aan de Oude Rijn. Voor oeverrecreatie van
een heel andere soort (strand, roeibootjes, surfen) is de oever
van het Valkenburgse Meer geschikt, op het zuiden en beschut
gelegen (maar soms aan lagerwal). Na beëindiging van de zandwinning (2027) is meer waterrecreatie op het meer mogelijk.
De Wassenaarse Watering verbindt de Oude Rijn met het Valkenburgse Meer en met de nieuwbouwlocatie Valkenburg. Voor
deze locatie voorziet het Integraal Structuurplan Nieuw Valkenburg (2008)in de aanleg van een jachthaven aan de westzijde
van de Wassenaarse Wetering.
In de toekomst kan ook de Korte Watering worden ontwikkeld tot
aanvullende vaarverbinding tussen het meer en de Oude Rijn.
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4.3 Nieuwe Stad
Met de ontwikkeling van ’t Duyfrak en Nieuw Rhijngeest (gemeente Oegstgeest) ontstaat er, aan weerszijden van de Oude Rijn, nieuwe stedelijkheid.
Met ‘t Duyfrak is een voor Katwijk nieuw woonmilieu
gerealiseerd. De referentie van een historisch gegroeide handelsstad aan de rivier is op eigentijdse
wijze uitgewerkt. Hier ontstaat nieuwe stedelijkheid ter
weerszijde van de Oude Rijn, waarbij de rivier de belangrijkste openbare ruimte vormt.
De architectuur is strak en statig, de bebouwing eenduidig uitgewerkt. Het water wordt deels naar binnen
getrokken en de bebouwing is / wordt direct aan het
water gerelateerd / op het water georiënteerd.
De ‘Nieuwe stad’ kent openbare, deels natuurlijke oevers. Het wuivend riet en de ijle, wat grillig uitgegroeide
elzen vormen een sterk contrast met de statige architectuur. Zij voeden de herinnering aan het polderland
van weleer, maken zichtbaar hoe deze wijk uit het polderland is ontstaan.
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4.4 Groene Wig
De Groene Wig is het resterend poldergebied tussen
de Nieuwe Stad en het oude Valkenburg, een gebied
dat is omgevormd van een mengeling van open grasland en glastuinbouw tot de Dorpsweide, een groenblauw recreatie- en sportgebied.
Haaks op de Oude Rijn staan de ‘haarvaten’; smalle
wateringen die hier op de Oude Rijn uitstromen.
De Oude Rijn kent hier overwegend natuurlijke oevers.
Vanaf de rivier zijn er doorzichten het polderland in mogelijk, omgekeerd herkent men al van afstand de ligging van de Rijn. Het water is over het algemeen goed
bereikbaar, aan de oevers wordt gevist.
De Dorpsweide vormt de herinnering aan het oude polderland, waterrijk, natuurlijk, open grasland met verre
doorzichten en wuivende rietkragen. Dit gebied wordt
thans ontwikkeld tot een natuurlijk ogend polderpark
met groen-blauwe functies (sport en recreatie). De
blauwe dooradering vormt een intrigerend waterlabyrint, interessant voor vissers, fietsers en wandelaars,
maar zeker ook voor mensen die al roeiend of met een
sloepje het gebied willen verkennen. Hierbij ontstaan
verscholen haventjes, plekken waar je het bootje aan
kunt leggen.
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De waterkanten worden ook voor de landrecreant
bereikbaar gemaakt. Langs de Oude Rijn worden
doorgaande fiets- en wandelroutes ontwikkeld die de
Nieuwe Stad verbinden met de dorpskern van Valkenburg. Hierop takken in de Dorpsweide routes aan die
vanuit de nieuwe locatie Valkenburg naar de Oude Rijn
leiden.
In dit deelgebied vormen de bruggen een bijzondere
opgave. Hierbij is onderscheid tussen de ‘brug over de
Oude Rijn’ en de bruggen over de ‘poldersloten’ in het
park. De ontwikkeling van de brug over de Oude Rijn
moet naast een verkeersverbinding ook een ruimtelijk
statement zijn, symbool voor het vernieuwde Katwijk.
Het ontwerp van deze brug is naast een verkeerstechnische opgave tevens een culturele opgave.
De bruggen in het park zijn van een andere orde, dit
kunnen eenvoudige houten bruggetjes zijn die de fietsers en voetgangers over de poldersloten voeren. Het
ontwerp van de bruggen over het Botenpad moet er
rekening mee houden dat de woonboten voor onderhoud of nieuwbouw het Botenpad nog via de Oude
Rijn moeten kunnen verlaten.
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4.5 RommelRijn
Huidige situatie
De aanduiding ‘RommelRijn’ is niet negatief, het is eerder een
geuzennaam die staat voor de fijnmazige afwisseling tussen wonen, werken en recreatie, tussen oud en nieuw, tussen noest en
netjes, tussen ingetogen soberheid en drang tot etaleren.
Dit maakt ook dat hier aan het water veel te zien is, een voormalige bollenschuur naast recente villa’s, een oude werkplaats
tegenover betonnen leeuwen en Boeddha’s in de achtertuinen
van de nieuw ontwikkelde woningen aan het water. Bijzonder
element binnen dit deelgebied is het voormalig gemeentehuis
van Valkenburg met openbaar groen rondom.

Dit deelgebied kent hierdoor relatief veel industrieel erfgoed (van
bollenschuur tot werf), naast moderne bedrijvigheid aan het water. Hier toont de Oude Rijn zich als werkrivier. De oude, stoere,
soms wat nurkse bedrijfsgebouwen geven dit deel van de rivier
een eigen karakter.
De ligging tussen weg en water verschaft dit gebied ook een
onderscheid in korrel, de fijne korrel van het wonen aan de weg,
de grovere korrel van het werken aan het water.
Vanaf de weg zijn er smalle doorzichten naar het water, vaak over
de dwarswateringen.

Kenmerkend voor dit deel van de Oude Rijn is de menging van
wonen en watergerelateerde bedrijvigheid.
De weg langs de Oude Rijn ligt op ongeveer 80 meter van de
rivier. De rivier wordt vanaf de weg via insteekwegen ontsloten.
In het gebied tussen de weg en het water is in de loop der tijd
(aan deze insteekwegen en aan het water) veel bedrijvigheid tot
ontwikkeling gekomen.
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Toekomstbeeld
Uitgangspunt voor dit deelgebied is behoud van de menging van
‘wonen’ en ‘werken’, in combinatie met het onderscheid in korrel;
grover aan het water, fijner langs de weg. Wel zal de verhouding
tussen ‘wonen’ en ‘werken’ veranderen naar meer wonen tussen
dienstverlenende bedrijvigheid of watergebonden activiteiten.
‘Werken’ brengt vaak milieuhinder met zich mee, waardoor het
zich beperkt laat combineren met ‘wonen’. Waar de menging
zich niet functioneel in stand laat houden wordt er naar gestreefd
deze althans in het beeld te behouden door herbestemming /
hergebruik van voormalige bedrijfsgebouwen. Daarmee blijft de
herinnering aan de Oude Rijn als werkrivier levend. Daarvoor
wordt in dit gebied het te behouden erfgoed aangewezen.
Door de haakse ontsluiting is hier geen sprake van een doorgaande openbare oever met openbare plekken aan het water.
Toch kan ook hier de beleefbaarheid en bruikbaarheid van het
water worden vergroot door:
• het behoud van en het toevoegen van doorzichten naar de
rivier vanaf de weg,
• het ontwikkelen van openbare oevers op het eind van een
insteekweg,
• waar zich die kans voordoet alsnog een openbare oever te
ontwikkelen.

De bruikbaarheid voor het water voor de kleine watersport wordt
vergroot. Daarmee ontstaat er meer ‘joie de vivre’ op en aan het
water. Langs de rivier worden aanlegplaatsen ontwikkeld, een
enkele keer is er ruimte een insteekhaven te ontwikkelen, die
mogelijk tot aan de weg reikt. Ook daarmee neemt de voelbare
aanwezigheid van het water toe.
De oever is gevarieerd in opbouw, soms hard en stenig, in de
vorm van een kade of loswal, soms wordt de oever gevormd door
een gebouw dat letterlijk in het water staat, soms is er ruimte
voor een groenere oever, zoals bij de openbare tuin bij het voormalige gemeentehuis van Valkenburg.
De BSV gaat uit van de realisatie van een groene/natuur verbindingszone tussen de Mient Kooltuin en de Elsgeesterpolder.
Deze verbinding loopt via het bedrijventerrein Katwijkerbroek
(volgens de BSV in de toekomst te ontwikkelingen tot woongebied gecombineerd met natuur), ’t Eiland en de Noordwijkervaart.
De ontwikkeling in de RommelRijn moet de aanleg van deze verbinding mogelijk maken. Het belang van deze verbinding komt in
hoofdstuk 5, hechtdraden, aan de orde.
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hergebruik industrieel erfgoed
Een voorbeeld van hoe oud industrieel erfgoed kan
worden gebruikt om de kwaliteit van het gebied te
versterken is hier weergegeven. Het karakteristieke
bakstenen gebouw wordt omgevormd tot een hip
appartementencomplex met een duidelijk gezicht
naar het water.
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Vervallen industrieel erfgoed

Illustratie wonen in industrieel erfgoed
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4.6 Historisch Katwijk
Huidige situatie
Historisch Katwijk kent een ‘droge’ levensader, de
Rijnstraat, en een ‘natte’ levensader, de Oude Rijn.
Aan de oostzijde is de bebouwing van de Rijnstraat
met de achterkanten op de rivier gericht, maar deze
achterkanten stralen wel een zekere allure uit. Hierdoor kent historisch Katwijk naar de rivier een fijne korrel, een intieme sfeer.
Aan de Rijn ligt de Turfmarkt als collectieve openbare
plek aan het water. Dit is één van de spaarzame plekken waar men tot bij het water kan komen, waar men
het water bijna kan aanraken. Het parkeren op de Turfmarkt voegt weinig levendigheid toe, gaat voorbij aan
de bijzondere kwaliteiten en potenties van deze plek.
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Toekomstbeeld
Katwijk moet zich profileren als stad met twee sterke troefkaarten: de ligging aan zee en de ligging langs de Oude Rijn.
Wie als buitenstaander aan Katwijk denkt, denkt in eerste instantie aan Katwijk aan Zee. Voor veel bezoekers is het historisch
Katwijk aan de Rijn een verrassing; de intimiteit van het centrum,
de oude bebouwing, de boten in het water.
Katwijk aan den Rijn moet sterker als recreatief toeristisch aantrekkelijk gebied ‘op de kaart’ worden gezet. Daartoe wordt het
deelgebied ‘historisch Katwijk’ als icoon van Katwijk langs de
Rijn ontwikkeld, met de Turfmarkt als centraal verblijfsgebied.
De Turfmarkt is daarbij niet alleen aantrekkelijk voor recreanten/
toeristen, maar ook voor de bijna 80.000 inwoners die Katwijk
straks telt. Dit plein voegt stedelijke kwaliteit aan deze middelgrote stad toe.

Deze herinrichting van de Turfmarkt maakt dat voor het deel van
het centrumparkeren dat thans op de Turfmarkt is gesitueerd een
alternatieve locatie binnen het centrumgebied wordt gevonden.
Dit vergt nader onderzoek.
De voltooiing van de hoofdring van randwegen rond Katwijk,
creëert ruimte om de historische Rijnstraat, de ‘droge’ levensader van Katwijk langs de Rijn, te herstructureren, waarbij het
profiel aan de dan afgenomen verkeersintensiteit wordt aangepast. Hiermee neemt de kwaliteit van het historisch Katwijk als
verblijfsgebied, als recreatief toeristisch aantrekkelijke omgeving,
verder toe.

De Turfmarkt wordt als ‘plein aan de Oude Rijn’ heringericht, met
terrassen en ruimte voor festiviteiten. Met de aanleg van een laag
terras aan het water en van een aanlegplek worden de beleefbaarheid en bruikbaarheid van het water vergroot. Hier kan men
tot dicht aan het water komen, kan men het water aanraken. Dit is
de plek waar men in de zomer het sloepje aanlegt of in de winter
de schaatsen onderbindt.
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Turfmarkt nu

Nu

Turfmarkt wens

Wens
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4.7

‘t Eiland

Huidige situatie
• ‘t Eiland ligt centraal in de Waterspin, tussen Oude
Rijn en Additioneel Kanaal, op de overgang naar
Oegstgeesterkanaal, Noordwijkervaart en Mallegat, doorsneden door de Vliet. Daarmee beschikt
‘t Eiland over een veelheid aan boegen:
• Een ‘klievende’ boeg, op de plaats waar Oude Rijn
en Additioneel Kanaal scheiden,
• Een ‘verpozende’ boeg, op plaats waar Oude Rijn,
Additioneel Kanaal, Mallegat, Oegstgeesterkanaal
en Noordwijkervaart samenkomen.
• Twee meer ondergeschikte boegen:
- waar Vliet en Additioneel Kanaal elkaar 		
		kruisen,
- waar Vliet uitmondt in de Oude Rijn.
‘t Eiland is thans een wat afgezonderd gebied binnen
het stedelijk weefsel van Katwijk. Wie niet op ‘t Eiland
hoeft te zijn zal er niet snel komen, heeft er weinig te
zoeken en nog minder te vinden. Het gebied oogt als
een vergeten restruimte, met veel achterkanten en
weinig tot geen verblijfskwaliteit.
‘t Eiland beschikt over cultuurhistorische kwaliteit:
• Het monumentale patriciërs pand van de Stichting
Valent RDB (voorheen De Wilbert) aan de Overrijn.
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•

•

Achter dit gebouw liggen relicten van een vroegere, meer voorname parkaanleg; een bos met
Neptunusvijver. Waarschijnlijk zijn deze het restant
van een 18e eeuwse Hollands Classicistische
aanleg. In de huidige situatie liggen deze bijzondere (groen/blauwe) relicten wat verweesd in hun
omgeving, de oorspronkelijke samenhang met het
monumentale pand aan de Overrijn is niet meer
herkenbaar.
De smalle watergang welke het verlengde van De
Vliet vormt, maar thans nauwelijks als onderdeel
van de Waterspin herkenbaar is.

Overtuinen nu

‘t Eiland kent in de huidige situatie een gedifferentieerd programma; wonen, bedrijvigheid, zorg en semiopenbaar groen (de voormalige kwekerij op de Kwakkelwei).
Een bijzonderheid zijn de woningen aan de Overrijn
met ‘overtuinen’, een tuin aan de overzijde van de weg,
direct aan het water. Dergelijke plekken kunnen tekening aan de rivier toevoegen, kunnen zich ontwikkelen
tot lommerrijke plekken aan het water waar het heerlijk
toeven is. Het huidige gebruik als alleen parkeerplaats
of botenstalling maakt deze potentie niet waar.

Overtuinen hersteld
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1

2

N

uitgangspunten
1. Ontwikkelen twee gezichten:
• naar de Oude Rijn kent ‘t Eiland een historische, klein-stedelijke kant
• naar het Additioneel Kanaal toont ‘t Eiland een meer ontspannen karakter. Daar is de verstedelijking minder intensief, worden lagere dichtheden
gerealiseerd, is ruimte voor de ontwikkeling van een groenblauw woonzorgmilieu met gedifferentieerde bebouwing.
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2. Openbare oevers
‘t Eiland wordt zo veel als haalbaar omzoomd door een openbare oever:
• Aan de Overrijn krijgt deze het karakter van een historische kade, waarbij
voor de woonhuizen overtuinen worden ontwikkeld; ‘groene tuinen aan
de Rijn’
• Langs het Additioneel Kanaal krijgt de oever een openbaar en groen
karakter.

3

3. Boegen
• Ontwikkeling van de boegen als collectieve kwaliteiten, als openbare
ruimten. Hierbij is onderscheid tussen ‘klievende’ boeg en ‘verpozende’
boeg. De boegen aan de Vliet zijn van een ondergeschikte betekenis,
worden als kleinere openbare ruimten aan het water uitgewerkt.
• ‘Verpozende’ boeg en ‘klievende’ boeg vormen markante ‘speerpunten’
van ‘t Eiland. Zij worden onderling gekoppeld door een interne route.

4

4. Verknopen met stedelijk netwerk.
• ‘t Eiland wordt middels een autoroute en een tweetal fiets-wandelroutes
met het aanliggend stedelijk netwerk verknoopt.
• Langs de Vliet wordt een nieuwe fietsroute ontwikkeld die naar de Turfmarkt voert, waarmee de centrum/ontmoetingsfunctie van dit plein wordt
versterkt.
• De ‘klievende boeg’ op de zuidpunt van ’t Eiland wordt middels een
fietsbrug over de Oude Rijn en het Additioneel Kanaal met de woongebieden ter weerszijden van de Het Eiland verknoopt. De wenselijkheid en
haalbaarheid van deze verbinding wordt nader onderzocht in het Uitvoeringsplan Fiets.
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5

5. Ontwikkelen terrein Stichting Valent als entiteit, versterken cultuurhistorie
Het terrein achter het patriciërspand van Stichting Valent wordt heringericht,
waarbij de cultuurhistorische betekenis wordt versterkt:
• behoud van het bos en de historische Neptunusvijver.
• versterken van de samenhang hoofdgebouw – bos – watergang, onder
meer door het opnieuw accentueren van de voormalige symmetrieas.
• Het doortrekken van de voormalige hoofdas tot aan het Additioneel Kanaal, met een herkenbare representatie aan het kanaal.
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6

6. Een veelzijdig programma
‘t Eiland krijgt een veelzijdig programma:
• De boegen worden als collectieve ruimten ontwikkeld.
• De Kwakkelwei wordt als stadspark ingericht.
• In het gebied van Stichting Valent ligt de nadruk op de zorgfunctie. Het
overig gebied kan worden ontwikkeld ten behoeve van zorg en wonen,
waarbij als voorwaarde geldt dat de ontwikkelingen moeten aansluiten
bij de maat en schaal van Katwijk en daarbij optimaal moeten profiteren
van de aanwezigheid van het water.

7

7/8. Ontwikkeling Kwakkelwei tot stadspark
• De Kwakkelwei wordt ontwikkeld tot stadspark dat tevens kan dienen als
terrein voor grotere manifestaties / festiviteiten. Daartoe moet de Kwakkelwei voor hulpdiensten en zwaar verkeer bereikbaar zijn en moeten
basisvoorzieningen ten behoeve van de organisatie van evenementen
aanwezig zijn.
• Het is denkbaar dat in dit park publieke functies worden gerealiseerd.
Hierbij kan worden gedacht aan het Imperium Romanum; het museum
van de Limes, met als topstuk het Masker van Matilo (geflankeerd door
andere toppers)of aan de ontwikkeling van een passantenhaven.
• Wil de Kwakkelwei als stadspark kunnen functioneren dan moet deze
goed bereikbaar zijn. De bereikbaarheid van de Kwakkelwei moet worden onderzocht. Mocht uit dit onderzoek blijken dat de bereikbaarheid de
ontwikkeling van de Kwakkelwei als stadspark in de weg staat dan wordt
deze ingericht als een openbaar groengebied met een minder intensief
gebruik. Hierbij kan worden gedacht aan het gebruik als school- of volks-

8

•

•

•

•

tuinen. Ook dan geldt als voorwaarde dat het gebied openbaar toegankelijk moet zijn en collectieve kwaliteit aan Katwijk toevoegt.
De Vliet wordt over ’t Eiland voortgezet als verlenging van de Vliet door
de wijk De Hoek. Het stadspark wordt over de Vliet verbonden met het
Heerenschoolbos, zodat een opeenvolging van openbare ruimten ontstaat met afwisselend een openheid op de wei en een beslotenheid in
het bos.
De Kwakkelwei wordt middels beweegbare (fiets)bruggen met de overzijde van het Additioneel Kanaal (deelgebied ‘Rijnsburgse Oevers’) verbonden.
De verbinding voor langzaam verkeer tussen de kernen van Katwijk aan
den Rijn en Rijnsburg loopt over de Turfmarkt, langs de overtuinen en
langs de Vliet en het stadspark naar Rijnsburg.
Het ontwerp van de beweegbare bruggen over het Additioneel Kanaal
bij de Kwakkelwei en bij de klievende boeg aan de zuidpunt van ’t Eiland
vergt bijzondere aandacht.
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4.8 rijnsburgse oevers
Huidige situatie
Dit deelgebied omvat de oevers van de Rijnsburgse
wijken langs het Additioneel Kanaal. Hier is in de huidige situatie sprake van gedifferentieerde woonvormen.
Dit deelgebied omvat zowel de laagbouw in De Kleipetten als de hoogbouw van Westerhaghe.
De oever is overwegend groen en openbaar. Het doorgaand oeverpad met groene grasoever pakt de schaal
van de aanpalende wijken op, meer dan de schaal van
het Additioneel Kanaal / Oude Rijn. Daarmee maakt
dit pad meer deel uit van de wijk dan dat het bij het
doorgaande water hoort.
Op de kop van De Hoek is zichtbaar wat een publieke
boeg kan bieden. Hier komen alle watergangen samen: Oude Rijn, Additioneel Kanaal, Mallegat, Uitwateringskanaal, Noordwijkervaart en Oegstgeesterkanaal. Vanaf deze plek ervaart men de complexiteit van
de Waterspin in optima forma.
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Toekomstbeeld
Aan de Rijnsburgse zijde van het Additioneel Kanaal is geen
ruimte voor nieuwe ontwikkeling. Bij het aantakken van ‘t Eiland
op een fietsnetwerk is aan die zijde inpassing van de brug(gen)
en de routes nodig.
Voor dit deelgebied gelden de volgende uitgangspunten:
• Handhaven van de menging aan woonvormen op de
Rijnsburgse Oevers;
• Afwisselend harde en zachte oevers;
• Versterken van de doorgaande route langs het water, zodat
deze meer de schaal van de Oude Rijn / het Additioneel
Kanaal oppakt dan die van de aanpalende wijken. Dat kan
door de huidige inrichtingselementen langs de oever –
die nu nog aansluiten bij de inrichtingselementen van de
aanliggende woonwijk – te vervangen door een eenduidige
beplanting en oeverinrichting die aansluit bij de Oude Rijn
en het Additioneel Kanaal. Daarmee wordt de lengte en het
doorgaande karakter van de oever beter benadrukt.
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4.9 naar zee
Huidige situatie
Dit deelgebied wordt gekenmerkt door ruimte. Alles is hier groot,
welhaast over-sized. Hier proeft men de nabijheid van de zee,
kan men de zee bijna ruiken. Het Uitwateringskanaal wordt na
2020 verbreed om de capaciteit van de uitwatering te verbeteren.
Hoornes
Aan de noordzijde van het Uitwateringskanaal ligt een brede
groene oever met een fiets- en wandelpad. Op enige afstand
van het water staan robuuste jaren ‘60 flats. Deze flankeren het
kanaal, maar zijn niet op het water georiënteerd. Dat komt deels
doordat zij met de blinde kopgevels naar de rivier zijn gekeerd,
deels door de afstand tot het water, deels door de wand van
bomen die de bebouwing afschermt van het water. Ook de achtertuinen van de grondgebonden woningen in dit deelgebied zijn
door het groen grotendeels afgeschermd van het water.
Markant element is de oude kalkoven, verstopt tussen een flat en
de brug over het Uitwateringskanaal.
Katwijk centrumzijde
In de Katwijkse jachthaven dobberen honderden bootjes, van
eenvoudige sloepjes tot luxe jachten. De boten, maar ook ele-

menten als de (voormalige) Redschuur en het gemaal, juweel
van de wederopbouwarchitectuur, versterken de maritieme sfeer
van dit deelgebied.
De aanwezigheid van de jachthaven brengt levendigheid langs
het water, ook voor hen die niet van het water zelf gebruik maken,
de fietser en de wandelaar. De jachthaven maakt dat er veel ‘te
zien’ is.
Daarnaast wordt aan en op het water gewoond. Plaatselijk is het
water deels naar binnen getrokken waardoor een kleine binnenhaven is ontstaan. Deels wordt op het water gewoond met een
eigen aanlegplaats onder de woning.
Er is geen open verbinding van het Uitwateringskanaal naar zee.
Het gemaal belemmert de doorvaart. Via dit gemaal watert het
Hoogheemraadschap het water van een groot deel van Zuid- en
Noord-Holland uit op zee. Daarmee is dit gemaal essentieel voor
droge voeten in West Nederland. De spuicapaciteit van het gemaal is bij de verbouwing in 2009 verdubbeld.
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Cleijn Duin
Aan de zuidzijde grenzen bij Cleijn Duin openbare groengebieden aan het Uitwateringskanaal. Deze zijn van directe betekenis
voor de aanwonenden.
‘t Heen
Oostelijk van de N206 grenst aan het Uitwateringskanaal het
zuidelijk deel van bedrijventerrein ’t Heen. Dit bedrijventerrein
keert zich niet naar het water, maar schermt het water af met een
coniferenhaag en de achterkanten van bedrijven. Na 2020 wordt
de brede oever versmald door verbreding van het Uitwateringskanaal.
In 2009 is een door de gemeente in samenwerking met provincie
Zuid Holland een masterplan opgesteld voor de revitalisering van
’t Heen. Vanaf 2010 worden deelstudies uitgevoerd om de haalbaarheid van de diverse maatregelen in beeld te brengen. Onderdeel daarvan is een quick scan naar de aanleg van een binnenvaarthaven op de hoek van ’t Heen waar de Noordwijkervaart
uitmondt in het Uitwateringskanaal. Met een binnenvaarthaven
wordt de functie van ’t Heen als nat bedrijventerrein vergroot.

Toekomstbeeld
Uitgangspunten voor het hele gebied zijn:
• het vasthouden van het maritieme en weidse karakter,
• het behoud van maat
• versterkte oriëntatie op het water
• versterkte openbaarheid van de oevers.
• Opwaardering openbaar groen
• Toepassing van een architectuur die in haar beeldtaal refereert aan het karakter van een werkrivier; karaktervolle, noeste gebouwen met verwijzingen naar het industrieel verleden.
Hoornes
Het is wenselijk de relatie tussen bebouwing en water te versterken. Op termijn zullen de flats niet meer aan de wooneisen
voldoen. Daarmee ligt een ingrijpende herstructurering in het
verschiet. Dat biedt mogelijkheden een stedenbouwkundig plan
te ontwikkelen waarbij de ligging aan het water wordt benut en
waarbinnen de aanwezigheid van het water meer bijdraagt aan
een onderscheidende woon- en recreatiekwaliteit.
Al op kortere termijn kan er aanleiding zijn voor het nader uitwerken van een plan voor de noordoever. Het Uitwateringskanaal
wordt na 2020 aan de noordzijde circa 20 meter verbreed. Dat
impliceert een ferme aanslag op de openbare oever. Essentieel
is dat de oever haar functie als een openbare, groenblauwe ver-
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binding behoudt. Ook in de nieuwe situatie moet er een openbare oever zijn, dat kan een stedelijke wandelkade, maar ook een
stoere steiger zijn.
Katwijk centrumzijde
De jachthaven brengt levendigheid op en langs het water. Dat is
een belangrijke kwaliteit. Dit wordt versterkt door het stimuleren
van (voetgangers- cq toeristen-)verkeer tussen de jachthaven en
het centrum van Katwijk aan Zee. Dit wordt bereikt door:
• de ontwikkeling van de wandelroute langs het Prins Hendrikkanaal (het Katwijker wandelpad),
• door het ontwikkelen van publieke functies langs het Uitwateringskanaal en het Prins Hendrikkanaal.
In het integraal verkeer en vervoersplan (IVVP) is completering
van het fietspadennetwerk voorzien met een fietsbrug over het
Uitwateringskanaal ter hoogte van de jachthaven. Dit pad verbindt het centrum van Katwijk met de wijk Hoornes. Na de verbreding van het Uitwateringskanaal (in de periode 2020-2030)
moet worden bezien of deze verbinding er kan komen. Bij de
herinrichting van de noordoever dient hiermee rekening te worden gehouden.

Aan de waterkant kunnen naast het provinciaal opslagterrein extra toeristische passanten ligplaatsen worden gerealiseerd.
‘t Heen
Het bedrijventerrein ’t Heen presenteert zich nadrukkelijk aan het
Uitwateringskanaal. Aan het kanaal is ruimte voor een wat grovere korrel, voor een wat meer stoere bebouwing. Ook hier is
openbaarheid van de oever langs het kanaal uitgangspunt.
Rekening houdend met de toekomstige kanaalverbreding, wordt
het fietspad vanaf Hoornes verlengd langs de oever van ’t Heen
tot de aansluiting op de interne (fiets) verkeersstructuur over
het terrein naar de (nieuwe) brug over de Noordwijkervaart. De
route over ’t Heen wordt bepaald zodra er duidelijkheid is over
de revitalisering van ’t Heen en de mogelijke aanleg van een binnenvaarthaven als onderdeel daarvan. Bij de aanleg van de haven wordt een groot deel van de zuidkant van ’t Heen langs het
Uitwateringskanaal vergraven.

Cleijn Duin
De inrichting van de groengebieden bij Cleijn Duin wordt naar
een hoger plan getild, waarbij deze groenstrook zich meer dan
thans profileert als ‘park aan het water’ dan als ‘park bij de flats’.
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4.10 Haven
Huidige situatie
De haven kent een menging van sferen en functies. Aan de ene
kant verouderde bedrijventerreinen, met daartussen enkele industriële gebouwen die wachten op herontwikkeling, aan de andere zijde het nieuwe wonen.
Het gebied heeft een stedelijk karakter, met harde kades en stedelijke architectuur. Die architectuur refereert in beperkte mate
aan het noeste havenkarakter met een menging van functies. De
oever is aan de zuidzijde openbaar.
Het gebruik van het water wordt in de huidige situatie gedomineerd door de rondvaartboten. De aanwezigheid van deze boten
beperkt de mogelijkheden voor de kleinere boten, de kruisers en
de sloepen. Voor die boten zijn er nauwelijks aanlegmogelijkheden.
De zwaaikom heeft haar functie als keerpunt / zwaaikom verloren. Met het omhoog brengen van de bodem van de kom is
de zichtbaarheid van het water versterkt, maar is het gebruik als
zwaaikom verloren gegaan. Daarbij is de waterkwaliteit van de
thans geïsoleerde en ondiepe zwaaikom matig.

Toch ontbreekt het hier aan levendigheid. Aan de kop van het
havenkanaal is een onvoldoende attractief programma van voorzieningen gerealiseerd, onvoldoende attractief om mensen vast
te houden, laat staan om mensen te trekken.
In de huidige situatie wordt levendigheid alleen gebracht op de
momenten dat rederij Triton passagiers inscheept en door een
enkel evenement. Buiten dat is ‘joie de vivre’ hier ver te zoeken.
De binnenhaven legt in potentie de koppeling tussen het Katwijk
langs de Rijn en het Katwijk aan Zee. Deze potentie wordt in de
huidige situatie onvoldoende waargemaakt. Met de voormalige
zwaaikom, de hoge wand op de kop van de haven en de steile
trappartij wordt het havengebied van haar voorland afgesloten.
Vanaf de kop van de haven vermoedt men onvoldoende de nabijheid van de zee en het centrum, heeft men geen weet van de
wereld die achter de hoge wand (tevens zeewering) langs de
zwaaikom schuil gaat.

Op de kop van de haven ligt het accent naast wonen op recreatie en toerisme. Om de zwaaikom liggen enkele restaurants en
een enkel terras.
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Toekomstbeeld
De haven moet meer dan thans worden ontwikkelen tot koppelstuk tussen Katwijk aan Zee en Katwijk langs de Rijn. Dat vergt
verlevendiging van het gebruik van het havenkanaal en haar oevers.
De programmatische invulling van de kop van het kanaal wordt
versterkt. Daarmee ontwikkelt dit gebied zich tot een bestemming
van de recreatievaart. De beperkingen in het bestemmingsplan
voor de vestiging van bepaalde winkels wordt opgeheven. In het
kader van het masterplan Katwijk aan Zee wordt verplaatsing van
de weekmarkt naar de zwaaikom onderzocht.
Ook in de toekomst zullen de rondvaartboten de voornaamste
gebruiker van het vaarwater zijn. Daarnaast worden een tot twee
aanlegplaatsen gerealiseerd voor (fiets-)vakantieboten die een
aantal keer per jaar Katwijk aandoen voor een overnachting. Het
Varend Erfgoed krijgt eveneens aan de zuidzijde van het kanaal
een aantal ligplaatsen.

nemen de levendigheid en de bereikbaarheid toe, waarbij rekening wordt gehouden met de activiteiten van de rondvaartboten.
De geplande nieuwe brug over het Prins Hendrikkanaal verbetert
de verbinding tussen beide zijden van het kanaal en betekent
een culturele toevoeging aan het gebied.
Wanneer de Wolderingh van der Hoopbrug op termijn wordt vervangen, krijgt deze meer dan thans het karakter van een brug.
Hierdoor ervaart men vanaf de weg dat men het Prins Hendrikkanaal kruist en heeft men vanaf het Uitwateringskanaal doorzicht
naar de zwaaikom als eindbestemming van de vaartocht.
Ook langs het Prins Hendrikkanaal geldt dat de architectuur in
haar beeldtaal mag refereren aan het karakter van een werkrivier,
het mogen karaktervolle, noeste gebouwen zijn, met verwijzingen
naar het industrieel verleden.

Met het weer op diepte brengen van de zwaaikom en het ontwikkelen van aanlegplaatsen voor passantensloepen en watertaxi
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4.11 de Vliet
Huidige situatie
De Vliet is van origine een beeldbepalende kwaliteit van Rijnsburg. De Vliet liep als een smalle gracht door Rijnsburg en verschafte Rijnsburg daarmee een sterk onderscheidende identiteit.
Later verbond de Vliet Rijnsburg met het Oegstgeesterkanaal in
het noordoosten en het Additioneel kanaal en ‘t Eiland in het
westen.
De stedelijke ontwikkeling van de tweede helft vorige eeuw
maakt dat deze gracht niet meer als doorgaande lijn door Rijnsburg voert. In plaats daarvan voert een lange duiker het water
onder de weg. Dit heeft, naast een verlies aan identiteit en ruimtelijke kwaliteit, ook geleid tot een aanzienlijke verslechtering van
de waterkwaliteit. De ambitie in het Waterplan is heropening van
de Vliet.

Toekomstbeeld
Vanuit het uitgangspunt de ‘Waterspin’ meer leidend te laten zijn
voor de (her)ontwikkeling van de eigen identiteit van Katwijk moet
worden onderzocht of op termijn de Vliet weer als een hoogwaardige gracht in het kleinstedelijk weefsel van Rijnsburg kan worden teruggebracht. Dat vergt een ingrijpende herstructurering.
Een aanzienlijk deel van het stedelijk weefsel rond de voormalige
Vliet is kwalitatief matig. Met de herontwikkeling kan hier, zowel
ruimtelijk als programmatisch, winst worden geboekt.
De grootste opgave voor de Vliet is het gedeelte waar deze de
Kanaalstraat/Katwijkerweg nadert. Hier verdwijnt de Vliet onder
de grond om later bijna onvindbaar weer aan het oppervlak te
komen.
Onderzocht wordt wat de mogelijkheid is de Vliet te herstellen
en weer de verbinding te maken met het westelijk en oostelijk
deel over de Kanaalstraat.
Herstel van de Vliet biedt de kans opnieuw een hoogwaardig
stedelijk milieu aan het water te ontwikkelen waarbij het huidige
historische deel aan de Vliet als referentie geldt.
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4.12 oegstgeesterkanaal
Huidige situatie
Het Oegstgeesterkanaal legt de verbinding met Warmond en de Kagerplassen. Het kanaal functioneert als
verbinding over het water echter nauwelijks, door de
beperkte vaardiepte en brughoogte, en doordat een
vergunning nodig is om er te mogen varen. Het kanaal
is onderdeel van het sloepennetwerk Hollands Plassen.
De kade is overwegend openbaar. Over de Noordkade loopt een intensief gebruikt fietspad, dit voert
afwisselend langs woongebieden, open landschap
en bedrijventerrein. Langs de kade liggen (recreatie)
boten afgemeerd. Permanente ligplaatsen zijn volgens
het Hoogheemraadschap in het Oegstgeesterkanaal
ongewenst omdat de boten de doorstroming in het
kanaal belemmeren. Op termijn (na 2020) wordt het
kanaal aan de noordzijde verbreed.
Zowel de wandelaar / fietser langs het kanaal als de
waterrecreant ervaart het kanaal als ‘een lange strek’,
weids en monotoon.
Aan het kanaal ligt een tweetal markante ‘boegen’:
•• waar kanaal en Noordwijkervaart samenkomen, bij
de jachthaven
•• waar de Vliet uitmondt in het Oegstgeesterkanaal.
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Rijnsburg: Wens

Toekomstbeeld
Het Masterplan Aaneenschakeling Landgoederen (MAL) brengt
de kansen en bedreigingen van ecologische en recreatieve verbindingen tussen landgoederen in kaart. Voor het Oegstgeesterkanaal werkt het MAL een project uit onder de titel ‘Verbinding
Oegstgeesterkanaal’. Dit betreft de aanleg van een doorgaand
fiets- en wandelpad langs het kanaal tussen Oegstgeest en Katwijk, gecombineerd met een ecologische verbinding tussen de
Veerpolder en Polder Elsgeest.
Rijnsburg
Aan de oostkant van Rijnsburg wordt het gebied de Horn ontwikkeld, waarbij de herstelde Vliet uitmondt in het Oegstgeesterkanaal en waarbij extra open water wordt gecreëerd. 50% van de
oevers wordt hier natuurvriendelijk ingericht. Deze oevers spelen
een belangrijke rol als stapstenen in de ecologische structuur
van het Oegstgeesterkanaal en de omliggende gebieden.

Langs de noordzijde van het Oegstgeesterkanaal zijn mogelijkheden voor de ontwikkeling van werkwoningen. De ruimte tussen
de weg en het kanaal is echter beperkt, zeker wanneer men bedenkt dat aan het kanaal een strook van 20 meter moet worden
gereserveerd voor verbreding van het kanaal en langs de weg
een milieuzone moet worden vrijgehouden. Ondanks de beperkte breedte geldt ook hier dat de ontwikkeling zich zowel op de
weg als op het water moet oriënteren, waarbij in dit geval naar
de weg een grovere korrel en naar het water een fijnere schaal
wordt gerealiseerd.
Oriëntatie op het water is van belang vanuit de woonkwaliteit,
vanuit de beleving vanaf het water en niet in de laatste plaats
vanwege de sociale veiligheid van het fietspad. Daarbij is het gewenst dat hier een ruimtelijke variatie wordt toegevoegd die de
monotonie van ‘de lange strek’ afzwakt, zonder in een kakofonie
van ontwikkelingen te vervallen.

Het kanaal is de ruimtelijke as waaraan de ontwikkelingen zijn
gerelateerd. De ontwikkelingen keren zich nadrukkelijk naar het
kanaal. De oevers langs het kanaal worden ontwikkeld tot groene
en openbare oevers, met ruimte voor recreatief gebruik als vissen. Ontwikkelingen moeten bijdragen aan meer variatie aan het
kanaal en mede zijn gericht op het versterken van zowel de fysieke als de sociale veiligheid van dit fietspad.
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Jachthaven
De boeg met de Noordwijkervaart bij de jachthaven en de boeg
met de Vliet (plan De Horn) worden ontwikkeld tot collectieve
kwaliteit.
Op de plaats waar Oegstgeesterkanaal, Noordwijkervaart, Oude
Rijn, Additioneel Kanaal, Mallegat en Uitwateringskanaal samenkomen wordt een goed geoutilleerde jachthaven ontwikkeld
welke voldoet aan de eisen die de recreant heden ten dagen
stelt. Gekoppeld aan deze jachthaven kunnen recreatiewoningen
of mogelijkheden tot vlotkamperen worden ontwikkeld. Op de
boeg is ruimte voor een uitspanning met een collectieve uitstraling (stoere boeg en intieme havensfeer).
Een jachthaven met uitspanning biedt veel te zien, ook voor de
landrecreant. Het biedt een kleurrijke wereld waar altijd wel wat
gebeurt. Afhankelijk van de aanleg van een binnenhaven op de
hoek van ’t Heen, wordt de locatie bepaald voor de fietsbrug
over de Noordwijkervaart: op de huidige plaats, in het verlengde
van de Ambachtsweg of parallel aan het Oegstgeesterkanaal
en Uitwateringskanaal. Bij de ontwikkeling van de jachthaven
wordt geanticipeerd op een mogelijk nieuwe locatie van de brug.
Duidelijkheid over de definitieve locatie van de brug wordt geleverd door besluitvorming over het Uitvoeringsplan Fiets (eerste
helft 2011) en de aanleg van de binnenvaarthaven ‘t Heen (eind
2011).
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4.13 Illusielandschap langs
de Noordwijkervaart
Huidige situatie
Het illusielandschap omvat enerzijds het werklandschap van ’t
Heen, anderzijds het sport- en recreatielandschap van Middelmors en de jachthaven van Rijnsburg.
‘t Heen
’t Heen vormt samen met Klei-Oost het grootste bedrijventerrein van de gemeente. Daarmee vormt dit een belangrijk element
binnen Katwijk, dat naast een vissersdorp, tuindersdorp, recreatiegemeente ook een werkstad is. ’t Heen grenst naar het oosten aan de Noordwijkervaart, maar presenteert zich niet naar het
water. Hier hebben de bedrijfsgebouwen hun gezicht naar de
weg; de kantoorfuncties zijn op de weg georiënteerd, daarachter
liggen de opslagloodsen, als anonieme dozen aan het water.

De oevers zijn vrijwel nergens openbaar. De bruggen in dit deelgebied zijn thans nauwelijks als zodanig herkenbaar, het asfalt
kruist haast ongemerkt het water. Zij dragen niet bij aan de beleving van het water.
Middelmors en jachthaven Rijnsburg
Aan de overzijde van de Noordwijkervaart ligt een bedrijvenloods, jachthaven en een open gebied dat wordt ontwikkeld tot
sport- en woongebied.

Tussen de achterkant van de hallen en het water resteert veelal
nog een strook van 6 tot 10 meter. Waar deze strook zich heeft
ontwikkeld tot een singel van els en wilg, waarvoor een natuurlijke rietoever is ontstaan, is sprake van een markant contrast
tussen natuur en cultuur. Vanaf het water beleeft men een wereld
van futen, rietkragen en elzensingels, van waarachter de anonieme gevels van de opslagruimten opdoemen.
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Nu

Wens

Legenda deelgebieden
Legenda deelgebieden
laagbouw

laagbouw bomen

woonboten
bomen

woonbotenhaven

haven
onverhard akker

onverhard akker
zichtrelaties weg-Rijn

brug
zichtrelaties weg-Rijn

hoogbouw

hoogbouw natuurontwikkeling

verharding woon
natuurontwikkeling

verharding watervervuiling
woon

watervervuiling
wandelpad

wandelpad zichtrelaties Rijn-weg

doorgaand wandel/fietspad doorgaand ‘plekken
wandel/fietspad
aan t water’
zichtrelaties Rijn-weg

kassen

kassen

verharding bedrijf
tuinen

verharding orientatie
bedrijf gebouwen

orientatie
gebouwen
autoweg

bedrijven

bedrijven Rijn
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tuinen

onverhard gras
Rijn

onverhard gras
historische gevel

historische
gevel
snelweg

autoweg
snelweg

brug

boot

richtinggevende
infrastructuur
richtinggevende
infrastructuur
aanlegkade
verrommeling langs de Rijn verrommeling langs
de Rijn
ontoegankelijkheid Rijn

kadeRijn
kade
terras
ontoegankelijkheid
indicatieve ligging fietsbrug indicatieve ligging fietsbrug

boot
‘plekken aan t water’
aanlegkade
terras

Toekomstbeeld
Door de Noordwijkervaart toegankelijk te maken voor de kleine
watersport kan het Sloepennetwerk Hollands Plassengebied gesloten worden en ontstaat de mogelijkheid om vanuit Katwijk een
rondje te varen. Omdat langs het water kwetsbare natuur ligt,
kan openstelling wellicht alleen plaatsvinden voor fluisterboten,
naast ongemotoriseerde watersport zoals kanovaren.
Langs het water wordt de strook met wilgen en elzensingels in
stand gehouden en waar mogelijk uitgebreid. Tezamen met de
ontwikkeling van natuurlijke oevers met brede rietkragen ontstaat
aan het water een sterk natuurlijk beeld. Vanaf het water ervaart
men een wereld van futen en aalscholvers, van rietkragen en elzensingels, met op de achtergrond de bedrijfspanden. Hiermee
ontstaat een sterk contrast tussen natuur en cultuur.
Waar zich de gelegenheid voordoet wordt een openbare plek
aan het water, zoals een vis- of aanlegsteiger, ontwikkeld. Ter
hoogte van de parkeerplaats van sportpark Middelmors wordt
een kanosteiger gerealiseerd, waar bewoners en bezoekers een
kanotocht kunnen starten.
Bedrijfsopstallen kennen over het algemeen een relatief korte
omlooptijd. De ondernemers worden gestimuleerd om bij herstructurering ook de gevel die zich naar het water keert als interessante en hoogwaardige gevel te ontwikkelen. Naarmate het
water meer als interessante route wordt ontwikkeld neemt bij de

ondernemers ook de interesse toe om het bedrijf naar het water
te presenteren toe.
Waar zich die kans voordoet worden de bruggen verbijzonderd.
Voor een nieuwe brug die ’t Heen verbindt met de zijde van Middelmors zijn er vooralsnog drie alternatieven: de huidige locatie, een brug in het verlengde van de Ambachtsweg of een brug
langs het Oegstgeesterkanaal. De keuze is afhankelijk van de
uitkomst van deelstudies in het kader van de revitalisering van
’t Heen.
Sportlandschap Middelmors
Het sportpark Middelmors brengt kleur en levendigheid binnen
het multifunctioneel werklandschap. Het sportpark kent een intensief gebruik, hetgeen onder meer resulteert in een aanzienlijke
parkeerdruk.
Waar de bedrijven met name tijdens de reguliere werktijden in
bedrijf zijn, kent het sportpark vooral buiten die uren haar pieken
in gebruiksintensiteit.
Onderzocht wordt hoe die complementariteit in gebruikstijden
kan worden benut. Gedurende het weekeinde is bij de bedrijven
veel parkeerruimte onbenut. Verkend gaat worden in hoeverre
die ruimte benut kan worden voor de opvang van de pieken in
het sportparkeren.
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Ecologische verbindingen
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5

hechtdraden
In het voorgaande hoofdstuk zijn per deelgebied aandachtspunten voor de planvorming geformuleerd, is aangegeven hoe met
de ontwikkeling recht kan worden gedaan aan de karakteristieke
verscheidenheid.
Dit hoofdstuk bewandelt de omgekeerde weg, geeft aan hoe in
die verscheidenheid aan deelgebieden weer eenheid kan worden gebracht, focust zich op de ontwikkeling van ‘hechtdraden’.
Daarmee sluit het aan op de ambitie de groenblauwe structuren
te ontwikkelen tot (identiteits)dragers van de ruimtelijke ontwikkeling van Katwijk.
Dit hoofdstuk benoemt de verbindende elementen. Dit betreft de
ontwikkeling van:
• een ecologische structuur,
• droge recreatieve routes,
• een recreatieve waterstructuur,
• de ontwikkeling van ontmoetings- of verblijfsplekken.
Daarbij dient de kaart van het vernieuwde Katwijk, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 3, als onderlegger.

•

de ecologische verbinding parallel aan de kust, die het duingebied noordelijk van Katwijk verbindt het duingebied bij
Wassenaar.
• de ecologische verbinding haaks op de kust, die de duinen
bij Wassenaar via de Ommedijkse polder verbindt met de
open polders van het Groene Hart;
• een tweetal meer landinwaarts gelegen verbindingen parallel aan de kust:
- de koppeling van de open graslandgebieden 		
		 zuidelijk en noordelijk van Katwijk. Deze verloopt van
		 de Ommedijkse polder via de Mient-Kooltuin,		
		 Katwijkerbroek, ’t Eiland en de Noordwijkervaart 		
		 naar de open graslandgebieden van de Duin- en 		
		 Bollenstreek; de Hoogewegpolder en de 			
		Elsgeesterpolder.
- de koppeling van de landgoederenzone van
		 Wassenaar-Katwijk met de landgoederen 			
		 noordelijk van Katwijk; van de Ommedijkse polder via
		 het Valkenburgse Meer en de Groene Wig naar 		
		Endegeest.

5.1	een versterkt ecologisch netwerk
Het ecologisch netwerk omvat een aantal macro-verbindingen
die verschillende typen gebieden met elkaar verbinden:
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Fietskaart
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5.2 een versterkt fiets- en wandelnetwerk
Het Integraal Vervoers- en Verkeersplan (IVVP) legt de basis voor
een versterkt recreatief netwerk ‘over land’. Hierbij worden recreatieve landverbindingen van verschillende aard gerealiseerd:
•• de verbinding langs de kust;
•• de verbinding haaks op de kust, door de min of meer open
zone zuidelijk van de Rijn;
•• de verbinding haaks op de kust, langs (en soms op enige
afstand van) Oude Rijn en Uitwateringskanaal;
•• de recreatieve verbinding van de landgoederenzone Wassenaar-Katwijk met de landgoederen noordelijk van de Oude
Rijn.
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Hechtdradenkaart
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5.3 	een versterkte recreatieve 			
waterstructuur

5.5	Ontmoetingsplekken

Alle watergangen samen vormen in potentie een groot waterpark, dat uitnodigt tot een verscheidenheid van recreatief gebruik
aan en op het water.

De routes, zowel die over het land als die over het water, verbinden de verschillende ontmoetingsplekken met elkaar. De ontmoetingsplekken onderscheiden zich doordat ze een doel kunnen zijn van een tocht, een einddoel of een plek voor een pauze
tijdens een fiets- of vaartocht. Ontmoetingsplekken zijn er in verschillende vormen:

Daarbij is onderscheid in gebruik door:
•• grotere boten zoals binnenvaart, rondvaartboten en jachten;
•• sloepen, motorbootjes en roeiboten;
•• kleinere boten (roeiboten, kano’s en fluisterboten).
Aan het water zijn gekoppeld:
•• de grotere havens,
•• de kleinere aanlegplekken, wel of niet gekoppeld aan een
vaardoel zoals een visplek of een horecagelegenheid, of een
watertaxi opstapplaats.

5.4	Groene oevers
Er wordt gestreefd naar afwisseling tussen groene oevers en
harde oevers.
Op kaart is aangegeven waar groene oevers worden nagestreefd.
Deze zijn deels gebaseerd op visueel ruimtelijke motieven, deels
gemotiveerd vanuit de nagestreefde ecologische structuur.

Daarbij is onderscheid in:
•• Stedelijke ontmoetingsplekken
- de Turfmarkt in Katwijk aan de Rijn
- de zwaaikom in Katwijk aan Zee
- de veerplaats in Valkenburg
- bij de brug van de Kerkstraat over de Vliet in Rijnsburg
•• Ontmoetingsplekken op het water
- het Valkenburgse Meer
- de nieuwe jachthaven in Rijnsburg
- de bestaande jachthaven in Katwijk aan Zee
- mogelijk de zeejachthaven
•• Groene ontmoetingsplekken
- het stadspark op de Kwakkelwei
- de Groene Wig / Dorpsweide
- de tuin van het voormalig gemeentehuis Valkenburg
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6

uitvoeringsprogramma en
ontwikkelingsstrategie
Bij het masterplan hoort een uitvoeringsplan. Dit plan geeft aan
welke maatregelen nodig zijn om de ambities uit het masterplan
te realiseren. Het uitvoeringsplan geeft ook inzicht in de beoogde
fasering en de kosten voor de uitvoering van de maatregelen.

6.1 Ontwikkelingsstrategie
De realisatie van de maatregelen vraagt om maatwerk. In veel
gevallen is samenwerking met andere partijen nodig. De rol van
de gemeente daarin is verschillend, en varieert van het stellen
van kaders tot het zelf uitvoeren van de maatregelen.
Nota Grondbeleid
In de Nota Grondbeleid 2008 heeft de gemeente bepaald dat
de gemeente per project beslist welk type grondbeleid zal worden toegepast. Voor het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen
voert de gemeente bij voorkeur een mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid. Zij kiest voor actief grondbeleid – waarbij
de gemeente zelf de grond aankoopt en bouwrijp maakt - waar
dit met betrekking tot de regierol, de maatschappelijke doelstellingen en het verhalen van gemeentelijke kosten wenselijk en
mogelijk is. Voor faciliterend grondbeleid wordt gekozen bij projecten met een hoog risicoprofiel en projecten die op basis van
zelfrealisatie (door private partijen) tot stand kunnen komen.

Bij de particuliere grondexploitatie (zelfrealisatie) wordt gestreefd naar het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten
om gemeentelijk kosten te verhalen. Wanneer het niet lukt om
op deze wijze tot kostenverhaal te komen dan zal gebruik worden gemaakt van het publiekrecht in de vorm van een exploitatieplan. De Nota Kostenverhaal Gemeente Katwijk 2010 biedt
daarnaast de mogelijkheid bovenwijkse kosten en bijdragen aan
ruimtelijke ontwikkelingen (artikel 6.24 lid 1a Wro) met marktpartijen overeen te komen. De basis hiervoor is gelegd in de nota De
Brede Structuurvisie Verdiept: Wro- en GREX-proof.
Faciliterend grondbeleid voor uitvoering van het
masterplan
In een aantal deelgebieden uit dit masterplan is transformatie van
bedrijventerreinen voorzien. Dit betreft de gebieden BuitenRijn
(Voorschoterweg), RommelRijn (de bedrijvenzone Valkenburgseweg) en ’t Eiland (’t Ambacht).
Voor de ontwikkeling van deze gebieden kiest de gemeente
voor facilitair grondbeleid. De transformatie is pas aan de orde
wanneer de kansen daartoe zich voordoen, als oude functies in
het gebied hun waarde verliezen. De transformatie vereist het
initiatief en de medewerking van de eigenaren in het gebied.
De ontwikkeling gaat hand in hand met een aantrekkelijke herinrichting van de openbare ruimte waarmee de beleefbaarheid
en toegankelijkheid van het water wordt vergroot. De gemeente

v i z i e r

o p

d e

r iv i e r

• 111 •

stelt hiervoor de kaders. De uitgangspunten voor de toekomstige
ruimtelijke en functionele invulling van het gebied zijn beschreven
in het masterplan.
Het masterplan gaat niet tot in detail in op het te realiseren programma in deze gebieden en ook niet op de toekomstige beeldkwaliteit en andere randvoorwaarden. Deze onderwerpen vragen
om uitwerking. Dat zal gebeuren als onderdeel van het reguliere
werk van de gemeente, en niet als aparte uitvoeringsactie voor
dit masterplan. De kaders worden nader uitgewerkt bij herziening van het bestemmingsplan voor het betreffende gebied en/
of wanneer sprake is van de herontwikkeling van (delen van)
deze gebieden door private initiatiefnemers. De gemeentelijke
apparaatskosten worden op dat moment verhaald via een overeenkomst met de initiatiefnemer. Voor de inrichting van nieuwe
openbare ruimte bij de herontwikkeling, is in de kostenraming
voor dit masterplan rekening gehouden met eventuele (beperkte)
grondaankoop door de gemeente. Op basis van het definitieve
bestemmingsplan wordt definitief duidelijk welke kosten hiermee
gemoeid zijn (omvang kostenverhaal en inrichtingskosten).
Investeringen door de gemeente voor uitvoering van
het masterplan
Op een aantal plaatsen is de gemeente zelf de initiatiefnemer
voor het realiseren van de ambities. Dit betreft het versterken van
de hechtdraden (de water- , recreatie- en ecologische structuur)
en het realiseren van de ontmoetingsplaatsen langs het water
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zoals de aanleg van het stadspark op de Kwakkelwei. Voor deze
ingrepen is de gemeente primair zelf aan zet. De terugverdienmogelijkheden daarvan zijn beperkt.

6.2 Financiële paragraaf
Het uitvoeringsplan is voorzien van een raming van de kosten
voor de uitvoering van het masterplan. De raming is indicatief
en alleen bedoeld om de verwachte kosten inzichtelijk te maken.
Met het vaststellen van het uitvoeringsplan door de gemeenteraad is geen budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van
de maatregelen. De realisatie van de voorgestelde maatregelen
is afhankelijk van de middelen die per project beschikbaar worden gesteld door de gemeenteraad op basis van een kredietaanvraag. De planvorming bevindt zich nu nog in een te vroeg
stadium. De kostenramingen moeten in het vervolg worden aangescherpt op basis van meer planspecifieke uitgangspunten. De
definitieve kostenraming voor de kredietaanvraag wordt opgesteld op basis van een definitief ontwerp.
Een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van de maatregelen is de financiële uitvoerbaarheid. Dit betekent dat alle gemeentelijke kosten welke samenhangen met de realisatie van dit
plan, moeten worden gedekt door opbrengsten uit gronduitgifte
en kostenverhaal bij de betreffende ontwikkelgebieden. Waar dit
noodzakelijk is kan aanvullend gebruik worden gemaakt van ge-

meentelijke bijdragen, bijvoorbeeld uit de Bestemmingsreserve
Strategische Investeringen (BSI), en van subsidies van derden
zoals bijvoorbeeld de ISV-middelen.
Op het moment van het vaststellen van dit masterplan zijn de
mogelijke bijdragen van derden nog onbekend. De prioriteitstelling voor het investeringsprogramma BSI betreft een bredere
afweging van maatregelen ter uitvoering van strategische investeringen, waaronder projecten uit de Brede Structuurvisie. De
bijdrage vanuit de BSI aan de realisatie van het masterplan Katwijk langs de Rijn wordt bekend bij het vaststellen van het investeringsprogramma in 2011. Het investeringsprogramma wordt
daarna jaarlijks geactualiseerd als onderdeel van de reguliere
begrotings- en verantwoordingscyclus van de gemeente.

6.3 Uitvoeringsperiode
Het uitvoeringsplan beschrijft per deelgebied de maatregelen
die volgen uit het masterplan. Per maatregel is een indicatieve
fasering voorgesteld van de uitvoeringsperiode. De voorgestelde
uitvoeringsperiode betreft de korte, middellange of lange termijn.
De termijnen komen overeen met de eerstvolgende twee collegeperiodes en een langere periode daarna.
Korte termijn: 2010-2014
Middellange termijn: 2015-2019
Lange termijn: 2020-2030.
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6.4 	Voorstel prioriteiten voor uitvoering
het masterplan Katwijk langs de Rijn
Een aantal maatregelen voor de uitvoering van dit masterplan
is voorgedragen om te worden opgenomen in het investeringsprogramma BSI. De besluitvorming over dit investeringsprogramma vindt begin 2011 plaats. De prioriteitstelling voor het
investeringsprogramma betreft een bredere afweging dan alleen
de maatregelen uit het masterplan Katwijk langs de Rijn. Onderstaande uitvoeringsprioriteiten zijn daarmee voorlopig aan te
geven:
• Het versterken van de hechtdraden door
- locatiestudie en realisatie van aanlegplaatsen voor 		
		 passanten, vis- en kanosteigers op diverse locaties en
- de realisatie van een fietsverbinding langs de 		
		 Oude Rijn vanuit Dorpsweide naar Valkenburg;
• De ontwikkeling van ontmoetingsplekken langs het water
waaronder:
- Herinrichting buitenruimte gemeentehuis Valkenburg
		 tot ontmoetingsplek aan het water, in afstemming 		
		 met nieuwe functie van het gemeentehuis en 		
		 de realisatie van aanlegplaatsen voor passanten;
- Het realiseren van het stadspark op de Kwakkelwei.
		 In 2011 te starten met een onderzoek naar de 		
		 functionele invulling van de Kwakkelwei als stadspark
		 in relatie tot de verbetering van de bereikbaarheid 		
		 van de Kwakkelwei. In vervolg daarop het opstellen van
		 een inrichtingsplan en de realisatie van 			
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		 de herinrichting van de Kwakkelwei tot stadspark 		
		 inclusief de aankoop van de grond van het 		
		 Hoogheemraadschap van Rijnland;
- De herinrichting van de Turfmarkt tot 			
		 ontmoetingsplek aan het water;
- De herinrichting van de Zwaaikom (verdiepen, 		
		 realiseren van aanlegplaatsen) als stedelijke 		
		ontmoetingsplek;
- Eventueel verleggen fietsroute en realiseren fietsbrug
		 over Noordwijkervaart (in verlengde Ambachtsweg)
		 in afstemming met herontwikkeling van de 			
		 jachthaven Rijnsburg (particulier initiatief).

6.5

Uitvoeringsacties masterplan Katwijk
langs de Rijn

Op de volgende pagina’s wordt een overzicht van de beoogde
uitvoeringsacties, de fasering en een globale kostenraming weer
gegeven.

Deelgebied

Activiteit (nr.)

Activiteit (naam)

Uitvoeringsperiode

Masterplangebied

MP KR 0.1

Locatiestudies aanlegplaatsen en vis- en
kanosteigers

2010-2014

Masterplangebied

MP KR 0.2

BuitenRijn

MP KR 1.1

Groene Wig

MP KR 2.1

Groene Wig

MP KR 2.2

RommelRijn

MP KR 3.1

RommelRijn

MP KR 3.2

(Her)inrichten groene ontmoetingsplek
gemeentehuis Valkenburg

RommelRijn

MP KR 3.3

Realiseren fietsbrug Oude Rijn
Valkenburseweg – ’t Ambacht

RommelRijn

MP KR 3.4

Historisch Katwijk

MP KR 4.1

Onderzoek parkeeroplossing Turfmarkt

Historisch Katwijk

MP KR 4.2

Historisch Katwijk

MP KR 4.3

t Eiland / Stadspark

MP KR 5a1

t Eiland / Stadspark

MP KR 5a2

t Eiland / Stadspark

MP KR 5a3

t Eiland / Stadspark

MP KR 5a4

Realisatie ligplaatsen, vis- en kanosteigers (80
stuks voor geheel MP-gebied, gefaseerde
aanleg)

Ontwikkelingsstrategie

Kostenraming

Onderzoek

€

41.3221.168.162-

2010-2014

Investering

€

Transformatie Voorschoterweg

2020-2030

Facilitair grondbeleid

€

-

Onderzoek realiseerbaarheid (fiets)pad incl.
verwerving (project Dorspweide)

2010-2014

Onderzoek

€

-

Realiseren voet/fietspad langs de Oude Rijn over 2010-2014
Botenpad incl. verbindende bruggen

Investering

€

888.030-

Regulier beleid (RO)

€

20.160-

2010-2014

Investering

€

131.595-

2020-2030

Investering

€

3.450.000-

2011-2030

Facilitair grondbeleid

€

2010-2014

Onderzoek

€

57.116-

Herinrichten Turfmarkt inclusief aanlegplaatsen 2010-2014
en terrasgelegenheid bij de Roskambrug

Investering

€

607.500-

2015-2019

Investering

€

5.520.000-

€

113.623-

Inventarisatie karakteristieke bedrijfsgebouwen
2010-2014
langs Oude Rijn

Transformatie bedrijvenzone Valkenburgseweg

Realiseren parkeeroplossing Turfmarkt
Onderzoek functionele invulling en
bereikbaarheid Stadspark / Kwakkelwei
Aankoop grond Kwakkelwei
Opstellen inrichtingsplan Kwakkelwei
Inrichten Kwakkelwei inclusief collectieve boeg

2010-2014

Onderzoek

-

2010-2014

Investering

€

1.445.760-

2010-2014

Investering

€

143.244-

2010-2014

Investering

€

2.579.452-

4
v i z i e r

o p

d e

r iv i e r

• 115 •

Deelgebied

Activiteit (nr.)

Activiteit (naam)

Uitvoeringsperiode

Ontwikkelingsstrategie

Kostenraming

t Eiland / Stadspark

MP KR 5a5

Realiseren van beweegbare fietsbrug over het
Additioneelkanaal

2015-2019

Investering

€

t Eiland / Stadspark

MP KR 5a6

2010-2014

Investering in combinatie
met particulier initiatief

€

t Eiland / Stadspark

MP KR 5a7

Herstel van de Vliet als onderdeel v.h. stadspark 2010-2014

Investering

€

180.968-

t Eiland / Stadspark

MP KR 5a8

Fietsroute langs de Vliet door het stadspark

2010-2014

Investering

€

321.954-

t Eiland / Stadspark

MP KR 5a9

Realiseren van een verbinding (brug/pad) naar
Heerenschoolbos

2010-2014

Investering

€

118.810-

t Eiland / Valent de Wilbert

MP KR 5b1

Onderzoek restanten en herstelkasteelpark 't
Sandt en Heerenschoolbos

2010-2014

Onderzoek

€

21.560-

t Eiland / Valent de Wilbert

MP KR 5b2

2015-2019

Facilitair grondbeleid

€

68.419-

t Eiland / Valent de Wilbert

MP KR 5b3

Realiseren openbare ontsluiting van Kwakkelwei 2015-2019
via Heerenschoolbos/terrein Valent

Investering

€

2.924.544-

t Eiland / Valent de Wilbert

MP KR 5b4

Versterken openbaarheid oever en aanleg
(fiets)pad parallel aan Additioneel Kanaal

2015-2019

Investering

€

664.065-

t Eiland / 't Ambacht

MP KR 5c.1

Inrichten collectieve boeg zuidzijde (onderdeel
van transformatie 5c.3)

2020-2030

Facilitair grondbelied

€

t Eiland / 't Ambacht

MP KR 5c.2

Realiseren beweegbare (fiets)brug over
Additioneel Kanaal naar Kleipetten

2020-2030

Investering

€

t Eiland / 't Ambacht

MP KR 5c.3

Transformatie 't Ambacht

2011-2030

Facilitair grondbeleid

€

-

Rijnsburgse oevers

MP KR 6.1

Beheer en onderhoudsplan voor Rijnsburgse
oevers (over gehele lengte, maat en schaal
kanaal)

Regulier beheer en onderhoud

€

-

Rijnsburgse oevers

MP KR 6.2

2015-2030

Regulier beheer en onderhoud

€

-

Naar Zee / Hoornes

MP KR 7.1

2020-2030

Investering

€

Realiseren publiekstrekker in het park,
bijvoorbeeld kinderboerderij, volkstuin, haventje
of museum

Inbreng kaders bij herinrichting
Heerenschoolbos en herstructureren woonzorggebied (door Valent)

Herinrichting oever passend bij schaal
Additioneel Kanaal
Herinrichten stedelijke kade noordzijde
Uitwateringskanaal (na kanaalverbreding)

5.256.000-

-

5.256.000-

688.566-
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Deelgebied

Activiteit (nr.)

Activiteit (naam)

Uitvoeringsperiode

Ontwikkelingsstrategie

Kostenraming

Naar Zee / Katwijk centrum

MP KR 7.2

Fietsbrug over Uitwateringskanaal centrumHoornes (na kanaalverbreding)

2020-2030

Investering

€

11.295.834-

Naar Zee / Katwijk centrum

MP KR 7.3

2020-2030

Investering

€

PM

Naar Zee / ’t Heen

MP KR 7.4

Aanleg fiets en voetpad langs zuidoever 't Heen 2015-2030
(betreft revitalisering 't Heen)

Investering

€

Haven

MP KR 8.1

Uitvoering Varend Erfgoed

2010-2014

Investering

€

553.736-

Haven

MP KR 8.2

Verkenning mogelijke uitvoering en kosten en
baten van herinrichting Zwaaikom

2010-2014

Investering

€

111.418-

Haven

MP KR 8.3

Verdiepen zwaaikom en realiseren
aanlegplaatsen voor sloepen

2015-2019

Investering

€

1.200.000-

Oegstgeesterkanaal

MP KR 9.1

Fietsbrug over Noordwijkervaart

2010-2014

Investering

€

3.328.100-

Oegstgeesterkanaal

MP KR 9.2

Fietsbrug bij De Horn

2020-2030

Investering

€

4.186.000-

Oegstgeesterkanaal

MP KR 9.3

Legaliseren aanlegplaatsen langs
Oegstgeesterkanaal

2010-2014

Vliet Rijnsburg

MP KR 10.1

Stedenbouwkundig plan Rijnsburg centrum /
heropening Vlietzone

Vliet Rijnsburg

MP KR 10.2

Illusielandschap
Noordwijkervaart

MP KR 11.1

Illusielandschap
Noordwijkervaart

MP KR 11.2

Ambitie: open verbinding zeejachthaven

2020-2030

Regulier beheer en onderhoud

revitalisering ’t Heen

€

-

Investering

€

125.794-

Investering

€

9.772.997-

Stimuleren bedrijven tot herinrichten achterzijde
2010-2030
percelen

Regulier beleid

€

-

2010-2014

Regulier beleid

€

-

Realisatie herinrichting Vlietzone exclusief sloop 2020-2030
/ nieuwbouw

Overleg met Hoogheemraadschap over
openstellen vaarwater Noordwijkervaart

€

62.240.728-

TOTAAL
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Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Bosch Slabbers Tuin- en
Landschapsarchitecten B.V. (hierna: “Bosch Slabbers”).
Bosch Slabbers heeft bij haar werkzaamheden de zorgvuldigheid in
acht genomen die van haar kan worden verwacht. Aan de getoonde
informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Op onze werkzaamheden zijn de voorwaarden van toepassing zoals
vastgelegd in De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005).
Bosch Slabbers heeft met zorgvuldigheid de beelden in deze publicatie geselecteerd. Het kan voorkomen dat niet alle rechthebbenden
van de gebruikte beelden zijn achterhaald. Belanghebbenden worden
verzocht contact op te nemen met Bosch Slabbers.
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NIEU

Ontmoetingsplek
water

Vaarverbinding voor
kleine vaartuigen

Ontmoetingsplek
groen

Smalle vaarverbinding
kanoroutes

Natuurlijke oevers

Zoekgebied
(Fiets-)brug nieuw

Belangrijke
fietsverbinding

Beeldbepalende
boegen

Ecologische
verbinding

Jachthaven

Versterking
koppeling kust

Zeehaven

Kwaliteitsimpuls
openbare ruimte

Kleine
aanlegplekken

Herontwikkelingsgebied
wonen

Sport

Herontwikkelingsgebied
werk

Dorps-/
stadscentrum

Herontwikkelingsgebied
zorg

Herontwikkeling
woningen gericht op
rivier

Zoekgebied herontwikkeling
sportveld

Herontwikkeling
bedrijven gericht op
rivier

Herontwikkelingsgebied
openbare ruimte
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RI

Verwijzing naar uitwerking
gebiedspaspoort
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(Fiets-)brug bestaand

B U ITE N R IJ N

Groene oevers
(visueel aantrekkelijk)

Strand
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Ontmoetingsplek
dorpscentrum
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Hoofdvaarverbinding
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