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A  Inleiding

Plangebied ´Het Havenscharnier´

Katwijk is in ontwikkeling. En hoe. 
Voor buitenstaanders lijkt het erop 
alsof de gemeente vooral in de af-
gelopen jaren tot nieuw elan is ge-
komen. Alsof de vijf kernen Katwijk
aan Zee, Katwijk aan de Rijn, Kat-
wijk Noord, Rijnsburg en Valkenburg 
vanuit een relatieve luwte ten wes-
ten van de A44 recentelijk zich wis-
ten te ontwikkelen tot zelfbewuste, 
bruisende plekken in de regio en 
(ver) daarbuiten.

In dit beeld past een hele reeks van 
nieuwe gebiedsontwikkelingen en 
projecten die door de gemeente of 
door private partijen geïnitieerd zijn. 
Met de Omgevingsvisie (waarvan de 
tweede versie in 2021 door de ge-
meenteraad is vastgesteld) heeft de 
gemeente een mooi instrument in 
handen om de toekomst de komen-
de jaren vorm te geven. 

Nu zijn er een groot aantal locaties 
die ontwikkeld worden waarvoor 
aandacht en nadere uitwerking 
vereist is. Eén van deze plekken 
in Katwijk aan Zee is ‘Het Haven-
scharnier’ aan weerskanten van het 
Prins Hendrikkanaal, rondom de 
Woldringh van der Hoopbrug. Hier 
komen drie buurten bij elkaar; De 
Noord, Noord Oost en Witte Hek. 
Het gebied heeft weliswaar een rijke 
historie, echter geen uitgesproken 
karakter. Het is nu een verzameling 
van fragmentarische ruimten die 
opnieuw geordend moeten worden. 

In het gebied zijn drie marktpartijen 
een ontwikkeltraject opgestart op 
drie plekken. Dat zijn: 

De bebouwingsstrook met oude 
bedrijfsgebouwen aan de noordkant 
van het kanaal, het perceel van de 
voormalige Rabobank en de kavel 
met het winkelcentrum aan de Vis-
serijkade.

De gemeente wenst een gebieds-
visie die sturing geeft aan het ver-
volgproces in de ontwikkeling van 
deze drie locaties. Hiervoor verkent 
de visie de ruimtelijk-programma-
tische ontwikkelingsmogelijkheden 
van de locatie vanuit een groter 
verhaal van de plek. 

De gebiedsvisie schetst een toe-
komstbeeld voor de openbare ruim-
te en de bebouwing. Alle betrokken 
partijen beseffen dat het werken 
aan deze bijzondere plek in Katwijk 
een gezamenlijke inspanning ver-
eist. Alleen zo kan het gebied duur-
zaam verbeterd worden. 

In deze stedenbouwkundige ge-
biedsvisie reiken wij de bouwste-
nen aan die de gemeente en de ter 
plekke actiefe marktpartijen in het 
vervolg kunnen uitwerken. 

Het document is opgesteld in sa-
menwerking met de gemeentelij-
ke dienst, bewoners, KBM Groep, 
Brookland, Ouwehand Bouwgroep 
en bpd gebiedsontwikkeling.

Introductie
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ZELFVERZEKERD IN DE REGIO
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Masterplan Katwijk langs de Rijn
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Masterplan Katwijk aan Zee
Kaart Ontwikkelingskader

De legenda is te vinden op pagina 41

Mobiliteit-Hub 

Wateroverlast en hittestress

Vergrijzing bevolking

In recente jaren zijn door Gemeente 
Katwijk verschillende beleidsstuk-
ken opgesteld die voor het Haven-
scharnier van belang zijn.
Uit onderstaande documenten zijn 
relevante uitspralen voor de ontwik-
keling van de stedenbouwkundige 
gebiedsvisie gehaald:

• Het Hart van Holland
 Regionale Agenda Omgevings-
 visie 2040, 20 april 2017

• Masterplan Katwijk aan Zee
 15 mei 2014

• Zelfverzekerd in de regio
 Sociaal, innovatiev en duurzaam
 Omgevingsvisie Katwijk
 December 2017 en 2de versie 2021

• Vizier op de Rivier
 Masterplan Katwijk langs de Rijn
 December 2010

• Verdichtingsvisie Katwijk, 
  4 feb 2022, vastgesteld d.d.
 12 mei 2022

Opgave gemeentebreed
• Woningbouw: 2.400 stedelijke 

en 5.600 suburbane eenheden
• Meer ruimte voor bewegen en 

verblijfskwaliteit in de kernen
• Bouwen aan inclusieve kernen
• Versterking vrijetijdseconomie
• Verbetering ruimtelijke 

structuurdragers, benutten 
historische kwaliteiten

• Verscheidenheid aan identiteiten 
en ruimtelijke kwaliteiten in 
Katwijk behouden

• De Oude Rijn als recreatieve 
vaarroute beschouwen en 
aantrekkelijke verblijfsplekken 
ontwikkelen

• Onderscheidende woonmilieus 
langs de Oude Rijn creëren

• Toeristisch-recreatief profiel 
versterken: beeld- en sfeerbe-
palende gebouwen op strate-
gische locaties ontwikkelen

• Het Havenscharnier is één van de 
aangewezen verdichtingslocaties

Ambities Prins Hendrikkanaal
De haven als koppelstuk tussen 
Katwijk aan Zee en Katwijk langs 
de Rijn beschouwen. Dat vergt 
verlevendiging van het havenkanaal 
en haar oevers. 
• Programmatische invulling: 

recreatievaart
• Nieuwe brug voor langzaam 

verkeer over het Prins Hendrik-
kanaal

• Nieuw karakter van de Woldringh 
van der Hoopbrug met oog voor 
de cultuurhistorische waarde

• Architectuur: werkrivier, noeste 
gebouwen met een verwijzing 
naar het industrieel verleden.

de gehele dag sprake van een 
constante spitsuur (filevorming) op 
de gebiedsontsluitingswegen. De 
gemeente wil een mobiliteitstransi-
tie van auto naar fiets en openbaar 
vervoer bewerkstelligen. Deze tran-
sitie vraagt om ander gebruik van 
bestaande netwerken. Mobiliteits-
hubs krijgen een belangrijke functie 
in de infrastructuur. Op zo’n hub 
komen meerdere mobiliteitsvormen 
samen (zoals bus, deelauto en fiets 
en lopen) en kan je makkelijk over-
stappen van de een naar de andere 
vorm. Vooral het E-fietsen inclusief 
nieuwe snelfietsroutes is een aan-
trekkelijke modaliteit. 
 
Zeker op de schaal van Katwijk en 
de regio heeft dit een groot  
potentieel omdat de regio binnen 
tien kilometer fietsen alles te bieden 
heeft. Er is ook potentie om gebruik 
te maken van nieuwe innovatieve 
mobiliteits-concepten met vormen 
als deelmobiliteit en Mobility as a 
Service (MaaS).

Thema: Duurzaamheid
Katwijk wil de nieuwe woningvoor-
raad duurzaam ontwikkelen. Katwijk 
bouwt alleen woningen die ener-
giezuinig, aardgasloos en klimaat-
bestendig zijn. Katwijk behoort al 
enige jaren tot één van de meest 
versteende gemeenten van Neder-
land. De gemeente zal duurzaam en 
klimaatbestendige inrichting moe-
ten nastreven: innovatieve en adap-
tieve oplossingen voor hittestress 
en wateroverlast door heftige re-
genval. Katwijk zet daarnaast met 
het groenbeleidsprogramma in op 
aanzienlijk meer groen. Hiermee wil 
men de biodiversiteit bevorderen en 
de kans op wateroverlast en hit-
testress verminderen.

Thema: Wonen en demografie 
De woningnood is in de gemeente 
Katwijk sterk voelbaar. In de komen-
de jaren zijn er circa 8.000 nieuwe 
woningen nodig waarvan 2.400 
via binnenstedelijke verdichting. In 
2030 zijn er circa 7.100 bewoners 
van 75 jaar of ouder in de gemeen-
te Katwijk. Dit is een toename van 
ruim 60% ten opzichte van het jaar 
2018. De vergrijzing heeft invloed 
op de zorgvraag, huishoudens-
samenstelling (meer één en twee 
persoonshuishoudens), de woning-
behoefte en de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van voorzieningen.

Thema: Sporten en bewegen 
Een groot aandeel van de bevolking 
van Katwijk sport en beweegt te 
weinig (30%). De openbare ruimte 
kan verleiden tot meer bewegen en 
hier de mogelijkheden voor bieden: 
meer sportvoorzieningen, groen, 
ruimte voor wandelen en fietsen, 
etc. Speciale aandacht is gewenst 
voor de ouderen. Via sporten en 
bewegen kan eenzaamheid en iso-
lement mede worden voorkomen. 
Dus: zorgen voor motieven om naar 
buiten te gaan levert een bijdrage 
aan levensloopbestendige wijken op. 

Thema: Inclusiviteit
Katwijk kent van oudsher een ster-
ke sociale samenhang, deze wordt 
gekoesterd. De kernen vormen in 
beginsel inclusieve samenlevingen 
waar ruimte is voor alle doelgroe-
pen (jong en oud) en een sterke 
sociale samenhang aanwezig is. 
Hierop kan en moet worden voort-
gebouwd.

Thema: Mobiliteit 
De autobereikbaarheid van Katwijk 
staat onder druk. Er is regelmatig

Gemeentelijke uitgangspunten Gemeentelijke posities op 
maatschappelijke trends
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De sociaal-maatschappelijke 
binding in Katwijk is sterk. Velen 
blijven hun hele leven in Katwijk 
wonen. Het grootste deel van de 
jongeren blijft in Katwijk of keert na 
een korte periode elders weer terug.
Het is van groot belang om 
doorstroom mogelijk te maken 
zodat mensen die dat willen in 
Katwijk kunnen blijven wonen. 

Katwijk kent een lager aandeel 
ouderen dan het nationaal 
gemiddelde. De relatief jonge 
bevolking dankt Katwijk mede aan 
het hoge geboortecijfer. Toch zal 
het aantal ouderen sterk toenemen. 
In 2030 zijn er circa 7.100 bewoners 
van 75 jaar of ouder; een toename 
van ruim 60%.
 
In de buurt Noord Oost wonen 
relatief gezien veel ouderen 
(65+). Dit houdt verband met de 
gezondheidswoningen die daar 
aanwezig zijn. Maar ook veel 
mensen tussen de 45-65 jaar. Deze 
twee vormen de grootste groep. 

In de Noord ligt de leeftijd wat 
lager (25-45 jaar) en is het aandeel 
kinderen tussen de 0 en 15 jaar 
hoger.

Met bewoners in verschillende 
levensfases zijn verschillende 
wensen en behoeftes voor nieuwe 
ontwikkelingen begrijpelijk.

Sociale demografie
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Buurt Noord Oost:
750 woningen

Eigendom Type woning

koop 79%

11%
40%

60%

10%

huur 
coöperatie

huur 
overig

meergezins

eengezins

Buurt De Noord:
1.398 woningen

Eigendom Type woning

koop 73%
17%

67%

33%
9%

1%

huur 
coöperatie

huur 
overig

onbekend
meergezins

eengezins

Gemeente Katwijk:
26.724 woningen

Eigendom Type woning

koop 65%
28%

59%

41%7%

huur 
coöperatie

huur 
overig

meergezins

eengezins

Concentraties van belangrijke voorzieningen in de buurt

In het Havenscharnier is 
voornamelijk woningbouw te 
vinden. Echter is er aan de 
Visserijkade een aanzienlijk 
winkelcluster gesitueerd; een Dirk 
van den Broek supermarkt en 
kleinere detailhandel voor dagelijkse 
boodschappen. Dit cluster wordt 
door veel Katwijkers gevonden. 
Daarnaast zijn er her en der kleine 
voorzieningen, zoals het restaurant 
op de hoek van de Industrieweg en 
de Rogstraat. 

Rondom de zwaaikom liggen naast 
een aantal speciaalzaken ook hor-
ecagelegenheden. Voor een breder 
aanbod moet men verder in richting 
centrum of de Boulevard gaan.

Tussen zwaaikom en Tramstraat is 
een groot aantal woonzorg- en 
-gezondheidsfuncties gesitueerd. 
Deze twee functies zijn nauw met 
elkaar verbonden en ook dicht bij 
elkaar wat een groot voordeel is 
voor de leefbaarheid van het gebied. 
Vanuit hier kunnen de relevante 
voorzieningen (Visserijkade, 
zwaaikom of centrum) goed te voet 
bereikt worden.

Aan de noordkant van het Prins 
Hendrikkanaal zijn voorzieningen 
schaars. Het wonen overheerst 
hier duidelijk. Voor dagelijkse 
boodschappen zullen bewoners 
vaak naar het centrum gaan 
omdat er geen verbinding over 
het kanaal is tussen de Van der 
Hoopbrug en de Zwaaikom. Voor 
het hele Havenscharnier geldt: op 
zichzelf staande voorzieningen 
zullen een kleine kans van slagen 
hebben omdat het spontane 
publieksverkeer gering is en 
voorzieningen in de nabijheid naar 
tevredenheid functioneren. 

Een bijzonderheid van het gebied 
zijn de aanwezige bedrijven op 
de noordelijke kade van het Prins 
Hendrikkanaal. Een laatste restant 
van de bedrijvigheid die hier 
ooit heerste. Hier zal een nieuwe 
ontwikkeling plaatsvinden; te 
onderzoeken  is of een nieuwe vorm 
van kleinschalige werkplekken er 
onderdeel van kan uitmaken. 

In recreatief opzicht is het Haven-
scharnier een belangrijke aanleg-
plek voor boten. De jachthaven, 
de watertaxi naar en van Leiden 
en het industrieel varend erfgoed 
zijn publiektrekkers van de binnen-
wateren. En niet te onderschatten 
activiteit die vaak in de schaduw 
staat van de strandgangers. 

Als ‘overstappunt’ tussen water-
recreatie en landrecreatie is het 
Havenscharnier op dit moment 
minder geschikt omdat de visuele 
verbinding met de Zwaaikom en 
het centrum van het dorp door de 
enorme constructie en benauwde 
onderdoorgang van de Wolderingh 
van der Hoopbrug belemmert 
wordt.

Uitgangspunten Woonvisie  
De gemeente wil wijken waar 
mensen in alle levensfases kunnen 
wonen, en als zij dat willen binnen 
hun wijk kunnen doorstromen. 
In alle wijken is minimaal een 
voldoende aanbod van woningen 
in de sociale huur, de sociale 
koop (tot € 233.750) en voor de 
middeninkomens in woningen in de 
middeldure huur (tot € 1.040 per 
maand) en betaalbare koop (tot 
€ 350.750). 
(Prijspeil: 1 januari 2022)

In eenzijdig opgebouwde wijken 
is extra variatie in het woning-
aanbod nodig. In alle wijken is 
er woonruimte voor kwetsbare 
groepen, zoals zorgvragers (wonen 
met zorg). 

De woningen en woonomgeving 
in Katwijk moeten naar uitstraling, 
bouw- en woontechnische kwali-
teiten goed zijn. Dit vraagt om 
kwalitatief goede toekomst-
bestendige woningen in een 
goede stedenbouwkundige opzet 
die uitnodigt tot ontmoeting en 
gezond gedrag. Zo kunnen mensen 
deelnemen en bijdragen aan de 
maatschappij.

De opgave verschilt hierbij per 
wijk. Het Havenscharnier is onder 
te verdelen in de twee buurten De 
Noord en Noord Oost. 

Eigendomssituatie 
De buurten De Noord en 
Noord Oost zijn met elkaar 
vergelijkbaar, maar er zijn wel 
grote verschillen te zien met het 
gemiddelde van Katwijk. Met 
name in het lage percentage huur 
coöperatiewoningen en de grote 
hoeveelheid koopwoningen. 

Waar mogelijkheden zich binnen 
plannen voordoen, stimuleren
we meer differentiatie binnen 
plannen en meer differentiatie 
ten opzichte van de directe 
omgeving van de locatie. Katwijk 
wil in kernen met relatief minder 
sociale huurwoningen extra 
inzetten op toevoeging van sociale 
huur. In andere kernen geldt het 
omgekeerde. 

Type woningen
In buurt De Noord zijn relatief veel 
eengezinswoningen te vinden. In 
Noord Oost is juist het aandeel 
meergezinswoningen groot. Dit 
wordt met name door het vrij 
grote aanbod aan zorgwoningen 
veroorzaakt.

Behoefte
De woningbehoefte is volgens de 
provinciale Woningbehoefteraming 
2019 groot. De woningbehoefte 
van de Katwijkse bevolking groeit 
tussen 2019 en 2030 met ruim 
2.600 woningen en tot 2040 nog 
eens met 1.400 woningen.

Het aantal eenpersoonshuis-
houdens groeit. Dit leidt volgens 
lokale marktkenners, en dit blijkt 
ook uit landelijke onderzoeken, 
tot een toenemende vraag naar 
kleinere woningen. Door de hoge 
prijzen van grondgebonden 
woningen zijn appartementen vaak 
een betaalbaarder alternatief. 

Dit komt ook tot uitdrukking 
in het woningmarktonderzoek, 
waaruit blijkt dat de helft van 
de woningbehoefte ligt bij 
appartementen, in gelijke mate
verdeeld over huur en koop. 
Bij de behoefte aan grondgebonden 
koopwoningen zien we dat de 

behoefte aan juist de goedkopere 
rijwoningen het grootst is. De 
sociale huur is steeds meer voor 
een strikte doelgroep met lage 
inkomens bestemd. Deze doelgroep 
groeit de komende jaren. Daardoor 
blijft de vraag naar sociale 
huurwoningen bestaan.

Voor de lokale behoefte in 2040 
zijn er in de bestaande wijken nog 
2.400 woningen nodig.

• Voor circa 50% van het pro-
gramma is de markt leidend 

• 25% moet als sociale huur-
woning gerealiseerd worden.

Daarmee sluiten we aan bij 
de afspraak uit de Regionale 
Woonagenda 2017. Dat is exclusief 
liberalisatie, sloop of verkoop van 
sociale huurwoningen. Met de 
huidige afspraak uit de Regionale 
Woonagenda wordt ruim voldoende 
in de lokale vraag en in de ver-
vangingsopgave voorzien.

• Het resterend aandeel van 25% 
van de woningen zal verdeeld 
moeten worden over de 
segmenten:

 - middeldure huur tot   
    maximaal € 1.040/maand
 - sociale koop tot 
    maximaal € 233.750 
 - betaalbare koop tot 
    maximaal   € 350.750
 Prijspeil: 1 januari 2022

De genoemde percentages zijn 
in het huidige beleid de minimale 
vereisten. In de toekomst kan 
wellicht een grotere aanspraak op 
betaalbaarheid worden gedaan.

Voorzieningen en recreatie

horeca

detailhandel

dienstverlening

Wonen
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Buurtstructuren 

Potentiéle kansen op oppervlakkig bergen

Risico op water op straat (geel) en verbeteren afschot maaiveld (rood)

Risico op hoge grondwaterstanden

Koning-Willem-Alexander gemaal

Redschuur

Visserijschool

uit: Groenbeleidsplan

Buiten het directe plangebied 
liggen:

• Visserijschool
De Visserijschool aan de Rijnmond 
is gebouwd in 1952 naar een 
ontwerp van de architecten 
J.Jonkman en P.van Dorp. De 
school maakte onderdeel uit van 
de invulling van het gebied aan de 
zuidkant van de Rijnmond in het 
kader van de wederopbouw na de
Tweede Wereldoorlog. Dit 
gemeentelijke monument wordt 
getransformeerd naar woningen.

• Gemaal
Het uit 1954 daterende 
boezemgemaal werd in 2010 als 
rijksmonument aangewezen door de 
verantwoordelijke minister, omdat 
het gebouw van algemeen cultuur- 
en architectuurhistorisch belang is. 
Het gemaal staat op de lijst van 100 
topmonumenten in Nederland uit 
de wederopbouwperiode.

De erfgoed elementen die in 
en rondom het Havenscharnier 
liggen zijn in verschillende mate 
daadwerkelijk zichtbaar.  

• De Oude Rijn
De Oude Rijn is onderdeel van de 
Romeinse Limes: een complex aan 
Romeins militaire werken, dorpen 
en structuren. Dit vormde de 
noordwestelijke grenszone van het 
Europese Romeins rijk. 
De Limes is een voorbeeld van 
cultuurhistorisch erfgoed. Net als de 
Atlantikwall en de barakken in
Valkenburg. 

• Insteekhaven
De oude insteekhaven aan het 
Prins Hendrikkanaal is enkel in 
historische kaarten terug te vinden. 
Het haventje werd omstreeks 1910 
gegraven en 1980 gedempt. 

• Redschuur
De Oude Redschuur aan de 
Rijnmond, de voormalige 
botenloods voor de reddingsboot 
van de KNRM Katwijk, is een 
gemeentelijk monument en in 
2019 in opdracht van de gemeente 
geheel gerestaureerd. Begin 2020 is 
de schuur officieel heropend.

De vier historische kernen van de
gemeente liggen langs de Oude 
Rijn, al dan niet op een oude strand-
wal. De ontstaangeschiedenis van 
deze dorpen vormt een sterke
cultuurhistorische basis waarvan 
nog veel zichtbare én onzichtbare 
sporen resteren. Dit erfgoed maakt 
de gemeente tot wat deze is en 
kan als basis fungeren bij nieuwe 
ontwikkelingen. 

Het erfgoed dient behouden te 
worden en kan als inspiratie dienen 
voor nieuwe ontwerpen. Hiermee 
wordt gewerkt aan de verankering 
van nieuwe ontwikkelingen in de 
wortels van het verleden en aan 
binding voor nieuwe gebruikers met 
de plek. 

Het verleden wordt zo een zichtbaar 
ondeerdeel van de plek. 

Zo is het een kans om de Lijmes in 
beeld te brengen of het hoogtever-
schil tussen duinen en polder meer 
zichtbaar te maken. Het Prins 
Hendrikkanaal ligt immers preceis 
op de overgang tussen hoog en
laag. Maar ook de havenactiviteiten 
zijn het vermelden waard, de enige 
resterende havenkraan op de kade 
en het bijzondere karakter van de 
Rooie Buurt. 

Erfgoed kan van betekenis zijn 
voor de vrije tijdseconomie en een 
rol spelen bij duurzaamheid door 
gebouwen een herbestemming te 
geven met behoud van hun unieke 
karakter. Het erfgoed wordt nu 
nog weinig benut. De wens ook uit 
de omgevingsvisie is dat Katwijk de 
kracht van haar erfgoed inzet voor 
natuurdoeleinden, voor recreatie en 
voor toerisme. 

Katwijk wil de nieuwe woningvoor-
raad duurzaam ontwikkelen. Katwijk 
bouwt alleen woningen die energie-
zuinig, aardgasloos en klimaatbe-
stendig zijn. 

Katwijk behoort al jaren tot één van 
de meest versteende gemeenten 
van Nederland. De gemeente zal 
een duurzame en klimaatbestendige 
inrichting moeten nastreven: inno-
vatieve en adaptieve oplossingen 
zijn benodigd voor het tegengaan 
van hittestress en van wateroverlast 
door heftige regenval.

De gemeente zet daarnaast met het 
groenbeleidsprogramma in op aan-
zienlijk meer groen in het algemeen. 
Hiermee wordt de biodiversiteit be-
vorderd en de kans op waterover-
last en hittestress verminderd. De 
naaststaande afbeelding uit het 
Groenbeleidsplan illustreert de be-
langrijkste groene buurtstructuren.

Duurzaamheid & KlimaatErfgoed
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C  Enquête

Uitkomsten enquête Havenscharnier I 8 juni 2021

Toekomst: vraag 6 - passende sfeer voor omgeving

83% van de respondenten geeft aan dat 
maritiem, haven en de zee’ passend is bij 
de omgeving. ‘dorps’, ‘natuurlijk, groen’,  en 
‘open, weids’ volgen met respectivelijk 46%, 
43% en 32% van de respondenten. ‘Besloten, 
intiem’ wordt door 18% van de respondenten 
genoemd. Slechts 3% geeft aan dat de sfeer 
‘stads’ past bij de omgeving.

Uitkomsten enquête Havenscharnier I 8 juni 2021 juni 2021

Verkeersveiligheid rondom rotonde

Onderdoorgang Bomschuitstraat

Omgeving Rabobank

Ingang parkeerterrein

Hangjeugd

Hangjeugd

Hangjeugd
Verkeerssituatie, kade

Verkeerssituatie

Verkeerssituatie 
voor fi etsers

Tunneltje

Trap

Brug

Trap

Parkeerplaats, 
hangjeugd

Verkeerssituatie

1 - 2

Legenda

3 - 5

6 - 10

11 - 20

21 - > 

Omgeving oude industrie

Trappen

Tunneltje

Omgeving Rabobankgebouw

Niet afbreken Rabobank gebouw

Geen hoogbouw

Verplaatsen brandweerkazerne

Ontsluiting en bevoorrading Dirk van der Broek (divers)

Parkeerterrein
Gebied en bebouwing

Algemeen Dirk/Digros

Veiligheid kades

Oude industrie langs Haven 

Alleen antwoorden welke 3 keer of vaker zijn benoemd in tekst aangegeven. 
Tevens ontbreken een aantal antwoorden ivm locatie, zie *.blz 6

Legenda

1 - 2

3 - 5

6 - 10

Passende sfeer voor de omgeving

Sociaal onveilige plekken in het gebied

Plekken en gebouwen die om extra aandacht vragen

De volgende plekken worden vaak 
als sociaal onveilig genoemd:
• Tunneltje onder de brug/Haring-

kade
• Trappen Rabobank en 

Brandweer naar de brug
• Oude industrie en Haven
• Rotonde (verkeersveiligheid) 

Industrieweg, Rogstraat, Karel 
Doormanlaan

• Speelplek nabij Dirk van der 
Broek

• Parkeerplaats Dirk van der Broek 

Wat betreft duurzaamheid denkt 
68 % van de respondenten aan 
de natuur. Daarna volgt met 
40% het behoud van dieren en 
planten in het gebied en duurzame 
energieopwekking (33%),

Als mensen gevraagd wordt welke 
sfeer voor het gebied het beste 
past antwoordt 83% met ‘maritiem’. 
Daarna komt met 40% ‘natuurlijk, 
groen’. De sfeer ‘stads’ wordt maar 
door 3% genoemd. 

Door minimaal 10 tot maximaal 
16 respondenten worden deze 
voorzieningen naast de bestaande 
supermarkt als gewenst genoemd: 
• bakker, slager, groenteboer, etc
• horeca, restaurant, terras, café, 

kroeg
• groen, park 

Qua invulling wordt door 50% het 
wonen genoemd, door 44% het 
recreëren. Werken wordt door 5% 
van de respondenten genoemd. 

Tweederde van de respondenten 
zien de oevers van de Oude Rijn en 
het Prins Hendrikkanaal graag
‘beter beleefbaar’. Daarbij geeft 
men in het algemeen voorkeur aan 
een groene en minder aan een 

stenige uitstraling, vindt driekwart 
dat ze openbaar moeten zijn en zijn 
evenveel mensen voor een homo-
gene dan voor een afwisselende 
inrichting.  

De Redschuur ziet 60% als een 
volledig en toegankelijk onderdeel 
aan van de omgeving. 

De verbinding met het centrum van 
Katwijk aan Zee wordt als goed 
(67%) beoordeeld. Echter wordt 
ook aangegeven dat de verbinding 
voor fietsers (22%) en voetgangers 
(22%) onvoldoende is. 

Op de vraag welke kansen mensen 
zien voor de toekomstige ontwik-
kelingen komt naar voren: 
• Behoud of toevoegen van groen
• Gebruik van kades en water tbv 

wandelen, bootjes, rondvaart, 
etc

• Diversiteit aan functies, daarbij 
vraag naar wonen, kleinschalig 
werken, horeca, recreatie, spelen 
en winkels

• Vraag naar kleinschaligheid; 
hoogbouw tot max. hoogte van 
de Nieuwe Kerk (toren: 51 meter) 

• Inspelen en behouden van het 
(maritiem) karakter

• Verbindingen tussen de wijken, 
via langzaam verkeersbrug over 
het Prins Hendrikanaal en een 
opgewaardeerd onderdoorgaang 
van de Van der Hoopbrug

• Woningtypologie (betaalbaar-
heid) voor starters en senioren

• Rabobank: behouden en 
gebruiken voor nieuwe functies

• Noordzijde kanaal verbeteren, 
een update geven

In april 2021 is aan 447 omwonen-
den en gebruikers een brief ge-
stuurd met de vraag om deel te 
nemen aan de enquête. 

126 mensen hebben de vragen uit 
de enquête ingevuld. Op deze 
pagina zijn de belangrijkste uit-
komsten gebundeld.

In de visie is getracht om met 
zoveel mogelijk punten rekening te 
houden.

Bewonersenquête
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D  Stedenbouw- 
     kundige analyse

De kust ter hoogte van Katwijk 
wordt door jonge duinen 
bepaald. Deze reliëfrijke strook 
is onder invloed van wind- en 
waterdynamiek ontstaan. Het 
centrum van het dorp ligt relatief 
laag en moet door een kunstmatige 
waterkering worden beschermd. 
Met de recente versterking van de 
zeereep is de waterkering in het 
landschap geïntegreerd en ligt heel 
Katwijk aan Zee nu binnendijks.  

De overgang van hoge duinen en 
laag polderlandschap vertoont 
een grillige lijn aan de oostzijde 
van het duinenlandschap. Tussen 
Noordwijk en Katwijk Noord is de 
begrenzing nog haast kaarsrecht, 
evenwijdig aan de zee. De lijn 
slingert vervolgens oostwaarts. Na 
het kruisen van de Zeeweg komt 
de overgang tussen hoog en laag 
uiteindelijk weer parallel aan de kust 
te liggen tot aan Wassenaar. 

Ter hoogte van het Prins Hendrik-
kanaal prikt deze bijzondere 
landschappelijke overgang diep 
het dorp in. Het kanaal volgt deze 
natuurlijke hoogte ontwikkeling 
die terug te voeren is op de Sint-
Thomas vloed in 1163. Onder 
invloed van deze ramp werd ook de 
zeemonding van de Rijn afgesloten. 
Een directe aanleiding om het 
Mallegat te graven dat tot aan de 
huidige draaikom van het Prins 
Hendrikkanaal zou komen te liggen. 

In algemene zin is het landschap 
rondom Katwijk zeer divers en 
heeft het hoge kwaliteit. Wel zijn 
er veel waardevolle historische 
structuren verloren gegaan; deels 
omdat Katwijk vanuit verschillende 
kernen is gegroeid, zonder een 
samenhangend perspectief. 

Hierdoor oogt het geheel soms 
onsamenhangend; een heldere 
structuur ontbreekt.

In de toekomst kan dit deels worden 
ondervangen door de Oude Rijn 
centraal te stellen. De Rijn verbindt 
immers alle bestaande kernen 
met elkaar en Katwijk daarmee 
ook met de regio. Ook dienen de 
landschappelijke kwaliteiten meer 
aandacht te krijgen: bescherm de 
binnenduinrand (groene buffers) en 
de Kustzone (strand, boulevard en 
duinen) rond Katwijk. 

Landschap en verstedelijking
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P

Zicht op de steile duinrand en de Rooie Buurt aan de noordzijde van het Prins Hendrikkanaal

Toen het Prins Henrikkanaal in 1876 
werd aangelegd werd de geleide-
lijke overgang in hoogte tussen 
het polderlandschap en de duinen 
aangepast.
Aan de noordzijde van het kanaal 
kwam een vrij smalle kade te liggen 
en direct daaraan grenzend werd 
het natuurlijk hoogteverschil door 
middel van een steile helling over-
brugd. Een situatie die tot op van-
daag zichtbaar is en het plangebied 
een uniek karakter geeft. 

Door het aanleggen van de Van 
der Hoopbrug is de beleving van 
dat hoogteverschil wel ernstig 
verstoord. Vanuit het zuiden klimt 
de Industrieweg geleidelijk omhoog 
totdat hij ter plaatse van de brug op 
de hoogte van het duinenlandschap 
ligt. Van daaruit is er een vloeiende 
verbinding met Rijnmond, de weg 
die langs het Uitwateringskanaal 
ligt, tot aan de Boulevard aan toe. 

Het centrum en Zuid zijn via de 
Zeeweg perfect bereikbaar. De 
vertakkingen naar smalle straten 
zorgt voor een goede spreiding van 
het verkeer. Ook zijn er voldoende 
dwarsverbindingen die alle delen 
van het dorp aan elkaar koppelen. 
Dit systeem begint in feite al bij de 
Koningin Julianalaan en loopt door 
tot en met de Boulevard. 

De buurten ten noorden van de 
Zeeweg hebben een andere ont-
sluiting. Ook voor hen is de Zeeweg 
de primaire gebeidsontsluitingsweg 
en is er sprake van een perifere 
weg langs de rand van  het dorp 
(Industrieweg/Rijnmond). Maar 
tussen de woonbuurten onderling 
is er nauwelijks sprake van door-
gaande verkeersbewegingen. 

Voor het dagelijks verkeer van be-
woners en ondernemers is de relatie 
met de Zeeweg als toegangsroute 
naar het centrum en de N206 van 
evidente betekenis. De Industrie-
weg/Rijnmond blijkt in het ver-
keerssysteem cruciaal te zijn.

Recente verkeerstellingen geven 
intensiteiten van ongeveer 10.000 
motorvoertuigen per etmaal ter 
hoogte van de Woldringh van 
der Hoopbrug aan. Deze route is 
noodzakelijk voor de verdeling van 
het verkeer naar de noordelijke 
ingang van de parkeergarage op 
de Boulevard. Hierdoor wordt 
voorkomen dat automobilisten 
via de route Zeeweg - Tramstraat 
(waarover ook een HOV-as loopt) in 
de richting van de Boulevard rijden.

De N206 is de ruggengraat van het 
verkeerssysteeem in Katwijk. Via 
inprikkers zoals de Zeeweg wordt 
de kern Katwijk aan Zee ontsloten. 

Binnen het dorp ontsluiten de 
Bos- en de Parklaan de zuidflank 
van het dorp en de Industrieweg/ 
Rijnmond de noordflank. Deze 
‘tangenten’ zijn vanaf de Zeeweg 
via de Meeuwenlaan en de Karel 
Doormanlaan bereikbaar. 

Op deze manier is een ringvormige 
ontsluiting gecreëerd die het 
autoverkeer van vooral de be-
zoekers van de badplaats buiten 
het drukke centrum kan houden. De 
Tramstraat (het verlengde van de 
Zeeweg) vervult zo vooral voor de 
bewoners een belangrijke rol.  

De profielen van de hoofdwegen 
zijn wisselend van breedte en 
profielopbouw; echter is er altijd 
sprake van vrijliggende fietspaden 
of fietsstroken en bredere 
voetpaden. 

In de buurten zien we in de voor-
oorlogse delen veel smalle straat-
profielen. Daarin is geen ruimte voor 
afzonderlijke fietsvoorzieningen 
en zijn voetpaden vaak minimaal 
gedimensioneerd. De auto kan bijna 
overal komen (uitzonderingen zijn 
bepaalde winkelgebieden in het 
centrum) en over het algemeen 
flankeren langsparkeerplaatsen de 
rijbaan.  

Tussen de gebiedsontsluitings-
wegen en de erftoegangswegen 
is een klein aantal straatruimtes 
verantwoordelijk voor de ontsluiting 
van woonbuurten; bijvoorbeeld de 
Secretaris Varkevisserstraat en de 
Sluisweg. 
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Hoorneslaan

Industrieweg

Rijnmond

Parklaan
Boslaan

Zeeweg

Kaart rond 1860; duinen en polder waardoorheen korte tijd later het Prins Hendrikkanaal gegraven werd

Verkeer
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Dwarsverbindingen zijn schaars 
in het dorp. Terwijl de Boulevard 
uiteraard een bijzondere ruimtelijke 
kwaliteit heeft zijn de Biltlaan en 
in zekere mate ook de Koningin 
Julianalaan vooral functionele 
verkeersverbindingen. De 
Meeuwenlaan/Karel Doormaanlaan 
is wel een straatruimte met 
voldoende ruimtelijke kwaliteiten. 

Binnen dit systeem van langs- en 
dwarsverbindingen liggen de ver-
schillende woonbuurten en het 
centrum. Door de bijzondere topo-
grafie, het Prins Hendrikkanaal, de 
Oude Rijn en stedenbouwkundige 
keuzes in het verleden zien wij 
drie principieel van elkaar te 
onderscheiden gebieden in Katwijk 
aan Zee:

1  Een sterk dooraderd stedelijk/
dorpsachtig weefsel tussen Zeeweg 
en zuidelijke duinen

2  Een middengebied tussen 
Zeeweg en Oude Rijn met beperkte 
onderlinge interactie 

3  Een planmatig opgezet 
woongebied tussen Oude Rijn en de 
gemeentegrens met Noordwijk

De verschillende kernen binnen 
de gemeente hebben allemaal 
een eigen signatuur. Zo is Katwijk 
aan Zee een typisch Hollandse 
kustplaats, ontwikkeld op de hoger 
gelegen duinen en binnenduinrand 
en zijn Valkenburg en Rijnsburg 
ontwikkeld aan de Oude Rijn en 
de Vliet, de belangrijke waterver-
bindingen met het achterland en 
de zee. 

De ruimtelijke structuur is belang-
rijk omdat ook het vestigings-
klimaat in hoge mate beïnvloed 
wordt door het woon- en leef-
klimaat van het dorp. Een aan-
trekkelijke, onderscheidende 
omgeving bevordert de kwaliteit 
ervan.

In Katwijk aan Zee overheerst één 
richting in de ruimtelijke opbouw 
van het dorp: die naar zee. In het 
centrale deel structureren de Zee-
weg en de Oude Rijn/het Uit-
wateringskanaal het dorp in hoge 
mate. In Katwijk-Noord zijn dit de 
Hoorneslaan en de groengebieden 
die tussen de woonbuurten liggen. 
De lijnen verschillen sterk van 
functie en karakter. Toch verbeelden 
ze stuk voor stuk de bijzondere 
relatie van het dorp met de zee.

1
2

3
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De ruimtelijk-functionele opbouw 
van Katwijk aan Zee is uitgesproken 
en helder. Wij onderscheiden vijf 
hoofdgebieden met elk een eigen 
karakter. 

Het oudste gedeelte (1) heeft zich 
in de middeleeuwen ontwikkeld 
aan het eindpunt van een weg 
door de duinen tussen Katwijk aan 
de Rijn en Katwijk aan Zee. Het 
centrum heeft de vorm van een 
onregematige driehoek, een ‘delta’ 
van hoofdwegen, met de Zeeweg 
als ruggengraat. Van daaruit zijn er 
korte dwarsverbindingen naar het 
noorden en het zuiden.

1879 werd het Prins Hendrikkanaal 
aangelegd en kort daarna kwam de 
eerste serieuze groeistap van het 
dorp tot stand (2): Ten noorden van 
het kanaal werden eerst langs de 
kust en daarna langs de oude weg 
naar Noordwijk woningen gebouwd.  

Na de oorlog wordt de woonbuurt  
‘Zuid’ ontwikkeld (3 zuid). In amper 
10 jaar tijd breidt het dorp zich in 
de duinen uit tot aan de Parklaan 
en de Nieuwe Duinweg. Het straten-
patroon volgt de topografie van de 
duinen en haakt op de belangrijkste 
weg van het dorp aan, de Zeeweg. 

In dezelfde periode komt ook Noord- 
Oost (3 noord) tot stand. Hier wordt  
bestaande bedrijfsbebouwing langs 
het Prins Hendrikkanaal aangevuld 
met nieuwe woonbebouwing. Dwars 
door de buurt wordt de J. van der 
Vegtstraat aangelegd die het oude 
tracé van het Mallegat volgt. Ook 
het westelijk deel van de buurt 
Witte Hek wordt gebouwd. Daarbij 
komt ook hier een weg te liggen 
die het Mallegat volgt (Jan van 
Brakelstraat).

Rond 1960 is het dorp tussen de 
zee en de Meeuwenlaan/Karel 
Doormanlaan bebouwd. Aan drie 
zijden, de zeezijde en de noordelijke 
respectievelijk de zuidelijke duinen 
kan Katwijk niet meer verder 
groeien en is de vorm en de 
organisatie van het dorp feitelijk 
vastgelegd. 

De ontwikkeling en afronding 
van de oostelijke woonbuurten in 
richting N206 (4) en de noordelijke 
woonbuurten aan de overkant van 
het uitmondingskanaal (5) valt 
grofweg in de periode 1960 tot 
2000. Alleen het uiterste noorden 
(Park Rijnsoever) is nu nog in 
ontwikkeling.

Duiding
In de ouderen gebieden (1 t/m 3) 
bepalen traditionele ruimtelijke 
structuren het beeld van het dorp. 
Hier speelt de stedelijke of dorpse 
weg en het bouwblok met private 
binnenterreinen een hoofdrol. 

Het centrum en Zuid wordt door 
een meanderend netwerk van 
hoofdwegen in richting zee ge-
kenmerkt. Een vanzelfsprekende 
structuur, afgeleid uit de topografie. 
Korte noordzuid gerichte woon-
straten verbinden buurtjes met 
elkaar. 

De Noord en Noord-Oost zijn 
daarentegen meer afgebakende 
buurten die middels aantakkingen 
op de Zeeweg functioneren. 
Directe verbindingen tussen de 
twee buurten zijn er nauwelijks 
omdat het Prins Hendrikkanaal er-
tussen ligt. Slechts de brug vormt 
een verbinding maar ligt perifeer 
aan de noordelijke rand van de 
buurten. 

1

3 noord 
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3 zuid
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E  Visie

Wonen  
In Katwijk aan Zee ligt het aandeel 
55-plussers binnenkort rond de 
30%. De vergrijzing zorgt voor een 
grote vraag naar voor ouderen ge-
schikte woningen (en woonvormen) 
en naar nabijheid van voorzieningen. 
De gemeente vindt inclusieve leef-
omgevingen cruciaal en wil daarom 
bijdragen aan de realisatie van een 
evenwichtig woningaanbod per 
buurt. Het Havenscharnier kan hier-
op inspelen door vooral op levens-
loop bestendige appartementen in 
te zetten.

Waar mogelijkheden zich voordoen, 
stimuleert de gemeente meer 
differentiatie binnen de plannen en 
meer differentiatie ten opzichte van 
de directe omgeving van de locatie. 
Katwijk wil in kernen met relatief 
weinig sociale huurwoningen extra 
inzetten op toevoeging van sociale 
huur. In andere kernen geldt het 
omkeerde. Voor het Havenscharnier 
betekent dit inzetten op huur-
woningen in de middeldure en de 
sociale sector.
 

De drie ontwikkelplekken van de 
private partijen en de wens van de 
gemeente om van Havenscharnier 
een boeiende en kansrijke plek van 
het dorp te maken zijn de stuwende 
kracht achter de gebiedsvisie. 

De op de vorige pagina’s uiteen-
gezette analyses op het gebied van 
beleid, trends en vakinhoudelijke 
overwegingen leveren belangrijke 
input voor de visie op. Puntsgewijs 
zijn de volgende conclusies te 
trekken. 

Landschappelijke 
ontwikkeling
Het verschil is groot tussen de 
noord- en de zuidkant van het Prins 
Hendrikkanaal in landschappelijke 
ondergrond en ruimtelijke opbouw
Dit gegeven verdient waardering en 
bescherming. Het hoogteverschil 
dient gekoesterd te worden en 
waar mogelijk beter zichtbaar en 
beleefbaar gemaakt te worden.

Dit is een serieuze uitdaging met 
name omdat de zuidelijke aanlan-
ding van de Wolderingh van der 
Hoopbrug de beleving van het 
hoogteverschil danig verstoort. De 
aanlanding dient in de toekomst 
in het landschap geïntegreert te 
worden. Voor de voorgenomen 
ontwikkeling aan de noordkant 
van het kanaal geldt dat de groene 
steilrand via voldoende doorzichten 
beleefbaar moet blijven. 

In algemene zin is het landschap 
rondom Katwijk zeer divers en heeft 
het hoge kwaliteit. Wel zijn er veel 
waardevolle historische structuren 
doorsneden of helemaal verloren 
gegaan. Hierdoor oogt het geheel 
soms onsamenhangend; een heldere 
structuur ontbreekt.

Erfgoed
De wens uit de omgevingsvisie 
is dat Katwijk de kracht van haar 
erfgoed benut. Versterk het, maak 
het zichtbaar en gebruik het als 
gebiedskwaliteit bij ruimtelijke 
ontwikkelingen.

Voorzieningen en recreatie
Rondom de zwaaikom en bij de 
Visserijkade zijn nu de meeste 
commerciële voorzieningen te 
vinden. Een intensivering ervan lijkt 
niet nodig.

Een programmering met (andere) 
publieksgerichte functies en klein-
schalige bedrijvigheid ter plekke 
van de huidige werkfuncties aan 
de noordzijde van het kanaal kan 
voor het dorp en de plek kansen 
bieden. Makersspaces of flexibele 
werkplekken voor startende onder-
nemers zijn schaars, zeker op een 
centraal gelegen plek. Educatieve 
voorzieningen rondom het thema 
‘maritiem Katwijk’ kunnen een 
boost geven aan het gebied. Voor 
recreatie is het interessant om de 
watergebonden activiteiten te 
ondersteunen/uit te bouwen en het 
wandelen langs het kanaal en de 
Oude Rijn te stimuleren. 

Het Havenscharnier is immers 
gebaat bij levendigheid die 
verder gaat dan wonen alleen. 
Daarvoor moeten verbindingen 
langs het water logisch zijn en 
aaneengesloten circuits vormen. 

In de toekomst kan dit deels worden 
ondervangen door de Oude Rijn 
centraal te stellen. De Rijn verbindt 
immers alle bestaande kernen 
met elkaar en Katwijk daarmee 
ook met de regio. Ook dienen de 
landschappelijke kwaliteiten meer 
aandacht te krijgen: bescherm de 
binnenduinrand (groene buffers) en 
de kustzone (strand, boulevard en 
duinen) rond Katwijk. 

Verkeer
Het plangebied is goed ontsloten 
en kan het verkeersaanbod op de 
hoofdwegen Karel Doormanlaan, 
Industrieweg en Rijnmond afwik-
kelen.

De Boulevard is onderdeel van een 
verkenning waarbij het doorgaand 
verkeer op de Boulevard van noord 
naar zuid of omgekeerd voorkomen 
moeten worden en het OV en 
langzaamverkeer een goede plek 
op dit traject moet krijgen. De toe-
gangen van de parkeergarages zijn 
dan een mogelijk eindpunt van de 
nu doorgaande route. 

Op lager schaalniveau moet 
gewerkt worden aan een goede 
ontsluiting van het winkelcluster 
zonder de woonbuurt te belasten. 
De toekomstige relatie tussen 
hoofdstructuur en winkelcluster is 
bij voorkeur directer en robuuster. 
Daarbij moet meer dan tot nu toe 
op veiligheid en comfort voor het 
langzaam verkeer worden gelet. 

Ook is een nieuwe voetgangers-
verbinding halverwege het Prins 
Hendrikkanaal gewenst. Op deze 
manier kunnen meer mensen van 
Noord gebruik maken van de 
voorzieningen die voornamelijk aan 
de zuidzijde van het water liggen. 

Ruimtelijke structuur  
De recente ontwikkelingen in de 
nabijheid van het Havenscharnier 
zijn een goed vertrekpunt. Het 
water kan als verbindend element 
dienen en enorme kwaliteit 
toevoegen.

Nu moet er naar gestreefd worden 
de ruimtelijke fragmentatie aan 
de zuidzijde van de brug tegen te 
gaan. De geïsoleerde ligging van de 
Rabobanklocatie ten opzichte van 
Redershaven kan verbeterd worden 
door een integrale aanpak van het 
gebied. 

Aan de zuidwestzijde van de oprit 
van de brug oogt het gebied laag-
waardig en rommelig. Debet 
hieraan zijn de functies en daarbij 
behorende inrichting die je niet op 
zo een prominente plek verwacht;
een groot parkeerterrein, een 
benzinepomp en een brandweer-
kazerne. Met de ontwikkeling van 
het Havenscharnier kan hier ver-
andering in komen. In ontwerpend 
onderzoek moet een nieuwe, ge-
optimaliseerde verdeling van 
ruimte, bebouwing en programma 
evonden worden. De ontwikkelingen 
kunnen samen ervoor zorgen dat 
hier een passend puzzelstuk tot 
stand wordt gebracht.

Klimaat en duurzaamheid 
De inrichting van de omgeving 
dient duurzaam en klimaatbe-
stendig te zijn. Innovatieve en 
adaptieve oplossingen voor hitte-
stress en wateroverlast zijn ge-
wenst. Ook dient er simpelweg 
meer (biodivers) groen te worden 
gerealiseerd. Verdichting op deze 
gevoelige plek in het dorp moet 
hand-in-hand gaan met meer en 
beter groen.

Conclusies uit de analyses
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ontwikkellocaties

kades

nieuwe Wolderingh van der Hoopbrug

hoogteaccent

Duinvoet met groene traptredes  

Duintuin, landschappelijke integratie brug

plinten, veelal met publieke functies

herinrichting Visserijkade

groene inrichting met duinkarakter

Redschuur

bubble barrier

nieuwe voetgangersbrug

zichtlijnen Rooie Buurt/PH-kanaal

Bebouwing & Programma

Buitenruimte

Legenda

De belangrijkste uitgangspunten 
die voortvloeien uit de analyses:

1. Het verschil in landschaptype 
(hoge duinen/lage polder) is in 
acht te nemen. Maak vooral ook 
de overgang tussen hoog en laag 
beleefbaarder.

2. Zowel woningbouw als openbaar 
gebied dienen duurzaam en 
klimaatbestendig ontwikkeld te 
worden. Verdichting betekent 
per definitie ook het toevoegen 
van groen; openbaar en privaat.

3. De fragmentatie ten zuiden van 
het Prins Hendrikkanaal is tegen 
te gaan door het gebied tot aan 
de Jachthaven als één geheel te 
beschouwen. Integreer daarbij de 
Wolderingh van der Hoopbrug.

4. In het woningaanbod dient 
evenwicht tussen verschillende 
financeringscategorieën en 
woonvormen bereikt te worden. 

5. De kracht van het erfgoed dient 
benut te worden; denk aan 
de Redschuur en het varend 
erfgoed langs de kade. 

6. Zorg voor prettige levendigheid 
zodat Havenscharnier de schakel 
tussen centrum en Oude Rijn 
wordt. Leg daarom een sterk 
accent op aantrekkelijke routes 
en ruimten voor voetgangers en 
fietsers en voeg in het gebied 
passende functies toe. 

Buitenruimte

Hoofdroutes voor 
voetgangers [roze] en auto’s [grijs]

Stedenbouwkundige eenhedenLandschap

Programmering plint

Uitgangspunten Visie
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De Wolderingh van der Hoopbrug 
zal op vervangen worden. Dit is een 
belangrijk moment om het Haven-
scharnier en diens omgeving een 
beslissende kwaliteitsimpuls te ge-
ven: de visie voorziet in een brede 
overspanning van het kanaal en de 
aangrenzende kades. Hiermee is het 
mogelijk de vernauwing van het 
kanaal te verwijderen, de Prins Hen-
drikkade in haar volledige breedte 
door te zetten en de noordelijke 
kade tot onder de brug aan te leg-
gen. De kade gaat vervolgens over 
in een voetpad langs de duinvoet.

Middels trapopgangen van de kades 
naar de brug en een nieuwe voet-
gangersbrug in het verlengde van 
de Saksenstraat of de Friezenstraat 
ontstaat een ‘rondje kanaal’; een 
aantrekkelijk circuit voor wande-
laars dat het Havenscharnier uit een 
zeker isolement haalt. Een circuit 
dat voor zowel bewoners als toeris-
ten aantrekklijk is. Daartoe draagt 
ook een publiek toegankelijke Red-
schuur bij!

De Duinvoet en Duintuin
Ter hoogte van de aanlanding van 
de Van der Hoopbrug aan de zuid-
kant van het kanaal zal Havenschar-
nier radicaal van karakter verande-
ren. Rondom de Industrieweg komt 
tussen Haringkade, Prins Hendrikka-
de en Visserijkade de ‘Duintuin’, een 
groen ingericht gebied met daarop 
losse bouwvolumes. Dit wordt de 
nieuw vormgegeven overgang tus-
sen polder- en duinenniveau. Vanaf 
de rotonde aan de Karel Doorman-
laan loopt het groene maaiveld ge-
leidelijk tot aan het brugdek op. 
Duintuin bestaat grotendeels uit de 
daken van de plinten van de aan 

Flexibele programmering plinten
Op de bouwlocaties die voor her-
ontwikkeling in aanmerking komen 
wordt een begane grond ontwik-
keld die flexibel in te vullen is. Deze 
bouwlaag dient als plint waarop 
appartementen in verschillende 
groottes en prijsklassen liggen. 

Voor de programmering van de 
plint valt aan de noordkant van het 
Prins Hendrikkanaal te denken aan 
werkfuncties, rondom de Visserijka-
de aan winkels aan de zuidwestkant  
en dienstverlening en maatschap-
pelijke voorzieningen aan de noord-
oostkant en aan de Haringkade aan 
dienstverlening.

Deze functies vormen een continui-
ering van het bestaande aanbod of 
een uitbreiding met nieuwe functies 
zodat een economisch robuuste 
clustering onstaat. Eén die aantrek-
klijk is voor bewoners en bezoekers 
van Katwijk aan Zee.

Een rondje langs de kade
Om dit te bewerkstelligen voorziet 
de visie in de verdere uitbouw van 
openbare en hoogwaardig ingerich-
te kades rondom het Prins Hendrik-
kanaal. In ‘Look and Feel’ wordt de 
recentelijk opgeleverde Prins Hen-
drikkade tot aan de hoek Haring-
kade/Rogstraat doorgezet. 

Aan de noordzijde krijgt de kade 
langs het kanaal een ander karakter
omdat hier geen autoverkeer over-
heen rijdt. In de uitwerking kan deze 
kade in uitstraling duidelijk verwij-
zen naar de havenactiveiten door 
onder meer een bestaande hijskraan 
te integreren. Zo kan het verleden 
zichtbaar worden gemaakt. 

Het gebied langs en achter het Prins 
Hendrikkanaal is in de afgelopen 
jaren sterk veranderd. Het rauwe 
werkverleden van het gebied is gro-
tendeels uitgewist en heeft plaats 
gemaakt voor kleurrijke woningen 
en voorzieningen voor een breed 
publiek. Vanaf de Zwaaikom tot aan 
de Visserijkade (zuidzijde) respec-
tievelijk tot het punt waar Haven de 
slinger maakt om omhoog te klim-
men (noordzijde) ligt het gebied er 
keurig bij.  

Vanaf deze twee punten tot aan de 
Oude Rijn is het beeld anders. Hier 
zorgen oude bedrijfsgebouwen, 
brandweerkazerne, benzinepomp 
en grote parkeervelden, de (onder-
doorgang van de) Wolderingh van 
der Hoopbrug en de Haringkade ter 
hoogte van de Rabobank voor een 
deprimerende beleving die boven-
dien als sociaal onveilig te karakteri-
seren valt. 

Het gebied presenteert zich als pe-
riferie van het dorp met de uitstra-
ling die eerder bij een bedrijventer-
rein past dan bij een zo prominent 
gelegen deel van het dorp.  

De visie is erop gericht dit beeld 
grondig te herzien en het in het 
westen eerder ingezet kwaliteits-
niveau door te trekken tot aan de 
Oude Rijn. De ambitie die in deze 
visie naar voren komt is het trans-
formeren van Havenscharnier van 
achterkant naar nieuw Katwijks 
entree aan de kant van de Oude 
Rijn. In gebruik, (maritiem) beeld en 
beleving.

   Buitenruimte      Duinvoet

   Buitenruimte      Kades

   Buitenruimte      Visserijkade

   Buitenruimte      Industrieweg / Duintuin

   Buitenruimte      Woldringh vd Hoopbrug

   Ontwikkelplot    Prins Hendrikkanaal noordkant

   Ontwikkelplot    Visserijkade oost met Duintuin

   Ontwikkelplot    Kop Haringkade met Duintuin 

   Ontwikkelplot    Visserijkade west

weerszijden gelegen ontwikkel-
locaties. Aan de noordoost kant 
is dit de Rabobank locatie, aan de 
zuidwestkant de locatie van de 
benzinepomp, het parkeerterrein 
van de supermarkt (op gemeentelij-
ke grond), het basketbalveld en de 
omgeving van de brandweerkazerne. 

De diverse functies in de plint die-
nen het openbare leven op straat-
niveau te versterken. Op en in de 
duintuin verrijken de losse bouw-
volumes met hun appartmenten de 
ruimtelijke beleving van deze zo 
belangrijke plek van Katwijk. In de 
tuin zal ook het basketbalveld geïn-
tegreerd worden. De bouwhoogtes 
zijn af te stemmen op de omgeving. 
Een hoogteaccent op de hoek van 
Haringkade/Prins Hendrikkade on-
derstreept de betekenis van Haven-
scharnier als één van de entree‘s 
van het dorp. 

Met het plan ‘Duinvoet’ wordt aan 
de noordzijde van het Prins Hen-
drikkanaal het groengebied rond-
om de Redschuur versterkt en 
opgewaardeerd. In plaats van de 
kale grasvlakten die het utilitaire 
karakter van het uitwateringskanaal 
reflecteren zal op den duur duin-
beplanting de boventoon voeren. 
Ook zal het hoogteverschil tussen 
Redschuur/Rijnmond en het water 
glooiender worden opgevangen. 
Groene ‘duintreden’ maken het in de 
toekomst mogelijk vanaf de nieuwe 
havenkade naar de Redschuur te 
klimmen. De kade eindigt ter hoog-
te van de toekomstige Limes Bub-
ble Barrier en gaat daar over in een 
nieuwe voetpad langs het water in 
de richting van het mogelijk toe-
komstig Erfgoeddepot (Wantveld). 

De ontwikkelplots
De westelijk van de brug gelegen 
nieuwe kade ontsluit de plint van de 
ontwikkellocatie Prins Hendrikkanaal, 
voor voetgangers. Dit is noodzake-
lijk omdat het aanwezige hoogte-
verschil van het terrein de plint van-
af de noordkant deels ontoeganke-
lijk maakt. Pas ter hoogte van de 
Cattenstraat wordt de plint vanaf de 
ontsluitingsweg ‘Haven’ zichtbaar 
en bereikbaar. De gebouwen pre-
senteren zich met hun aantrekkelijke 
zuidkant aan de kade. De plint zorgt 
daarbij voor levendigheid door bij-
voorbeeld werkfuncties hier te pro-
grammeren. De gebouwen vormen 
de tegenhanger van de woonhuizen 
aan de overkant. Een tegenhanger 
met een andere uitstraling, namelijk 
robuster en maritiemer. Daarbij res-
pecteren de gebouwen de ritmiek 
en zichtlijnen van de Rooie Buurt. 

De Visserijkade wordt niet alleen 
nieuw ingericht maar de rooilijn 
verandert ook iets van richting. Van-
af de Meester E. N. Rahusenstraat 
wordt de straat naar het zuidwesten 
gedraaid. Zo ontstaat er een goed 
vorm te geven ruimte. Het karakter 
veranderd van monofunctionele 
(parkeer-)straat naar een levendige 
publieke straatruimte met het ac-
cent op langzaam verkeer. 

Aan de zuidwestzijde van de straat 
komt in de plint een nieuw cluster 
van detailhandel te liggen. Daar-
boven zullen langs de Visserijkade 
en langs de Rahusenstraat appar-
tementen gerealiseerd worden. De 
noordoostzijde van de Visserijkade 
wordt door een nieuwe ontwikke-
ling gedefinieerd; Duintuin (west). 
met in de plint maatschappelijke 

of commerciële voorzieningen en 
erboven gelegen (twee tot vier) 
bouwvolumes met appartmenten. 

Aan de overkant van de Industrie-
weg ligt de ontwikkelplot van Duin-
tuin (oost). Hier zijn eveneens een 
aantal losse bouwvolumes met 
appartementen te vinden. Tussen 
de bouwvolumes loopt de duintuin 
door; in feite het dak van een grote 
plint die de contouren volgt van de 
ontwikkelplot. Het hoogteaccent op 
de hoek van Haringkade en Prins 
Hendrikkade onderstreept de bete-
kenis van deze plek voor het dorp. 

Alle ruimten en alle ontwikkello-
caties zijn erop gericht helderheid 
en samenhang te genereren. In de 
uitwerking van de plannen zal hoge 
aandacht aan sociale veiligheid 
besteed worden. Aan de zuidzijde 
van het Prins Hendrikkanaal zet de 
visie het bebouwingsweefsel van 
project Reedershaven voort. Aan 
de noordzijde is de Rooie Buurt het 
aangewezen referentiepunt. In de 
verdere uitwerking zal het verschil 
tussen noord- en zuidzijde van het 
Prins Hendrikkanaal ook in de archi-
tectuur tot uitdrukking komen. 

Autoverkeer 
De ontwikkelingen vergen goede 
bereikbaarheid voor alle verkeers-
deelnemers, ook de autmobilist. 
De visie voorziet in een verkeers-
systeem waarin bereikbaarheid en 
voorkomen van overlast (voor zit-
tende en voor nieuwe bewoners) zo 
goed mogelijk in balans zijn. In de 
bijlage wordt op pagina 42 getoond 
hoe het autoverkeer en de bevoor-
rading van de winkels in de toe-
komst georganiseerd kan worden. 

Op de volgende bladzijden worden per 
hoofdbuitenruimte en per ontwikkel-
locatie belangrijke uitgangspunten voor 
de verdere uitwerking gegeven. 

Doorsneden van de ontwikkelplots ver-
duidelijken de gewenste hoogteontwik-
keling en de globale breedte van straat-
ruimten. Referentiebeelden geven een 
goede indicatie van de beoogde sfeer.

Dit zijn de beschreven hoofdelementen 
van de visie:

Het Havenscharnier
een nieuwe entree aan de Oude Rijn
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Op het punt waar het Prins Hendrik-
kanaal van de Oude Rijn aftakt ligt 
aan de noordijzde de voet van de 
duinen. Het feit dat dit gebied weinig 
natuurlijk en duinachtig oogt is te 
danken aan verschillende oorzaken. 
Zo is de plek is de loop der tijd 
meerdere keren ingrijpend gewijzigd. 
Vooral de 1919/1920 afgegraven 

tieke duinbeplanting. Samen met 
de bovenop gelegen Redschuur, 
die ondertussen een culturele 
bestemming heeft onstaat daarmee 
een verrijking in beeld en gebruik. 

Een ander punt dat de betekenis 
van de duinvoet haast teniet doet 
is de aanlanding van de W. van der 
Hoopbrug. Doordat de brug een 
lange flauwe helling vanaf de Karel 
Doormaanlaan heeft, wordt het 
verschil in hoogte (ruim 5,5 meter) 
tussen polder en duinen nauwelijks 
waargenomen. Uitgaande van het 

zanderij met het in cultuur genomen 
land en de latere ophoging ervan
heeft het gebied geen goed gedaan. 
Het strakke en haast utilitaire karak-
ter verhult de landschappelijke 
iden-titeit van de plek. In de visie 
wordt het strak vormgegeven 
terrein dan ook voorzien van 
zachtere glooiingen en karakteris-

handhaven van een brug op deze 
plek is naar een duurzame oplossing 
gezocht waarin het duinenlandschap 
ook vanuit de Industrieweg waarge-
nomen kan worden.

Hiervoor voorziet de visie in de ‘Duin-
tuin’. De aan weerskanten van de 
Industrieweg gelegen taluds en 
(rest-) ruimtes maken plaats voor 
een breed maaiveld tussen Jacht-
haven en Visserijkade dat van duin-
achtige beplanting wordt voorzien. 
Zo ontstaat hier als het ware een 
uitloper van het duinenlandschap. 

Een ingreep met grote positieve 
impact. Voor deze hoofdbuiten-
ruimte is samenwerking tussen pri-
vate partijen en de gemeente vereist. 
Duintuin ligt namelijk deels op de 
plinten van toekomstige gebouwen 
en deels in openbaar gebied.

Gezamenlijk zorgen Duintuin en Duin-
voet ervoor dat iedereen die hier 
loopt, fiets, rijdt of vaart het Haven-
scharnier op een nieuwe manier zal 
ervaren. Als overgang tussen polder 
en duin en als entree van Katwijk 
aan Zee vanaf de Oude Rijn. 

Buitenruimte
Duinvoet en Duintuin
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Het meest recente deel van de Prins 
Hendrikkade, gelegen ter hoogte van 
Reedershaven is een fraai ogend en goed 
functionerend kadeprofiel. 

De visie stelt voor dit profiel door te trekken 
tot aan de Haringkade. De breedte blijft ook 
onder de nieuwe brug gehandhaafd (fase 
2) en krijgt op de hoek met de Haringkade 
een verbijzondering door hier een laag 
gelegen verblijfsplek aan het water toe te 
voegen. De Haringkade kent een geringere 
profielbreedte maar zal vanuit het profiel 
van de Prins Hendrikkade worden afgeleid.

Aan de overkant van het kanaal wordt de 
kade langs de huidige bedrijvenstrook door- 
gezet. Niet als identiek profiel maar als 
voetgangerskade. Vanaf de Zwaaikom 
gezien gaat het autoverkeer immers de 
duinhelling achter de gebouwen omhoog 
om ter hoogte van de Redschuur op 
Industrieweg en Rijnmond aan te sluiten. 

De voetgangerskade kan in materiaal en 
detailering een stoere uitstraling krijgen 
waarbij de Prins Hendrikkade het kwaliteits-
niveau blijft aangeven. Onder de nieuwe 
brug door loopt de kade tot aan het uit-
wateringskanaal. Omdat hier, net als aan 
de zuidzijde van het water trapopgangen 
naar de brug komen kan een ‘rondje kade‘ 
compleet en zonder hinderlijk autoverkeer 
gelopen worden. 

Dit rondje takt aan beide uiteinden van het 
Prins Hendrikkanaal aan belangrijke ver-
bindingen aan. Zowel in richting centrum 
als ook naar het Boezemgemaal met de 
mogelijkheid naar de duinen of het strand te 
lopen. Zo onstaat zelfs een groter ‘Rondje
Katwijk’ langs oude en nieuwe gebouwen 
van cultuurhistorische waarden en verschil-
lende landschappen. 

De huidge straatruimte is ongeveer 1950 
aangelegd en wel ten westen van een 
eerder gegraven insteekhaventje. Dat 
water werd rond 1980 weer gedempt en 
kort daarna kwam hier het terrein van de 
brandweerkazerne te liggen. 

In de afgelopen decennia vervulde de 
Visserijkade een louter functioneel doel 
als een van de ontsluitingswegen van 
het Prins Hendrikkanaal. De betekenis 
nam af toen nieuwe hoofdwegen werden 
aangelegd en de haven bovendien zijn 
functie verloor. Nu is de straatruimte de 
scheidslijn tussen Reedershaven en de 
perifeer ogende verzameling van functies 
zoals parkeerterrein, benzinepomp, 
brandweerkazerne en Industrieweg.

In de visie verandert de straat tot een 
aantrekkelijke ruimte die aan beide kanten 
helder begrensd wordt. Daarvoor zorgt aan 
de westzijde de beoogde nieuwbouw van 
detailhandel en woningen die in uitstraling 
aan Reedershaven zal aanknopen. Aan de 
oostzijde wordt ruimte gemaakt om nieuwe 
bebouwing toe te voegen. De voorgestelde 
functies aan beide kanten in de plinten 
beloven publiek aan te trekken en voor 
levendigheid te zorgen. 

De straatruimte zelf zal een profiel krijgen 
waarin ruimte is voor voetgangers en 
fietsers, die verblijfskwaliteit krijgt en die het 
autoverkeer in goede banen leidt. Parkeren 
zal onderdeel van de ruimte uitmaken maar 
door royale bomenaanplant en nieuwe 
inpandige parkeervoorzieningen wordt het 
verkeer niet dominant. 

Huidige Visserijkade Huidige Prins Hendrikkade

De hiervoor genoemde buitenruimten 
en de hierachter beschreven ontwikkel-
plots hebben telkens specifieke uit-
gangspunten en referenties. 

Echter heeft Havenscharnier als geheel 
ook een overkoepelend thema qua 
uitstraling. Dat is ‘Maritiem karakter’.

In de verdere uitwerking is dit thema als 
leidraad voor beeldkwaliteitsaspecten 
te gebruiken. Dit moodboard dient ter 
inspiratie.

1

3

4 5

6 7

Buitenruimte
Visserijkade

Buitenruimte
Kades 

Moodboard ‘maritiem karakter’
voor buitenruimten en bebouwing 

2

8 9
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HavenPrins 
Hendrikkade

AA BB

Haven

Van der 
Hoopbrug

Voetgangers-
brug verlengde Sak-

senstraat

Duinvoet

A

A

B

B

De lange en ondiepe strook langs 
het kanaal vraagt om een bijzonde-
re gebouwtypologie met een alzijde 
uitstraling. De begane grond wordt 
door een plint ingenomen die flexi-
bel te programmeren is. Voldoende 
vrije hoogte maakt verschillende 
functies mogelijk. Het uitgangspunt 
is het aanbieden van werkgerela-
teerde ruimtes. Zo kan een Makers-
space een goede verwijzing zijn 
naar vroegere havenactiviteiten en 
een aanvulling op het aanbod aan 
werkruimtes in het dorp. Op andere 
plekken zouden woon-/werkunits 
voor een goede uitstraling van de 
plint kunnen zorgen. 

Op de strook, die nog eigendom is 
van verschillende eigenaren kunnen 
vijf los van elkaar gelegen bouwvo-
lumes ontwikkeld worden. 
In breedte en positionering zijn de 
gebouwen afgestemd op de achter-
liggende bebouwing van de Rooie 
Buurt. De zichtlijnen van de haaks 

op het kanaal staande woonstra-
ten blijven vrij. Hier is ruimte om op 
kadeniveau prettige verblijfsplekken 
aan te bieden én een nieuwe voet-
gangersbrug in het verlengde van 
de Saksenstraat (of eventueel de 
Friezenstraat) te integreren.

Boven de plint liggen de apparte-
menten. Uitgangspunt zijn maxi-
maal vier woonlagen bovenop de 
plint zodat de hoogte niet oneven-
redig groot wordt ten opzichte van 
de bebouwing aan de zuidzijde van 
het kanaal of wezenlijk hoger dan 
de nokhoogte van de bebouwing 
van de Rooie Buurt. Een setback 
zou de bovenste verdieping kunnen 
verzachten.
In de uitwerking tot bouwplan kan 
worden onderzocht of een of twee 
extra verdiepingen op het direct 
naast de Van der Hoopbrug gele-
gen bouwvolume mogelijk is. Verder 
wordt de omvang van het program-
ma niet bepaald in deze visie. 

Gezien de beperkingen van de 
ruimte en de hoogteligging vormt 
het aanbieden van parkeergelegen-
heid een uitdaging. 

Het benodigd aantal parkeerplaats-
en is op eigen terrein en op hoog-
waardige wijze, dus in een gebouw-
de parkeervoorziening aan te bie-
den. Dit betekent ook dat parkeren 
aan de kadekant van de plint niet 
denkbaar is. Hier moeten functies 
juist voor een bepaalde mate van 
levendigheid en aantrekkelijkheid 
voor publiek zorgen. De gewenste 
uitstraling van de openbare ruimte 
en van de gebouwen mag door het 
parkeren niet worden aangetast. 
Inpandig parkeren aan de straatkant 
(Haven) is wel denkbaar.

In architectuur en uitstraling dient 
de bebouwing een robuuste tegen-
hanger te zijn van project Reeders-
haven aan de overkant van het Prins 
Hendrikkanaal. Het verschil tussen 

noord en zuid is één van de belang-
rijke uitgangspunten voor het hele 
Havenscharnier. Daarbij is het niet 
de bedoeling om de Rooie Buurt als 
architectonisch referentiepunt te 
gebruiken. Veel meer kunnen de vijf 
gebouwen een stoere en maritieme 
uitstraling krijgen die aan het haven-
verleden refereert.

De gebouwen dienen familie van 
elkaar te zijn, echter niet identiek. 
‘Verscheidenheid in eenheid’ is het 
uitgangspunt en het verschil kan 
zich manifesteren in kleur en 
materialisering. Zo kan ondanks de 
vergelijkbare omvang van de ge-
bouwen een verrassend ensemble 
ontstaan. 

Relatie met fasering
De ontwikkelplot kan onafhankelijk 
van de ingrepen van de tweede fase 
(Van der Hoopbrug en ontwikkelen 
noordoostkant Visserijkade) gereali-
seerd worden.
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Indicatieve doorsneden

Ontwikkelplot 
Prins Hendrikkanaal, noordzijde
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Visserijkade west
De westelijke ontwikkelplot grenst 
aan de Meester E.N. Rahusenstraat, 
de bestaande achtertuinen langs 
de Karel Doormanlaan en J. van der 
Vegtstraat en aan de Visserijkade. 

Op de begane grond zal de plot 
grotendeels bebouwd worden. In 
deze plint is vooral ruimte voor ver-
vangende nieuwbouw van de aan-
wezige detailhandel (supermarkt en 
kleinere winkels). Langs de Rahusen-
straat zijn wel woningen denkbaar. 
De bebouwing volgt zorgvuldig de 
uitgezette rooilijnen en laat vol-
doende ruimte tot de bestaande 
woongebouwen. 

Onafhankelijk van de functie dient 
de uitstraling van de begane grond, 
die aan de openbare ruimte grenst 
open en uitnodigend te zijn. Dat is 
exta belangrijk omdat het parkeren 
en het laden en lossen conform 
gemeentelijk beleid op eigen terrein 
gefaciliteerd wordt. De gewenste 
uitstraling en kwaliteit van de 
gebouwen en van de openbare 
ruimte mag door het parkeren niet 
aangetast worden.

Boven de plint aan de Visserijkade 
en aan de Meester E.N. Rahusenstraat 
zijn woningen geprojecteerd. De 
bouwhoogte is afgestemd op de 
directe omgeving. Aan de smalle 
Rahusenstraat kunnen maximaal 
drie en aan de bredere Visserijkade 
maximaal vier bouwlagen gereali-
seerd worden; dit is inclusief de 
begane grond/de plint.

In samenhang met het parkeren op 
eigen terrein wordt de mogelijkheid 
geboden om op de afgeschuinde 

hoek van de Visserijkade en de 
Rahusenstraat een hoogteaccent 
van één tot twee extra bouwlagen 
aan te brengen. Deze springen aan
de voorzijde terug ten opzichte van 
de standaardverdiepingen (set-back).

Het laden en lossen lijkt vooral kans-
rijk vanaf de J. van de Vegtstraat. 
Van hieruit kunnen vrachtwagens 
vooruit het terrein oprijden, daar 
laden of lossen, keren en weer 
vooruitrijdend het terrein verlaten. 
In de fase van de bouwplanontwik-
keling kan worden onderzocht of 
een in- of uitrit aan de Visserijkade 
mogelijk en gewenst is. Dan zouden 
de vrachtwagens, zonder te keren 
tussen de Van der Vegtstraat en de 
Visserijkade kunnen rijden. In alle 
gevallen wordt vrachtverkeer op de 
Haringkade en de Prins Hendrikkade 
voorkomen. 

Op de Visserijkade zal een beperkt 
aantal openbare parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd. Het straat-
profiel zal ten zijnertijd door de 
gemeente worden onderzocht en 
uitgewerkt.

In deze visie wordt de omvang van
het programma niet vastgelegd. 

In architectuur en uitstraling dient 
de bebouwing afgestemd te worden 
op project Reedershaven. Zo levert 
de vernieuwing op deze ontwikkel-
plot een grote bijdrage aan de beeld-
identiteit van het Havenscharnier. 

Visserijkade oost
Op termijn zal aan de overzijde van 
de Visserijkade een tweede ontwik-
keling plaatsvinden. Na vertrek van 
het parkeerterrein, de benzinepomp, 
de brandweerkazerne en eventueel 
de ondergrondse bergbezinkbak 
kan een aantrekkelijke bebouwings-
strook de Visserijkade (losjes) be-
grenzen en de Industrieweg van 
voldoende begeleiding voorzien.

De visie voorziet hier in een plint 
met maatschappelijke of commer-
ciële dienstverlening (echter geen 
detailhandel) en erboven gelegen 
appartementen in twee tot vier ge-
bouwen. De plint loopt maximaal 
tot aan de Industrieweg en de 
bovenkant ervan wordt landschap-
pelijk vormgegeven. Hier ligt de 
ontwerpopgave in het doorzetten 
van ‘Duintuin’, een (kunstmatige)

uitloper van het duinenlandschap 
die de aanlanding van de Woldringh
van der Hoopbrug op landschappe-
lijke wijze integreert; zie ook pagina 
29 en 36. 
Boven de plint kunnen twee tot 
maximaal vijf verdiepingen liggen. 
Parkeren moet grotendeels in ge-
bouwde vorm aangeboden worden 
en wel zo dat de kwaliteit van de 
omgeving niet aangetast wordt. 

Hiervoor biedt wellicht de ruimte 
onder de duintuin kansen.

In architectuur en uitstraling dient 
de bebouwing afgestemd te worden 
op project Reedershaven en de 
tegenoverliggende ontwikkelplots. 
Zo levert de nieuwbouw een 
belangrijke bijdrage aan de beeld- 
identiteit van het Havenscharnier. 

Relatie met fasering 
De westelijke plot kan onafhankelijk 
van fase 2 in ontwikkeling worden 
gebracht. De oostelijke plot kan 
pas gerealiseerd worden na het 
uitplaatsen van huidige functies 

(brandweerkazerne, parkeren, speel-
veld, benzinepomp). De bebouwing 
kan zich wel aan de contouren van 
de bergbezinkbak aanpassen indien 
deze gehandhaafd moet blijven. 

Met het gereedkomen van fase 2 
ontstaat de ‘nieuwe’ Visserijkade, 
een naar verwachting aantrekkelijke 
ruimte met voorzieningen op de be-
gane grond en woningen erboven. 

Op het moment dat de Van der Hoop-
brug vervangen is en de ruimte van 
de Prins Hendrikkade tot aan de 
Haringkade continue doorlopt, kan 
deze ruimte optimaal functioneren.

Indicatieve doorsneden

Ontwikkelplots 
Visserijkade west en oost

plot Visserijkade west

plot Visserijkade oost
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Deze plot omvat een bebouwings-
ensemble van losse bouwvolumes 
op een multifuntionele plint. De 
plint omvat de begane grond aan 
Haringkade en Rogstraat. Een ver-
dieping aan de Haringkade is een 
mogelijkheid. De diepte ervan is wel 
begrenzd tot ‘appartementsdiepte’ 
(ongeveer 15 meter). Ook dient 
het dak van de verdieping groen 
ingericht te worden.

Aan de kant van de Industrieweg ver-
dwijnt de plint grotendeels onder het  
aangrenzende maaiveld omdat de 
bovenkant ervan grotendeels gelijk 
loopt aan de Industrieweg. De voor-
naamste ontwerpopgave ligt hier in 
het creeëren van een duintuin tussen 
de Haringkade en de Visserijkade en
daarbij passende gebouwen. Het dak
van de plint wordt landschappelijk 
vormgegeven en krijgt het karakter
van een uitloper van het duinenland- 
landschap. De Industrieweg wordt in
deze duintuin geintegreerd. Ook de 
manier waarop de (op den duur: 
nieuwe) brug op de daktuin aanlandt
is essentieel. Hier moet een even- 
wicht tussen kunstwerk, bebouwing 
en duintuin gevonden worden. 

Omdat de overkant van de Industrie-
weg pas in een later stadium geher-
structureerd wordt zal de duintuin 
in eerste instantie alleen op deze 
plot gerealiseerd worden. 

In de plint is ruimte voor inpanding 
parkeren (nicht zichtbaar vanaf de 
openbare ruimte) en ligt de focus 
verder op functies die voor een 
prettige mate van levendigheid 
zorgen. Te denken valt aan commer-
ciële dienstverlening en horeca. Als 
deze functies niet haalbaar zijn kan 

er ook aan wonen gedacht worden.
De rooilijn van de plint volgt die van 
de Reedershaven en het Havenkwar-
tier zodat de openbare ruimte conti-
nue van maat en karakter zal zijn.
Bovenop de plint is ruimte voor twee
of drie afzonderlijke bouwvolumes 
met woningen. De gebouwen gaan 
een overtuigende relatie met de duin-
tuin aan. Vooral de uitwerking van 
de onderste verdieping(en) verdient 
daarbij veel aandacht. Dichte gevels
zijn hier niet te vinden maar inter-
actie tussen binnen en buiten met 
woningen en gezamenlijke entrees 
des te meer. 
Eén bouwvolume (gelegen op de in 
de kaart aangegeven noordelijke 
hoek) kan de vorm van een hoogte-
accent aannemen. Dit in 
overeenstemming met de 
vastgestelde gemeentelijke 
Verdichtingsvisie. De andere 
volumes zijn vijf tot acht bouwlagen 
hoog, vanaf de kade gemeten. De 
hoogteontwikkeling als geheel 
is afwisselend en versterkt het 
karakter van losse bouwvoulmes op 
een groene plint.

De omvang van het programma 
wordt in deze visie verder niet vast-
gelegd.

Het parkeren vindt plaats in de 
vorm van een inpandige voorziening 
op de plot zelf. De gewenste uit- 
straling van de openbare en collec-
tieve ruimten alsmede van de ge-
bouwen mag door het parkeren niet 
aangetast worden. In de rondom 
gelegen straatruimten wordt alleen 
voorzien in parkeergelegenheid 
voor de bezoekers van de jacht-
haven. 

In architectuur en uitstraling kunnen 
plint en losse woongebouwen karak-
teristieken van de Katwijkse ‘bad-
plaats architectuur’ opnemen. Ook
is het denkbaar het ensemble een 
eigentijdse en toekomstgerichte uit-
straling te geven. De bijzondere typo- 
logie van een plint met daarop losse 
volumes geven daartoe aanleiding.

Relatie met fasering 
De gekozen opzet voor deze plot 
houdt rekening met de bestaande 
condities rondom de Woldringh van 
der Hoopbrug en de Industrieweg. 
Plint, duintuin en woongebouwen 

kunnen in fase 1 van de visie worden 
gerealiseerd. 
Op kadeniveau wordt het ensemble 
pas in de tweede fase uit een zeker 
isolement gehaald. Dan sluit de plint 
aan het doorgetrokken profiel van 
de Prins Hendrikkade aan en vormt 
(de onderdoorgang van) de brug 
geen obstakel meer. 

Indicatieve doorsneden

Ontwikkelplot
Kop Haringkade
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F  Aandachtspunten   
   particpatieavond

Op woensdagavond 20 april 2022 
werd door de gemeente een 
participatieavond voor 
omwonenden georganiseerd. 

Na een algemene introductie door 
de wethouder en de presentatie van 
de conceptvisie door de 
externe stedenbouwkundige was 
er ruimte om aan thematafels over 
het programma, de uitstraling van 
gebouwen en openbare ruimte en 
het verkeer te discussiëren en 
aandachtspunten en suggesties 
mee te geven. Hieronder volgt een 
samenvatting van de inbreng per 
thematafel en een reactie erop.

1: Functies en programma
Het bouwen voor vele verschillende 
doelgroepen werd door aanwezigen 
als aandachtspunt benoemd.
Het woninbouwprogramma van 
Gemeente Katwijk is van toepas-
sing; er komt dus een mix van ver-
schillende woningen in het gebied. 

Bij sommigen leeft de wens om het 
speelveld tussen Industrieweg en 
Visserijkade te behouden alsmede 
de daar staande bomen.
In het vervolgtraject zal worden 
gekeken hoe het speelveld in de 
nieuwe duintuin geïntegreerd kan 
worden. De bomen zullen worden 
geïnventariseerd en op kwaliteit 
beoordeeld. Waar mogelijk zullen 
de waardevolle exemplaren 
ingepast worden.

Kan er cultuur komen op de plek 
van de huidige brandweer?
Het idee is aantrekkelijk. De visie 
gaat niet over de exacte invulling van 
de gebouwen maar in het vervolg 
zal hierover worden nagedacht.
 
In de zwaaikom werd een markt 
voorgesteld.
Dit gebied valt buiten het plange-
bied van het Havenscharnier.

Blijft de ingang van de supermarkt 
aan de Rahusenstraat gehandhaafd?
Dit is nog niet bekend. In de 
uitwerking zal dit duidelijk worden.

Door de nieuwe hoogbouw ontstaat 
er meer schaduwwerking en worden  
de ligplaatsten slechter verhuurbaar 
en zal de privacy verminderen.
Nu nog onbekend wat het effect zal 
zijn. Dit zal in verdere uitwerking 
moeten blijken. Dit zal aan de ont-
wikkelaar van de desbetreffende  
ontwikkelplot worden meegegeven.

2: Gebouwen en openbare ruimte
Veel opmerkingen, kritiek en sug-
gesties kwamen op de hoogte en 
mogelijke schaduwwerking van de 
gebouwen op de Rabobank locatie.
De hoofdgedachte is het mogelijk 
maken van woningbouw maar ook 
het voorkomen van een massief 
bouwblok op deze plek. 
Vandaar is gekozen voor losse ge-
bouwen in een ‘duintuin’ bovenop 
een plint. Naarmate de voetprint van 
een gebouw kleiner wordt neemt de 
hoogte ervan toe, zolang hetzelfde 
aantal woningen gewenst is. 

Alle voor- en nadelen voor be-
woners en bezoekers van Haven-
scharnier afwegend, achten wij de 
voorgestelde typologie als de beste 
oplossing. Hiermee ontstaan name-
lijk een duintuin, doorzichten en een 
speels beeld in plaats van lange en 
hoge wanden van een bouwblok 
met veel schaduwwerking. Dit is 
ook goed voor de jachthaven en de 
Haringkade.

Gebouwen op perceel Rabobank 
naar het zuiden zodat groen aan 
havenkant komt.
Het groen op de plint van de nieuw-
bouw is een belangrijke schakel 
tussen de duinen en het lager gele-
gen gebied van de polder. 
De voorgestelde duintuin integreert 

daarnaast de Industrieweg in het 
landschap. Dat zou allemaal 
verdwijnen als we groen en 
bebouwing zouden omdraaien.

Hoge gebouwen zijn windvangers.
Zorg voor windstudies.
Goed aandachtspunt. Dit zal aan de 
ontwikkelaar van de betreffende 
ontwikkelplot worden meegegeven.

Meerdere aanwezigen vroegen zich 
af of de bebouwing aan de 
Visserijkade en de Rahussenstraat 
niet te hoog zou worden.
Aan de Rahusenstraat is de maxi-
male bouwhoogte drie verdiepingen; 
aan de westzijde van de Visserij-
kade maximaal vier verdiepingen.  
Alleen de afgeschuinde hoek Rahu-
senstraat/Visserijkade mag wat 
hoger worden (1 tot 2 lagen) omdat 
hiervan geen hinder te verwachten 
valt voor bestaande bewoners. In 
het binnenterrein trapt de hoog-
te af naar één verdieping, de plint 
met winkels en supermarkt. In het 
algemeen geldt dat de nieuwbouw 
rondom bestaande straten een ver-
gelijkbare maat en schaal opzoekt 
dan de aanwezige bouwing heeft.

Bouw hoger ter plaatse van de 
brandweer.
In de visie wordt een hoogte aan-
gehouden van maximaal zes ver-
diepingen aan de oostzijde van de 
Visserijkade. Ten opzichte van de 
omgeving (die globaal tussen drie 
en vier verdiepingen hoog is) lijkt 
ons dit het gewenst maximum.

Kan de gevellijn van Dirk naar 
achteren om openheid te houden?
Dat is niet gewenst. De visie schetst 
het beeld van een prettig omsloten 
ruimte, de ‘nieuwe’ Visserijkade. 
In de verhouding van hoogte en 
breedte heeft deze overeenkomsten 
met de recente ontwikkelingen in de 
omgeving. De uitgestrektheid van 

het huidige straatprofiel is niet meer 
passend omdat het gebied van een 
perifere omgeving naar een centraal 
gelegen leefomgeving midden in 
het dorp verandert.

Het perceel van Dirk saneren.
Alle wettelijke en beleidsmatige 
procedures zullen worden gevolgd.
Dit geldt uiteraard voor alle locaties 
die herontwikkeld worden.

Voor de nieuwbouw aan de noord-
kant van het Prins Hendrikkanaal 
zijn twee punten aangedragen: 
- Groen en bebouwing omwisselen 
- Bouw hoger aan de kade
• Het omwisselen is niet moge-

lijk. Alleen in theorie kunnen de 
gebouwen naar achteren worden 
geschoven maar de weg moet 
vanaf kadeniveau wel omhoog 
naar het kruispunt met Rijn-
mond. Dat kan niet aan de kade: 
de gebouwen zouden deels 
achter de weg te staan komen 
en aan de waterkant zou een 6 
meter hoge schuin oplopende 
muur ontstaan. 

• Hogere gebouwen aan de kade 
worden onwenselijk geacht van-
wege de hoogte van de bebou-
wing van de Rooie Buurt.

3: Mobiliteit
Er waren veel vragen en 
opmerkingen over het parkeren. 
Het uitgangspunt van de visie is om 
parkeren op eigen terrein te organi-
seren. In de openbare ruimte wordt 
alleen een aantal bezoekersplaatsen 
gerealiseerd. Bestaande afspraken 
met de jachthaven blijven gehand-
haafd. 

Het laden en lossen van Dirk van 
den Broek baart velen zorgen.
In de visie wordt het vrachtverkeer 
van de Haringkade en de Prins 
Hendrikkade geweerd. Uitgangs-
punt is het laden en lossen op eigen 

terrein. De vrachtwagens kunnen 
via de J. van der Vegtstraat en/of 
de ventweg van de Karel Doorman-
laan naar het expeditieterrein van 
de supermarkt rijden. In de uitwer-
king wordt onderzocht of de Vis-
serijkade een rol in de afwikkeling 
van het vrachtverkeer kan spelen. 
Echter alleen in verbinding met de 
ventweg. Voor vrachtverkeer komt 
er geen koppeling van de Visserij-
kade en de Prins Hendrikkade of de 
Rahusenstraat. Dit doen we om de 
woonkwaliteit daar te beschermen.

Er werd gesuggereerd het 
flatgebouw (Karel Doormanlaan) te 
slopen voor een goede ontsluiting 
voor vrachtwagens.
Het gebouw is in bezit van de woning-
bouwcorporatie en sloop is niet aan 
de orde.

Voor de bereikbaarheid van het 
parkeren van de supermarkt werd 
een inrit aan de Karel Doormanlaan 
voorgesteld.
Een extra kruising vlakbij de rotonde 
is verkeerstechnisch niet mogelijk. 
Wel kan er via de ventweg van de 
Karel Doormanlaan gereden worden.

Veel toestemming om de situatie 
bij ‘het tunneltje’ te verbeteren. Er 
werd een suggestie gedaan om over 
’quick-wins’ na te denken.
De suggestie heeft ons aan het denken 
gezet. Een plaatselijke versmalling 
van de rijbaan en het aanleggen van
een veilig voetpad lijkt ons een goed 
idee. In het vervolgtraject zal dit 
verder onderzocht worden.

Er werd voorgesteld de nieuwe brug 
voor voetgangers over het kanaal in 
het verlengde van de H. v/d Hoeven-
straat en de Friezenstraat te leggen. 
Deze ligging is de moeite van een 
onderzoek waard. Hierin zal worden 
gekeken naar kosten, beeldkwaliteit 
en technische uitvoerbaarheid.

Participatieavond
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Bijlage

Fase 1

Fase 2 

De visie vergt een lange adem. 
Vooral het moment van vervanging 
van de Wolderingh van der Hoop-
brug en de verplaatsing van de brand-
weerkazerne is nu nog niet bekend. 

Echter is het mogelijk om op vrij korte
termijn drie van de vier ontwikkel-
plots te realiseren en de noodzake-
ijke kwaliteitsimpuls voor het open-
baar gebied op te starten. Dit is 
‘Fase 1’. In deze fase is de Visserij-
kade een ruimte ‘in ontwikkeling’. 
Op de kavel van Brookland zal ver-
vangende nieuwbouw met een eigen 
parkeervoorziening gerealiseerd 
worden. Hiermee wordt het parkeer-
terrein aan de overkant van de weg 
overbodig; ook de benzinepomp 
zal naar verwachting in deze fase 
sluiten. 

De volgende stap in de ontwikkeling 
wordt gezet op het moment dat 
de brug en de brandweerkazerne 
vervangen respectievelijk verplaatst 
worden. In deze ‘Fase 2’ wordt 
de Prins Hendrikkade tot aan de 
Haringkade doorgetrokken, krijgt de 
Visserijkade haar definitieve vorm 
en inriching en zal ontwikkelplot 
Visserijkade oost bebouwd worden. 
Daarmee zal de duintuin hier zijn 
definitieve vorm krijgen. 

De naast de brandweerkazerne, on-
der de grond gelegen bergbezink-
bak moet geen obstakel vormen 
voor de ontwikkeling. Het is 
mogelijk dat deze voorziening 
haar functie verliest en verwijderd 
kan worden. Dit wordt door de 
gemeente verder uitgezocht. Indien 
de bergbezinkbak moet blijven 
liggen en moet blijven functioneren 
zal de nieuwe ontwikkeling hiermee 
rekening houden. 

Fasering
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Legenda

expeditie

Gebiedsontsluitingswegen: Industrieweg, Rijnmond,
Karel Doormanlaan

Erftoegangswegen: Prins Hendrikkade, J v/d Vegtstraat 
(hier waarschijnlijk ook expeditie supermarkt en winkels)

Verbinding van beide wegen via Visserijkade en ventweg
om de winkelfunctie aan het hoofdwegennet aan te 
binden en nieuwe parkeergarages bereikbaar te maken 

Overige wegen: rustige woonstraten

Verkeerscirculatie auto

Alle analysekaarten en
ontwerptekeningen

m.u.v. beeldmateriaal 
pag. 6, 7, 12, 13 en 15

pagina 18  foto

pagina 29  foto
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pagina 31  foto 1
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  foto 4
  foto 5
  foto 6

  foto 7

  foto 8

  foto 9 

pagina 33  foto 1
  foto 2
  foto 3
  foto 4
  foto 5

pagina 35,  foto 1
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  foto 3

pagina 37 foto 1

  foto 2
  foto 3
  foto 4

pagina 38 foto

Bronvermelding beelden

© OD205, Rotterdam

Gemeente Katwijk

via www.vaartochtkatwijk.nl 
Historische haven
via www.vakantiepark.nederland.nl
Park de Zeegser duinen
© OD205, Rotterdam

via www.architectenweb.nl
Internationaal Strafhof Scheveningen
via Gemeente Katwijk
Kopenhagen Kroyer Square
via www.levs.nl, Scheveningen, Zuidduin
via www.bvab.nl, Tilburg, De Plint
© OD205, Rotterdam
via Calvertjournal.com
Kalinigrad, ontwerp: studio 44
via. maritiemmuseum.nl
historische kraan Rotterdam
via www.twitter.com/schlijper
Amsterdam, IJkantine
via. www.archdaily.com 
Kopenhagen, Kroyer Square
via KBM Groep, Rotterdam, Little C 
via KBM Groep
via KBM Groep
via www.levs.nl, Apeldoorn, Anklaar
via mad.no, Frederikstad, wex hotel

via www.levs.nl, Cruquius, De bocht
via www.travellersoftheworld.nl
Schoorlse Duinen
via www.rotterdamsedromers.nl
Göteborg, Karlastaden

via www.marckoehler.com
Amsterdam Buiksloterham
via www.rijnboutt.nl, Kop van Cruquius
via www.vinkbouw.nl, Republica
via www.travellersoftheworld.nl
Schoorlse Duinen
Gemeente Katwijk
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