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Voorwoord
Geachte lezer,
Noordwijk is een prachtig dorp. Als bloemenbadplaats doen we er alles aan om onze gasten te ontvangen in een mooie omgeving.
Maar minstens zo belangrijk zijn de Noordwijkers die temidden van dat fraais wonen! En omdat de gemiddelde nieuw ingerichte
straat zo’n 30 jaar mee gaat, is het van groot belang dat het voor langere tijd mooi blijft. Alle reden dus om goed na te denken
over hoe we dat aanpakken. Met de Uitwerkingsvisie Openbare Ruimte, kortweg UVOR, geeft gemeente Noordwijk de
inrichtingsprincipes voor de openbare ruimte aan. Dat gaat dus over fietspaden, bloembakken, stoeptegels, enzovoorts en is een
nadere uitwerking van verschillende visiedocumenten, zoals de Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030.
In het voorbereidingstraject is geopereerd vanuit het bewonersperspectief. Scholen en verschillende maatschappelijke
organisaties, als de Fietsbond, hebben meegesproken. Daarnaast hebben de Noordwijkse ondernemers aangegeven wat zij
belangrijk vinden als het aankomt op de inrichting en het afwerkingsniveau van de openbare ruimte. Voor de Noordwijkse
bevolking werd de online-enquête ‘Noordwijk Kiest Straatmeubilair’ georganiseerd. Zij konden de objecten kiezen die de komende
jaren standaard gevoerd zullen worden. Het resultaat: een standaard die de Noordwijkse samenleving zelf mede heeft opgesteld
en die voor de komende decennia beeldbepalend zal zijn voor hoe straten en pleinen worden ingericht.
De Uitwerkingsvisie Openbare Ruimte helpt enerzijds kostenefficiënt te werken en anderzijds om straten en pleinen op een manier
in te richten waar Noordwijk zich goed bij kan voelen. Zo zal Noordwijk zich onderscheiden als kwaliteitsbadplaats en historisch
geestgronddorp. Deze visie toont dat kostenbesparing, standaardiseren en kwaliteit elkaar niet hoeven uit te sluiten. Met deze
richtlijn kan de gemeente gericht aan de slag bij herinrichtingstrajecten en weten de Noordwijkers wat ze mogen verwachten als
in hun buurt het straatmeubilair wordt vervangen of een herinrichting wordt uitgevoerd.

Wethouder Martijn Vroom (CDA)
Openbare Ruimte
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1. Inleiding
De gemeente Noordwijk is verantwoordelijk voor de inrichting
en het beheer van de openbare ruimte binnen haar
gemeentegrenzen. De gemeente heeft besloten hiervoor een
integraal plan op te stellen. Het vigerende beleid en de
bestaande processen in het kader van de inrichting van de
openbare ruimte staan aan de basis van dit document. Dit plan
wordt het Integrale Plan Openbare Ruimte, hierna IPOR
genoemd. Het IPOR bestaat uit een set van producten waarvan
de Uitwerking Visie Openbare Ruimte een essentieel onderdeel
is. De Uitwerking Visie Openbare Ruimte, hierna UVOR, is een
uitwerking op de eerder vastgestelde ruimtelijke visies voor
Noordwijk.

1.1 Aanleiding
Bij de afdelingen Ruimte en Openbare Werken is behoefte aan
samenhang en structuur in het ontwerpproces en de
randvoorwaarden voor de inrichting en het beheer van de
openbare ruimte. Het vigerende beleid en de uitgangspunten
voor inrichting en beheer zijn versnipperd. Dit leidt tot ad hoc
gevormde inrichtingsplannen waarbij veel verschillende
uitgangspunten voor ontwerp en materialisering worden

gehanteerd. Hierdoor dreigt de openbare ruimte in de
gemeente haar samenhang en structuur te verliezen. Daarom
heeft het gemeentebestuur opdracht gegeven voor het
opstellen van een praktisch en integraal document waarin met
name de inrichtingsprincipes (Uitwerking Visie Openbare
Ruimte) maar ook het niveau van beheer (Leidraad Inrichting
Openbare Ruimte) voor de openbare ruimte bij elkaar komen,
het zogenaamde IPOR.

van de openbare ruimte uitputtend beschrijft. De visie is
richtinggevend en vormt de paraplu voor het vigerende
vakbeleid. Inrichtingsplannen en andere initiatieven worden
aan de visie getoetst, waardoor de samenhang in de openbare
ruimte behouden dan wel versterkt wordt. De technische
uitwerking van hoe de buitenruimte gerealiseerd wordt is te
vinden in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). In
dit document wordt vooral de vraag ‘Hoe maken we het?’
beantwoord.

1.2 Wat is een Uitwerking Visie Openbare
Ruimte?
1.3 Doelen
Het IPOR bestaat uit een set van producten waarvan de UVOR
een essentieel onderdeel is. Deze uitwerking legt de visie op
de openbare ruimte vast aan de hand van inrichtingsprincipes
voor de beeld- en belevingskwaliteit, de gebruikskwaliteit en
de beheerkwaliteit. Daarnaast geeft het plan in woord en
beeld aan hoe deze ambities gerealiseerd kunnen worden. De
visie zet in op een beeldgerichte ambitie, vertaald naar
inrichtingsprincipes, wegprofielen, materialisering en
referentiebeelden. Het is geen document dat alle processen,
uitgangspunten en technische uitwerkingen voor de inrichting

Het IPOR is richtinggevend voor de beeldvorming en wordt,
naast het vigerende vakbeleid, gebruikt als leidend kader voor
de inrichting en het beheer voor ontwikkelingen in de openbare
ruimte van de gemeente Noordwijk. Zowel voor de
gemeentelijke organisatie als externe partijen. Hierbij is het
belangrijk dat binnen de beschreven uitgangsprincipes
voldoende ontwerpvrijheid overblijft om de plannen een eigen
identiteit te geven, waarbij de gemeentelijke samenhang en
structuur van de buitenruimte overeind blijven.

GEBRUIK

SAMENHANG

INRICHTING
Afb. 1.1 IPOR (Integraal Plan Openbare Ruimte)
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Afb. 1.2 Samenhang inrichting, beheer en gebruik.

BEHEER

Afb. 1.3 Binnenhof
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1.4 Opzet UVOR
De UVOR is opgezet in vlakken, lijnen en punten. Deze worden
op drie verschillende niveaus beschreven. Te weten:
stedenbouwkundig-, inrichtings- en uitvoeringsniveau. Het
laatste niveau komt aan bod in het LIOR. Het uitwerkingsniveau
van het UVOR gaat tot aan inrichtingsprincipes van de
wegprofielen door middel van materiaalstrips.
De niveaus hebben de volgende betekenis:
• Stedenbouwkundig niveau; dit is het hoogste abstractieniveau
binnen het U VOR. Het betr ef t de integrale
beleidsuitgangspunten per gebied voor de inrichting en het
beheer van de openbare ruimte. Het betreft gebieden op
gemeentelijk niveau, in dit geval typologieën per
landschappelijke zone. Bijvoorbeeld villawijken in de zone
Duinen, strand en zee. Een voorbeeld van een beleidseis is:
‘De openbare ruimte voldoet aan het politiekeurmerk veilig
wonen’. Deze beleidseisen zijn te vinden in hoofdstuk 2 en
bijlage A ‘Beleidsuitgangspunten per thema’.
• Inrichtingsniveau; dit is de uitwerking van de beleidseisen
naar inrichtingseisen (ontwerpeisen). Het betreft hier vooral
algemene inrichtingseisen op straat, park en pleinniveau.
Bijvoorbeeld Gebiedsontsluitingswegen hebben bomen van
eerste en tweede grootte. De inrichtingsprincipes zijn
opgenomen in de wegprofielen in hoofdstuk 5.
• Uitvoeringsniveau; binnen het uitvoeringsniveau worden
inrichtingseisen vertaald naar afzonderlijke groen- en
verhardingselementen of bijvoorbeeld straatmeubilair. Het
gaat vooral om de toe te passen materialen. Bijvoorbeeld
de soort en grootte van de toe te passen bomen of de aard
en kleur van de toe te passen elementverharding. Deze
worden zeer globaal in het UVOR genoemd en verder
uitgewerkt in de LIOR. De uitvoeringseisen zijn verbeeld in
de materiaalstrips en referentiebeelden in hoofdstuk 5.
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De eisen als gesteld in dit plan gelden voor de gehele gemeente
Noordwijk. Dat betekent het areaal van alle landschappelijke
zones inclusief het buitengebied. Daarbij is het van belang dat
de identiteit van de landschappelijke zones in de typologieën
– deelgebieden, routes en plekken – in nieuwe plannen wordt
gewaarborgd of versterkt.
Het gebruik en status van het UVOR wordt beschreven in
hoofdstuk 6 ‘Status, gebruik en actualiteit’.

1.5 Gebruikers
De gebruikers van de UVOR zijn naast stedenbouwkundigen
ook beheerders, beleidsmedewerkers en projectleiders vanuit
de gemeentelijke organisatie, alsmede externe partijen zoals
projectontwikkelaars en ontwerpbureaus. Het UVOR is voor
hen het kader met de inrichtingsprincipes voor de openbare
ruimte. Afhankelijk van de fase van het project wordt er
verwezen naar de UVOR en/of de LIOR.

1.6 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 Algemene thema’s wordt de indeling van de
openbare ruimte zoals de landschappelijke zones, de
typologieën, deelgebieden, routes en plekken beschreven.
Daarnaast wordt het vigerend beleid voor de openbare ruimte
benoemd en belangrijke speerpunten voor de gemeente
Noordwijk.
Ver volgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de
inrichtingsprincipes voor de openbare ruimte en hoe deze
worden toegekend. In hoofdstuk 4 Huidige identiteit en visie
op de openbare ruimte wordt per typologie in de verschillende
zones de huidige identiteit en de toekomstige visie beschreven.
Het vijfde hoofdstuk Ruimte en materiaal in beeld laat de visie
uit het vorige hoofdstuk zien op inrichtings- en
uitvoeringsniveau, in de vorm van standaardprofielen,
materiaalstrips en referentiebeelden. In hoofdstuk 6 Status,
gebruik en actualiteit wordt beschreven hoe met het UVOR om
moet worden gegaan en hoe een actueel UVOR gewaarborgd
kan worden.
De UVOR is een interactief document. Achterin is een
straatnamenregister opgenomen (hier komt u terecht door in
de
inhoud s op gave
op
de
p aginanumme r
van
straatnamenregister te klikken). Als u op het paginanummer
van desbetreffende straat klikt komt u op de gewenste pagina
terecht. Dit kan een pagina met een beschrijving van de
huidige situatie en de gewenste situatie zijn of een pagina met
de inrichtingsprincipes getekend in een straat profiel. U komt
weer terug bij de inhoudsopgave door te klikken op het
leeuwtje rechtsonder op iedere pagina.

Afb. 1.4 Zicht richting noorden vanaf toren Sint Jeroenskerk
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2. Algemene thema’s
In dit hoofdstuk wordt de indeling van de openbare ruimte in
beeld gebracht. Daarnaast wordt het vigerend beleid voor de
openbare ruimte benoemd en belangrijke speerpunten voor
de gemeente Noordwijk beschreven.

Plekken en straten (punten en lijnen)

2.1 Visie op de openbare ruimte
De gemeente is verantwoordelijk voor een representatieve
openbare ruimte, een openbare ruimte die primair schoon,
heel en veilig is. Een goede inrichting en het bijbehorende
beheer zijn hierbij belangrijk. Voor de inrichting van de
openbare ruimte geldt dat deze duurzaam en veilig wordt
vormgegeven, volgens vigerend beleid. In de volgende
paragrafen is de visie op het gewenste toekomstbeeld van de
openbare ruimte in de vorm van inrichtingsprincipes per
typologie en landschappelijke zone kort beschreven. De
vormgeving van profielen en het te gebruiken materiaal zijn
beeldend uitgewerkt in hoofdstuk 5.

Deelgebieden (vlakken)

Typologieën

Routes

2.2 Indeling openbare ruimte
De gemeente Noordwijk is onderverdeeld in landschappelijke
zones, typologieën, deelgebieden, routes en plekken.
Hieronder volgt een nadere beschrijving.
Landschappelijke zones (A t/m E)

Gemeente Noordwijk

Afb. 2.1 Schematische weergave indeling gebieden
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Landschappelijke zones
Noordwijk ligt in een kustlandschap dat gevormd is door
eeuwenlange invloed van zee en wind. Ook de Oude Rijn
heeft het landschap gevormd, samen met de kleinere
riviertjes die in noord-zuidrichting naar de Oude Rijn
stroomden. In het landschap van Noordwijk zijn deze
structuren nog goed herkenbaar. Analyse heeft geleid tot
een indeling van het grondgebied van Noordwijk in de
volgende vijf landschappelijke zones met ieder hun eigen
ruimtelijke en historische karakteristieken. Deze vijf
zones zijn:
• Duinen, strand en zee (zone A)
• Binnenduinrand en middengebied (zone B)
• Strandwal met landgoederen (zone C)
• De Klei (zone D)
• Strandvlakte (zone E)

Legenda
Landschappelijke zones:
A

Zone A: Duinen, strand en zee

B

Zone B: Binnenduinrand

C

Zone C: Strandwal met landgoederen

D

Zone D: De Klei

E

Zone E: Strandvlakte

Afb. 2.2 Kaart met landschappelijke zones
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Typologieën
Een typologie is een verzameling deelgebieden op basis
van gemeenschappelijke, stedenbouwkundige kenmerken.
De gemeente Noordwijk onderscheidt de volgende
typologieën:
• Historische kern
• Centrumgebied
• Koningin Astrid Boulevard
• Koningin Wilhelmina boulevard
• Naoorlogse uitbreidingswijk
• Woonerven
• Negentigerjaren wijk
• Villawijken
• Bedrijventerrein
• Buitengebied

Legenda
Typologieën:
Historische kern
Centrumgebied
Koningin Astrid boulevard
Koningin Wilhelmina boulevard
Naoorlogse uitbreidingswijk
Woonerven
Negentigerjaren wijk
Villawijken
Bedrijventerrein
Buitengebied

Afb. 2.3 Kaart met typologieën
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Deelgebieden
Elke typologie is onder te verdelen in deelgebieden. De
deelgebieden zijn de woonwijken of bedrijventerreinen
binnen de gemeente Noordwijk die een relatie hebben
met de landschappelijke zone waarin zij liggen. Een
voorbeeld: binnen de typologie villawijken vallen onder
ander e de wijken Noor dduinen, Zuidduinen,
Dobbelmannduin en Breloftpark. Van elk deelgebied
wordt vanaf paragraaf 4.1.1 de karakteristiek besproken.
Per landschappelijke zone worden de deelgebieden
toegekend aan een typologie.
Voorbeeld:
De wijk Zuidduinen valt binnen landschappelijke zone A
(Duinen, strand en zee) en behoort tot de typologie
Villawijken. Het deelgebied A1.1 is de wijk Zuidduinen.
De wijk Boechorst valt binnen landschappelijke zone C
(Strandwal met landgoederen) en behoort tot de typologie
Negentigerjaren wijk. Het deelgebied C4 is de wijk
Boechorst.

Legenda
A1.1
A1.2
A1.3
A2		
A3		
A4		
A5		
A6		

De Zuidduinen
Dobbelmannduin
De Noordduinen
Centrumgebied Noordwijk aan Zee
Historische kern Noordwijk aan Zee
Auteurswijk/Princessebuurt/Duinpark
Koningin Wilhelminaboulevard
Koningin Astrid Boulevard

B1.1
B1.2
B2		
B3.1
B3.2
B3.3

Grashoek
Vinkeveld
Bebouwing middengebied
J. v. Gent e. o.
Breloftpark
Noordwijkerduin

C1.1
C1.2
C2		
C3.1
C3.2
C4		
C5		

Beeklaan kwartier
Boerenburg
Noordwijk Binnen
Hofvennepark
Everwijnpark
Boechorst
Omg. Jeroensweg

D1		
D2.1
D2.2
D2.3

Vinkeveld
‘s Gravendijck
Space business park
Klei-Oost

Afb. 2.4 Kaart met deelgebieden
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2.3 Vigerend beleid en wetgeving
De volgende vastgestelde beleidsnota’s hebben betrekking op de
inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Zij vormen het
beleidskader voor alle inrichtingsplannen in de gemeente
Noordwijk. De algemene beleidseisen voor de inrichting zijn hier
te vinden. In bijlage A zijn de ‘Beleidsuitgangspunten per thema’
beschreven. Hier is de beleidsvisie van de gemeente samengevat
voor de volgende thema’s: Duurzaamheid, natuur en ecologie,
water, openbaar groen, infrastructuur, kunstwerken, riolering,
openbare verlichting en verkeersregelinstallaties,
speelvoorzieningen, straatmeubilair, afvalinzameling,
hondenbeleid, ondergrondse infrastructuur, grondwerk,
bouwstoffen en routes.
De vigerende beleidsplannen zijn:
Ruimtelijk beleid:
• Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 - Kiezen voor
kwaliteit (2009)
• Noordwijk Zeewaardig - Integrale visie voor de kern van
Noordwijk aan Zee (2009)
• Beeldkwaliteitplan Noordwijk aan Zee (2005)
• Integrale Ruimtelijke Visie Nieuw Oost (2009)
• Welstandsnota Noordwijk (2011)
• Visie De Kern Gezond (2006)
Vakbeleid:
• Beleidsplan Groen gemeente Noordwijk (2009)
• Speelruimteplan (2008)
• Milieuvisie Noordwijk 2020 (2010)
• Rioleringsplan 2007-2011
• Natuurbeleidsplan “Natuurlijk Noordwijk” (2007)
• Afvalstoffenverordening gemeente Noordwijk (2005)
• Beleidsregel parkeernormen (2007)
• Convenant Duurzaam Veilig (1997)
• Verkeersstructuurplan Noordwijk (2001)
• Beheerplan Civiele Kunstwerken (bruggen, duikers en stuwtjes)
(2010)
16 Uitwerking visie openbare ruimte

• Technisch Beheerplan Wegen 2009-2013
• Reclamenota (2005)
Wetgeving:
• Flora en faunawet
• Wet Algemene Bepalingen Openbare ruimte
• Warenwetbesluit Attracties en speeltoestellen
• Wet Milieubeheer
• Waterwet
• Nationale Bestuursleidraad Riolering
• Vierde nota waterhuishouding
• Wet verontreiniging oppervlaktewater
Richtlijnen:
• ASVV
• Standaard RAW bepalingen
Vergunningen:
• Omgevingsvergunning, nodig voor alle aanlegprojecten in de
openbare en publieke ruimte i.v.m. bebouwing, kappen van
bomen e.d. betrekking hebbend op de Wabo. Bevoegd gezag
is de gemeente.
• Vrijstelling in het kader van de Flora en Faunawet, als er schade
aan natuur dreigt te ontstaan als gevolg van (bouw)activiteiten.
De minister van LNV heeft de bevoegdheid om vrijstellingen en
ontheffingen te verlenen.
• Watervergunning, hierin worden alle waterzaken geregeld. De
watervergunning vervangt de lozingsvergunning en
Keurontheffingen. Bevoegd gezag is het Waterschap.

2.4 Duurzaamheid
Met duurzaamheid als uitgangspunt wordt de kwaliteit van de
openbare ruimte versterkt. Bij de ontwikkeling van de openbare
ruimte, wordt de natuur behouden en wordt de kwaliteit van het
leefmilieu verbeterd. Daarmee wordt bijgedragen aan een
gezond, veilig en schoon Noordwijk. Ambities op het gebied van

bodem, water, lucht, geluid, afval, externe veiligheid en energie,
die allen tevens betrekking hebben op een duurzame inrichting
van de openbare ruimte, zijn vastgelegd in de Milieuvisie
Noordwijk 2020. Uitgangspunten op het gebied van de natuur en
landschap in Noordwijk zijn vastgelegd in het Natuurbeleidsplan
Natuurlijk Noordwijk.
Noordwijk heeft de ambitie om zich in de regio te onderscheiden
door een breed aanbod aan duurzame voorzieningen. Veel van
deze voorzieningen hebben rechtstreeks te maken met de
openbare ruimte. Te denken valt aan bankjes, lichtmasten,
afvalbakken en fietspaden, maar ook aan de ondergrondse
voorzieningen zoals riolering en buisleidingen. Door deze
voorzieningen duurzaam aan te leggen en te onderhouden, en
door hierover duidelijke informatie te verstrekken aan inwoners,
geeft de gemeente een belangrijk signaal richting de samenleving.
Noordwijk geeft hiermee vorm aan haar voorbeeldfunctie voor
de inwoners van Noordwijk.
Duurzaamheid heeft betrekking op zowel de aanleg en inrichting
van de openbare ruimte, waaronder materiaalkeuze en werkwijze,
als op het onderhoud en gebruik. Vanzelfsprekend heeft ook de
gebruiksduur invloed op duurzaamheid: een product dat minder
snel hoeft te worden vervangen is duurzamer dan een product
met een korte levensduur.
In de openbare ruimte moet duidelijk de keuze worden gemaakt
om duurzaamheid voorop te stellen:
• Duurzaamheid in gebruik: de openbare ruimte zo gebruiken,
inrichten en onderhouden dat ze lang meegaat;
• Duurzaamheid in inrichting: duurzame, herbruikbare
materialen gebruiken en de openbare ruimte zo inrichten dat
gebruik een lange tijd mogelijk is;
• Duurzaam in onderhoud: geen chemische bestrijdingsmiddelen,
energiearme veegwagens, handwerk naast mechanisch werk.
Duurzaamheid is dus meer dan een milieudoelstelling. Deze
invulling van het begrip duurzaamheid draagt ook bij aan de
waterveiligheid en de leefbaarheid van het dorp.

Plekken en routes
Plekken (punten) zijn onder te verdelen in verblijfsplekken
en passeerplekken. Verblijfsplekken zijn onder andere het
Jeroensplein, en het Vuurtorenplein. Onder passeerplekken
worden de entrees van Noordwijk verstaan. Dit zijn onder
andere de rotondes aan de Herenweg – Beeklaan, Gooweg
– Van de Mortelstraat en van Berckelweg – Provinciale
weg.
Onder routes worden de meest belangrijke lijnen van de
gemeente Noordwijk gevat.

Legenda
Bestaande routes
Recreatieve routes

Routes
a

Landschappelijke route

b

Kernen route

c

Vuurtoren route

d

Strand route

e

Duinrand route

f

Landgoederen route

g

Kruiden route

h

Dompad

i

Rondje Noordwijk
Verblijfsplek
Passeerplek

Plekken
1

Entree Herenweg - Beeklaan

2

Entree van Berckelweg - Provincialeweg

3

Entree Duinweg - Nortgodreef

4

Entree Gooweg - Northgodreef

5

Jeroensplein

6

Picképlein

7

Palaceplein

8

Vuurtorenplein

Afb. 2.5 Kaart met plekken en routes
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2.5 Wijkgericht werken
Participatie

De gemeente Noordwijk vindt het belangrijk dat bewoners,
ondernemers, organisaties en professionals zoveel mogelijk
en zo vroeg mogelijk bij plannen van de gemeente betrokken
worden. Als belanghebbenden vanaf het begin serieus worden
genomen, levert hun inbreng het meeste op. Vroeg in het
proces is er immers nog de meeste ruimte en wie als
gelijkwaardige gesprekspartner wordt gezien, wordt het
meest gestimuleerd om constructief bij te dragen.

Werken aan burgertevredenheid

2.7 Toegankelijkheid (Wmo)

De burgertevredenheid peilen we periodiek door het uitvoeren
van een burgertevredenheidsonderzoek. Daarnaast spelen we
in op signalen uit de samenleving, zoals meldingen en klachten.

Het is van groot belang dat de openbare ruimte toegankelijk
is. Het zorgt ervoor dat de voorzieningen die in en aan de
openbare ruimte liggen, bereikt en gebruikt kunnen worden
door iedereen. De elementen worden gebruikt waarvoor ze
bedoeld zijn en ze zijn herkenbaar, schoon en functioneel.
Voor mensen met een functiebeperking betekent een
toegankelijke openbare ruimte tevens dat ze (langer)
zelfstandig kunnen functioneren.

Servicegericht
Het streven is om elke melding zo snel mogelijk af te handelen.
Sommige meldingen hebben een langere doorlooptijd. Binnen
48 uur koppelen we altijd een eerste reactie terug naar de
melder. Het resultaat van de melding koppelen we terug naar
de melder.

Bewonersinitiatieven
Een leefbare woonomgeving heeft geen vast format maar
wordt bepaald door de bewoners zelf. Het ligt dan ook voor de
hand dat de gemeente aansluit bij initiatieven van de
bewoners, of dergelijke initiatieven stimuleert, om ervoor te
zorgen dat de voorzieningen in de wijk optimaal aansluiten bij
de wensen en behoef ten van de bewoners. Door
bewonersinitiatieven ontstaan veel nieuwe contacten tussen
bewoners. De gezamenlijke acties creëren betrokkenheid en
creativiteit. Ook ontstaat een al langer door beleid verlangd
‘partnerschap’ tussen overheid en burgers. In dit partnerschap
werken bewoners en professionals samen aan een concreet
gemeenschappelijk doel en nemen daarbij elk hun
verantwoordelijkheid. De overheid activeert en stimuleert
meer en initiatiefnemers ontwikkelen meer begrip voor andere
bewoners en overheid. De relaties worden intenser door meer
interacties. Deze relaties gaan gepaard met vallen en opstaan,
maar het is wel in ontwikkeling. Bewonersinitiatieven lijken
hiervoor een geschikte proeftuin.
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2.6 Sociaal Veilig
De inrichting van de openbare ruimte kan bijdragen aan het
sociale veiligheidsgevoel. Bij het ontwerp is het daarom van
belang dat in een vroeg stadium rekening gehouden wordt
met sociale veiligheid. Donkere hoekjes en enge plekken
moeten worden voorkomen. De openbare ruimte moet zo
ingericht worden dat vanuit woningen, winkels, werkplekken
zicht is op wat er buiten gebeurt. Voldoende verlichting moet
het uitgangspunt zijn. Ook moeten de objecten in de openbare
ruimte zo gesitueerd worden dat vandalisme, beplakking,
graffiti e.d. wordt voorkomen. Dit kan door objecten te
combineren (verkeersbord aan lantaarnpaal zetten) en door
bijvoorbeeld elektriciteitskasten uit het zicht te plaatsen.
Een sociaal veilige openbare ruimte is vooral een plek waar
geleefd wordt. Sociaal contact heeft een direct verband met
de beleving van sociale veiligheid. Het creëren van
ontmoetingsplekken en het stimuleren van gebruik moet bij
de inrichting daarom centraal staan.

Het Wmo - meeblijven doen in Noordwijk vierjarenbeleidsplan
van de gemeente Noordwijk kent het prestatieveld “bevorderen
van deelname”. Hier gaat het om het bevorderen van deelname
aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal
probleem. Gedacht kan worden aan de toegankelijkheid van
de woonomgeving en openbare ruimten. De deelname van
mensen met een beperking aan het maatschappelijk verkeer
zal bevorderd worden als zij zich met hun rolstoel, of met welk
hulpmiddel dan ook, gemakkelijk kunnen bewegen in hun
woonomgeving, en toegang hebben tot alle openbare
faciliteiten. Maar ook het organiseren van activiteiten met een
sociaal-recreatief of sportief karakter voor specifieke
doelgroepen is een voorbeeld. Bij het uitvoeren van beleid
wordt door alle gemeentelijke afdelingen steeds bij alle
stappen in de gaten gehouden of de ontwikkelde voorzieningen
wel voor alle groepen toegankelijk zijn.Zij maakt daarbij
gebruik van de expertise van organisaties die voor mensen
met een beperking denken zoals belangenvereniging
gehandicapten “Noordwijk voor Iedereen”.

“Noordwijk kiest straatmeubilair”
Welke bank, bloembak of anti-parkeerpaal ziet
de Noordwijker graag geplaatst in bepaalde
buurten? Gemeente Noordwijk organiseert een
enquête om daar achter te komen. De enquête
heet ‘Noordwijk Kiest Straatmeubilair’.
Bij wijze van start, heeft wethouder Martijn
Vroom samen met enkele vertegenwoordigers
van de wijkverenigingen Het Oude Zeedorp en
De Oude Dorpskern, respectievelijk mevrouw
Cramer en de heer Triest de eerste onlineenquête ‘Noordwijk Kiest Straatmeubilair’
ingevuld.
Voor specifieke buurten in Noordwijk aan Zee
en in Noordwijk Binnen wil de gemeente horen
welk straatmeubilair er geplaatst kan gaan
worden. Daarmee wordt een standaard bepaald
die voor de komende decennia beeldbepalend
zal zijn voor hoe straten en pleinen in deze
buurten worden ingericht.
Verschillende Noordwijkse wijkverenigingen
zijn gevraagd mee te doen. Ook verschillende
maatschappelijke organisaties, als de Fietsbond,
hebben meegesproken. Daarnaast hebben de
Noordwijkse ondernemers aangegeven wat zij
belangrijk vinden.
Na de gezamenlijke beleidsvoorbereiding, is het
nu aan de Noordwijkers om de definitieve keuze
te maken voor wat betreft de banken, de
bloembakken en de anti-parkeerpalen.

Afb. 2.6 “Noordwijk
Witte Mavo kiest straatmeubilair” vlnr. Mw. Cramer, Dhr. van Triest, wethouder Martijn Vroom
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2.8 Verkeer
Autonetwerk

In deze visie is aangesloten bij de wegcategorisering in
N o o r dwijk.
Er
zijn
t we e
c at e g o r i e ë n
we g e n
(gebiedsontsluitingsweg en erftoegangsweg) die voor deze
visie weer onderverdeeld zijn in 10 type wegen. De hoofdroutes
zijn gebiedsontsluitingswegen hier staat de verkeersfunctie
voorop. De meeste bezoekers en verkeersstromen worden
langs deze hoofdroutes geleid. In de woongebieden
(erftoegangswegen) zijn alle straten 30 en 60 km zones of
woonerf en staat het verblijven voorop.

Openbaar Vervoer netwerk
Het Openbaar Vervoer (OV) netwerk bestaat uit een netwerk
van reguliere buslijnen. Deze bussen verbinden de kernen in
de regio en hebben een belangrijke rol als voor en
natransportfunctie naar de spoorstations in de regio.

Parkeerbeleid
Noordwijk heeft voor alle gebieden parkeernormen opgesteld
in de Beleidsregel parkeernormen (2008). Belangrijk
uitgangspunt is dat het parkeren niet afgewenteld wordt op de
omgeving omdat dit een negatieve uitwerking heeft op de
leefbaarheid en verkeersonveilige situaties veroorzaakt.

Fietsnetwerk
Noordwijk beschikt over een uitgebreid fietsnetwerk voor
zowel de recreatieve fietsers als het woon-werk verkeer.

Duurzaam Veilig
Alle wegen in Noordwijk worden verkeerskundig ingericht
volgens het convenant Duurzaam Veilig. Het streven is een
verkeersveilige gemeente waarbij er extra aandacht wordt
gegeven aan kwetsbare groepen in het verkeer. Daarbij hoort
een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten.
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2.9 Groen

2.11 Verlichting

De gemeente Noordwijk heeft binnen de gemeentegrenzen
verschillende, belangrijke landschappelijke gebieden. In het
Beleidsplan Groen (2008) en in deze visie wordt het
grondgebied ingedeeld in vijf verschillende landschappelijke
zones. Door de indeling in deze verschillende landschapszones
wordt er geanticipeerd op de specifieke eigenschappen en
waarden van een bepaald landschapstype.

In Noordwijk worden de lichtmasten bij voorkeur aan een
zijde of in de middenberm geplaatst. Indien ze aan beide
kanten staan worden ze om en om geplaatst. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor bomen. Bij vervanging en nieuwe
plaatsing van lichtmasten/armaturen gaat de voorkeur uit
naar LED verlichting Alleen als het technisch en financieel
niet mogelijk is om LED toe te passen zal conventionele verlichting worden gebruikt. Momenteel wordt gewerkt aan een
nieuw verlichtingsplan voor de gehele gemeente

Voor het openbare groen wordt gesteld dat cultuurlijk groen
wordt toegepast op strategische plekken in de wijken.
Natuurlijk groen wordt voornamelijk toegepast in de randen
van de gemeente en in de grotere groengebieden. Voor alle
gebieden geldt dat er gebruik wordt gemaakt van
beplantingssoorten die goed gedijen in het Noordwijkse
klimaat en meer specifiek in de toegewezen landschappelijke
zone. De gemeente streeft naar handhaving en versterking
van natuurwaarden in de woonomgeving. In samenwerking
met bewoners en wijkverenigingen, wordt de toepassing van
groen gestimuleerd, bijvoorbeeld in de vorm van (dak- en
gevel-)tuinen. Natuurvriendelijke oevers en bermen worden
waar mogelijk toegepast.

2.10 Spelen
Voor de speelvoorzieningen in Noordwijk geldt “optimaliseren
van een netwerk van speelplaatsen op basis van demografische
gegevens”. Noordwijk onderkent het belang van speelruimte
en stimuleert zowel het informele als het formele spelen. De
gemeente biedt voldoende ontwikkelingsmogelijkheden door
gevarieerde inrichting, aantrekkelijke speeltoestellen en
speelprikkels, afgestemd op en in overleg met lokale
belanghebbenden.

2.12 Cultuurhistorie
Cultuurhistorische waarden (archeologie en cultureel erfgoed)
beperken zich in de fysieke leefomgeving niet tot afzonderlijke
objecten die als monument worden beschermd. Naast
bescherming is het belangrijk om de historische ontwikkeling
van Noordwijk herkenbaar te houden in de openbare ruimte.
Het herkenbaar houden van elementen in de openbare ruimte
waar de ontwikkeling aan kan worden afgelezen, versterkt de
kwaliteit en de identiteit van de omgeving. In 2011 werden de
Archeologische Waarden - en Verwachtingenkaart &
Archeologische Beleidskaart vastgesteld. Deze kaarten
vormen samen met de Integrale Erfgoednota Noordwijk
“Erfgoed op de kaart” (2011- 2020) het instrumentarium om
bij ruimtelijke ontwikkelingen met de cultuurhistorische
waarden rekening te houden. Iedere situatie is uniek en in
voorkomende gevallen zal op basis van een nadere analyse
worden bepaald welke cultuurhistorische waarden aanwezig
zijn.
Zowel de kaarten als de Erfgoednota geven een overzicht
van de historische structuur van de kern van Noordwijk
Binnen en Noordwijk aan Zee, de historisch waardevolle
stedenbouwkundige en landschappelijke structuren,
aangewezen monumenten en het beschermde dorpsgezicht
(in de kern van Noordwijk Binnen).

Afb. 2.7 Beeklaan
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2.13 Reclamebeleid
Het doel van reclame-uiting is een bepaalde boodschap zo
duidelijk mogelijk en liefst met grote regelmaat overbrengen
aan een bepaalde doelgroep. Reclame-uitingen bevinden zich
ofwel op de grens van openbaar en particulier gebied (aan
gevels, zoals vlaggen en lichtreclames) dan wel direct in de
openbare ruimte (vrijstaande reclameobjecten, zoals abri’s en
vlaggenmasten).
De aanwezigheid van reclame geeft een bepaalde logica aan de
openbare ruimte, de bezoeker begrijpt waar hij zich bevindt,
waar welke soorten commerciële activiteiten plaatsvinden en
waar niet. Voorkomen moet worden dat een ‘wildgroei’ van
elkaar overschreeuwende reclames de openbare ruimte en het
gevelbeeld gaat beheersen.
Daartoe heeft de gemeente Noordwijk in 2005 een Reclamebeleid vastgesteld, wat in 2012 geactualiseerd wordt. In het te
actualiseren reclamebeleid zal bezien worden wat er kan
worden verfraaid aan het dorpsbeeld.
In het Reclamebeleid wordt geregeld aan welke kwalitatieve
eisen een reclame-uiting in de openbare ruimte op zichzelf en
in relatie tot zijn omgeving moet voldoen. Daarbij komt
bijvoorbeeld aan de orde op welke wijze een reclame-uiting
geïntegreerd dient te zijn in het gevelbeeld en de eventuele
waardevolle karakteristieken daarvan in maat, schaal, ritme,
kleur, materiaal en detaillering dient te respecteren.

2.14 Welstandsnota
Doel van het welstandsbeleid is het behartigen van het publieke
belang door de gemeente Noordwijk, waarbij de individuele
vrijheid van de burger, agrariër of ondernemer wordt afgewogen
tegen de aantrekkelijkheid van de leefomgeving als algemene
waarde.
Het beleid is opgesteld vanuit de gedachte, dat welstand een
bijdrage levert aan het tot stand komen en het beheer van een
aantrekkelijke bebouwde omgeving. In het welstandsbeleid
worden cultuurhistorische, stedenbouwkundige en
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architectonische waarden benoemd, die als basis dienen bij de
ontwikkeling en beoordeling van bouwplannen. Eveneens heeft
het welstandstoezicht ten doel te voorkomen dat bouwwerken
de openbare ruimte ontsieren.
De gebouwde omgeving en de openbare ruimte zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden, en daarmee de
welstandsnota met het UVOR. Waardevolle kenmerken van
gebieden (zoals bijvoorbeeld stedenbouwkundige structuur of
relatie gebouw - openbare ruimte) die in de welstandsnota zijn
vastgelegd, worden overgenomen en uitgewerkt voor de
openbare ruimte en vervolgens verankerd in het UVOR.

2.15 Beheerbewust ontwerpen
Het proces van inrichting openbare ruimte is het traject van
initiatief tot en met beheer. Optimale kwaliteit wordt namelijk
bereikt wanneer over het toekomstige beheer en onderhoud
van te ontwikkelen openbare ruimte wordt nagedacht vanaf het
moment dat het initiatief wordt genomen. De inbreng van
ontwerpers neemt gedurende het proces geleidelijk af en de
inbreng van de beheerders geleidelijk toe. Zo vindt langzaam
en gecontroleerd overdracht plaats van ontwerp naar beheer.
Het nadrukkelijk betrekken van beheerdisciplines gedurende
het ontwerpproces wordt beheerbewust ontwerpen genoemd.
Gemeente Noordwijk heeft als ambitie het beheerbewust
ontwerpen toe te passen bij (her)inrichtingsprojecten. Dit
betekent dat zodra een opdracht bij een afdeling van de
gemeente wordt geformuleerd (vanuit onderhoud of ontwerp)
de ontwerper en beheerder worden samengebracht in de
initiatieffase. Om dit te garanderen worden binnen de gemeente
twee ambassadeurs aangesteld die de afdeling Openbare
Werken (beheer) en Ruimtelijke Ontwikkeling (ontwerp)
vertegenwoordigen. Bij elk initiatief komen beide ambassadeurs
bijeen zodat het proces beheer bewust wordt geleid.

Water
Noordwijk kent een veilig en schoon water systeem en
goed beheer van het afvalwater, hemelwater en
grondwater. Dit leidt tot een rijk en gevarieerd leven in
het Noordwijkse water. In de loop van de tijd zijn een
aantal waterwegen zoals de weteringen onder de grond
verdwenen. Ze moesten plaatsmaken voor (verdere
groei van) steden. De gemeente en het waterschap
werken nu op veel plaatsen aan herstel van deze
bijzondere watersystemen.
Vanwege de klimaatverandering krijgen we te maken
met meer periodes waarin het extreem nat of droog is.
Dit vraagt van ons dat we goed nadenken over de manier
waarop we willen leven met water, nu en in de toekomst.
De gemeente werkt aan een robuust watersysteem, dat
minder gevoelig is voor extreme situaties. Dit wordt
gedaan door de aanleg van nieuwe waterstructuren en
door het vuile en schone water zo veel mogelijk te
scheiden (bijvoorbeeld door afkoppeling).

Afb. 2.8 Het Oor Vinkeveld
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3. Inrichtingstypen van de openbare ruimte
Naast een ruimtelijke indeling van de openbare ruimte worden
ook inrichtings- en beheerprincipes toegekend aan de
typologie per zone. Als eerste worden de inrichtingsprincipes
voor de inrichting van de openbare ruimte beschreven,
vervolgens wordt ingegaan op maatwerk en de toekenning
van type inrichting. Door middel van interne en externe
workshops hebben betrokken specialisten en ook de gebruikers
hun visie kunnen geven op de huidige staat van de openbare
ruimte.

3.1 Twee typen inrichting en beheer van
de openbare ruimte
De openbare ruimte moet zijn afgestemd ten aanzien van
inrichting, gebruik en beheer. De mate van harmonie van deze
drie items bepaalt de kwaliteit van de ruimte. Om de inrichting
en het beheer voor de toekomst meer in balans te brengen en
daaraan een waardeoordeel toe te kennen zijn twee
inrichtingstypen onderscheiden: type blauw en type geel.
Binnen de inrichtingstypen kan nog een extra accent worden
gegeven. Het gaat om gebieden of objecten die op bijzondere
wijze bijdragen aan de ruimtelijke identiteit van de gemeente
Noordwijk. Deze identiteitsdragers moeten zorgvuldig worden
gekoesterd of versterkt. Daarvoor kan het nodig zijn extra
kwaliteit na te streven binnen de bandbreedte van de geldende
inrichtingstype. Dit is maatwerk, zoals beschreven in
hoofdstuk 3.2.

3.1.1 Inrichtingstype Geel
Inrichtingstype geel is een wijze van inrichting en onderhoud
van de openbare ruimte in speciaal daarvoor aangewezen
gebieden met een bijzondere functie. De openbare ruimte
voldoet aan hogere, meer representatieve kwaliteitseisen en
het onderhoudsniveau is afgestemd op de kwaliteit van de
inrichting en op het gebruik. Het beheer kan op een standaard
(CROW niveau B) of een hoger niveau (CROW niveau A)
uitgevoerd worden afhankelijk van het gebruik. In de omgeving
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van winkelcentra, pleinen en entrees wordt dit meer
representatieve onderhoudsbeeld nagestreefd. In bijlage B
worden de CROW inrichtingstypes verder (betreft het beheer)
verduidelijkt.
Kenmerken:
• Het groen oogt zeer verzorgd en vitaal.
• Straatmeubilair, speeltoestellen en verhardingen zijn netjes
en heel.
• De ruimte is representatief, aantrekkelijk, bijzonder en
herbergt veel faciliteiten voor sport en recreatie.
• De inrichting is duurzaam voor wat betreft materiaalgebruik
en beheerbaarheid.
• De ruimte is veilig ingericht.
In de navolgende kaart is de verdeling van de hiervoor
beschreven inrichtingst ypen binnen de gemeente
weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt de materialisering van de
inrichting verder uitgewerkt.

3.1.2 Inrichtingstype Blauw
Inrichtingstype B is een wijze van inrichting van de openbare
ruimte die in beginsel geldt voor alle woon- en werkgebieden.
Hiermee creëert Noordwijk in haar gehele gemeente een
herkenbare en duurzame kwaliteit. Binnen dit inrichtingstype
voldoet de openbare ruimte aan alle wettelijke eisen ten
aanzien van veiligheid, gebruik, duurzaamheid en
toegankelijkheid. Inrichting volgt functie. Het beheer wordt op
dit niveau (CROW niveau B) uitgevoerd. In bijlage B worden
de CROW inrichtingstypes (betreft het beheer) verder
verduidelijkt.
Kenmerken:
• Het groen oogt redelijk verzorgd en vitaal.
• Straatmeubilair, speeltoestellen en verhardingen zijn
grotendeels netjes en heel.
• De ruimte is functioneel en standaard ingericht en herbergt

voldoende faciliteiten voor sport en recreatie op grotere
afstand van de woning.
• De ruimte is veilig ingericht.
• De inrichting is redelijk duurzaam voor wat betreft
materiaalgebruik, beheerbaarheid en kansen voor
natuurontwikkeling.

3.2 Maatwerkproces en private partijen
Maatwerk geeft private partijen de mogelijkheid om samen
met de gemeente in een gebied een bijzondere inrichting en
daarbij behorend onderhoud te realiseren. Voorbeelden zijn
g e b r u i k s i n t e n s i e ve
locaties
als
w i n ke l c e n t r a,
bedrijventerreinen, kantorenparken of ontsluitingswegen.
Constructies als Publiek Private Samenwerking (PPS) is een
beproefd concept op diverse bedrijventerreinen in Nederland.
Ondernemers hechten veel waarde aan de uitstraling van hun
vestigingslocatie (groen, veilig, schoon en representatief). De
indruk die bezoekers van de openbare ruimte krijgen, bepaalt
ook meteen de eerste indruk die men van het bedrijf krijgt.
Kwaliteit straalt positief uit op de onderneming. Ook kan de
gemeente samen met woningbouwcorporaties komen tot
maatwerk bij herstructurering van woongebieden.
Ondernemers, corporaties en gemeente zorgen er bij
maatwerk gezamenlijk voor dat de kwaliteit op een hoog peil
blijft. Afspraken over inrichting, uitvoering, onderhoud,
gebruik en financiering worden vastgelegd in convenanten.
Een vast element in dergelijke convenanten is een beheerplan
met daarin een periodieke kwaliteitstoets van de inrichting,
onderhoud en gebruik. De gemeente voert de regie en draagt
de eindverantwoordelijkheid van het ontwerp- en
beheerproces. Het initiatief komt van de private
belanghebbende partij. In speciale gevallen kan de gemeente
op eigen initiatief besluiten tot een hogere dan de standaard
investering en een meer specifieke inrichting met een eigen
gezicht. Van belang is onderhoud en handhaving van
gebruiksregels daarmee in overeenstemming te brengen.
Uitgangspunt voor het gemeentelijke financiële aandeel in

Legenda

Afb. 3.1 Kaart met de typen voor de toekomstige inrichting en beheer van de openbare ruimte:

Inrichting Geel

A1.1
A1.2
A1.3
A2		
A3		
A4		
A5		
A6		

De Zuidduinen
Dobbelmannduin
De Noordduinen
Centrumgebied Noordwijk aan Zee
Historische kern Noordwijk aan Zee
Auteurswijk/Princessebuurt/Duinpark
Koningin Wilhelminaboulevard
Koningin Astrid Boulevard

B1.1
B1.2
B2		
B3.1
B3.2
B3.3

Grashoek
Vinkeveld
Bebouwing middengebied
J. v. Gent e. o.
Breloftpark
Noordwijkerduin

C1.1
C1.2
C2		
C3.1
C3.2
C4		
C5		

Beeklaan kwartier
Boerenburg
Noordwijk Binnen
Hofvennepark
Everwijnpark
Boechorst
Omg. Jeroensweg

D1		
D2.1
D2.2
D2.3

Vinkeveld
‘s Gravendijck
Space business park
Klei-Oost

Inrichting Blauw
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deze projecten is de vastgestelde inrichtings- en
beheerkwaliteit volgens de UVOR. Het inrichtingstype van de
inrichting kan daarbij hoger zijn dan van het beheer. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt in twee inrichtingstypes, te weten
blauw en geel (zie par. 3.1). De kosten die het maatwerk met
zich meebrengen, wordt bekostigd door de private
initiatiefnemer.

3.3 Kwaliteitsscan/schouw huidige
situatie
Om een beeld te krijgen van het niveau van de inrichting en
het beheer van de openbare ruimte in de gemeente is in mei
2011 door Nieuwland advies een schouw in de deelgebieden
van de gemeente Noordwijk uitgevoerd. Hierbij is een
systematiek toegepast die is gebaseerd op de CROW
beeldkwaliteiten.
Voor de kwaliteitsschouw in de gemeente Noordwijk is gebruik
gemaakt van de kwaliteitsschouw van NL Landschapsarchitecten
en van de resultaten van een workshop met externe
vertegenwoordigers van Noordwijkse betrokken partijen,
zoals scholen, wijkverenigingen en andere belanghebbende
verenigingen.
De resultaten zijn uitgedrukt in A, B of C volgens de CROW
beeldcatalogus openbare ruimte. Deze scan dient als 0-meting
voor de kwaliteit van de inrichting en het beheer van de
openbare ruimte in de hele gemeente Noordwijk. In bijlage B
is de opzet van de kwaliteitsscan en uitkomsttabel van de scan
nader beschreven.

Bevindingen kwaliteitsscan (zie Bijlage B)
Historische kernen; weinig groen, maar wel een sterk
karakteristiek historisch karakter door aanwezigheid van oude
leilindes, straatlantaarns en verharding van gebakken klinkers.
Gebruik en het onderhoud zijn goed op elkaar afgestemd.
Centrumgebied; weinig groen (bomen en wat verouderd
plantsoen), maar wel netjes. Veel verschillende soorten
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meubilair en obstakels.
Koningin Astrid Boulevard; smalle duinstrook heeft enige
natuurfunctie. De rest is voornamelijk verharding en meubilair.
Het gebied oogt verzorgd en netjes.
Koningin Wilhelmina Boulevard; veel verharding, geen groen
en geen accenten.
Woonerven; beplanting is hier en daar verouderd, de bomen
zijn vaak te groot voor kleine straatjes, het profiel is krap van
opzet, het is wel schoon.
Woonerven Grashoek; beplanting is hier en daar verouderd,
de bomen zijn redelijk van kwaliteit. Het gebied oogt verzorgd
en netjes.
Negentigerjaren wijk; beplanting is sober voornamelijk
bestaand uit gras, bomen en blokbeplanting.
Villawijken; er zijn geen speelplekken in de wijk en natuurlijke
bermen langs wegen. Trottoirs en parkeerplaatsen ontbreken
ondanks hoge parkeerdruk.
Villawijken Noordwijkerduin; Het Noordwijkerduin oogt
verzorgd en netjes.				
Bedrijventerreinen; verkaveling en inrichting is strak,
eenduidig en overzichtelijk. Heldere sobere structuur en het
oogt verzorgd en netjes.

3.4 Workshop met externen
De ervaringen, wensen en eisen van gebruikers van de
openbare ruimte vormen een belangrijke informatiebron voor
de invulling van de Uitwerking Visie Openbare Ruimte. Aan de
start van dit proces is een workshop met de gebruikers en
stakeholders georganiseerd. Tijdens de workshop zijn
gezamenlijk de kwaliteiten, knelpunten en ambities voor de
inrichting en het beheer van de openbare ruimte in Noordwijk
benoemd.
Besproken zijn de kwaliteiten en knelpunten van en in de
openbare ruimte van de gemeente Noordwijk. Met als uitkomst
dat de deelnemers positief zijn over onder andere:
• De ecologische bermen in de Villawijken.

• De dorpse uitstraling van de Centrumgebieden.
• De historische uitstraling van het Lindenplein.
• Het onderhoudsniveau van de woonwijken en
bedrijventerreinen.
• Hoogwaardige uitstraling Koningin Wilhelmina Boulevard;
• Kwaliteit en k wantiteit van het groen in de
Negentigerjarenwijk, Woonerven en Villawijken.
Daarnaast hebben zij onder andere aangegeven dat meer
aandacht geschonken moet worden aan:
• Hoge parkeerdruk in de Villawijken, Centrumgebieden en
Historische kernen.
• Hoge verkeersdruk op de toegangsroutes van Noordwijk.
• Parkeren in de waardevolle bermen van de Zuidduinen.
• Anti-parkeerpaaltjes in de Zuidduinen zijn niet uniform en
niet passend bij natuurlijke bermen.
• Gebrek aan uniformiteit in het gebruik van
inrichtingsmaterialen in de hele gemeente.
• De uitstraling van de entrees.
• Rotondes thematiseren met bijvoorbeeld tijdelijke kunst,
groen, ruimtevaart. Gazon op rotondes heeft niet de
uitstraling van bloemenbadplaats.
• Contrast Koningin Wilhelmina Boulevard en de
Parallelboulevard.
• Door middel van materialisering en inrichting de relatie met
duinen, zee en strand versterken.
• Voorzieningen voor blinden in openbare ruimte.
• Structuur in de inrichting voor een duidelijke en leesbare
openbare ruimte (routing/oriëntatie).
• Beleefbaar maken van de waterstructuur in Vinkeveld.
• Oriëntatie in de woonerfwijken: structuren beleefbaar
maken.
• Afvalinzameling in de historische kernen.
• Openbaar groen in kern van Noordwijk aan Zee
(centrumgebied en historische dorpskern).

Inrichting CROW niveau A / betekent een goede of
bijzondere kwaliteit
Kenmerken: Het groen oogt verzorgd en vitaal, straatmeubilair,
speeltoestellen en verhardingen zijn netjes en heel. De ruimte
is aantrekkelijk, veilig en bijzonder en herbergt veel faciliteiten
voor sport en recreatie. Daarnaast is de doelstelling voor de
inrichting duurzaam voor wat betreft materiaalgebruik,
beheerbaarheid en kansen voor natuurontwikkeling. Dit CROW
niveau A is vergelijkbaar met het Noordwijkse inrichtingstype
geel.

Voorbeeld inrichting CROW niveau A

Voorbeeld beheer CROW niveau A

Inrichting CROW niveau B / betekent een standaard
kwaliteit
Kenmerken: Het groen oogt redelijk verzorgd en vitaal,
straatmeubilair, speeltoestellen en verhardingen zijn
grotendeels netjes en heel. De ruimte is doelmatig en min of
meer standaard ingericht, veilig en herbergt voldoende
faciliteiten voor sport en recreatie op grotere afstand van de
woning. Daarnaast is de inrichting redelijk duurzaam voor wat
betreft materiaalgebruik, beheerbaarheid en kansen voor
natuurontwikkeling. Dit CROW niveau B is vergelijkbaar met
het Noordwijkse inrichtingstype blauw.

Voorbeeld inrichting CROW niveau B

Voorbeeld beheer CROW niveau B

Inrichting CROW niveau C / betekent een sobere kwaliteit
Kenmerken: Het groen oogt niet verzorgd en vitaal,
straatmeubilair, speeltoestellen en verhardingen zijn vaak
beschadigd en onverzorgd. De ruimte is onaantrekkelijk
ingericht, veel dominerende verharding en bebouwing en
herbergt onvoldoende faciliteiten voor sport. Het is soms
onveilig en voorzieningen voor sport en spel zijn sober en op
grote afstand van de woning. Daarnaast is de inrichting niet
duurzaam voor wat betreft materiaalgebruik, beheerbaarheid
en kansen voor natuurontwikkeling. Kwalificatie van de
openbare ruimte op dit niveau betekent een achterstand op
het Noordwijkse inrichtingstype blauw.
Voorbeeld inrichting CROW niveau C

Voorbeeld beheer CROW niveau C
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4. Huidige identiteit en visie openbare ruimte
De visie op de inrichting en het beheer van de openbare
ruimte is in de vorm van uitgangspunten op stedenbouwkundig
niveau verwoord. De huidige situatie in landschappelijke zones
en de daarin gelegen deelgebieden is beschreven met elk een
eigen identiteit. Hieraan is een toekomstvisie voor deze
gebieden gekoppeld.

4.1 Huidige identiteit en visie op de
landschappelijke zone A
‘Duinen, strand en zee’
Huidige situatie Duinen, strand en zee (zone A).

Noordwijk kenmerkt zich door de ligging aan zee, het strand,
de duinen en de badplaats Noordwijk aan Zee. De duinen van
Noordwijk liggen hoog, op sommige plekken op ruim 30 meter
boven NAP. Door het zand en het zout leven hier bijzondere
plant- en diersoorten. Veel planten kunnen niet in een zoute
en wisselende omgeving leven. Het aantal plantensoorten
dicht bij de zee is daarom beperkt. Plantensoorten die hier
onder wisselende omstandigheden kunnen leven zijn onder
andere Zandhaver en Blauwe zeedistel.
De twee duingebieden van Noordwijk, de Zuidduinen en de
Noordduinen, zijn belangrijke natuurgebieden. De duinen ten
noorden van Noordwijk, ter hoogte van de Bosweg, zijn
aangewezen als Natura 2000-gebied. De duinen zijn hier
breder, meer bebost en worden ontsloten door een stelsel van
wandel- en fietspaden.
Noordwijk aan Zee is rond 1200 ontstaan als vissersdorp. Het
dorp bestond uit 100-150 huizen die nog herkenbaar zijn in de
Schoolstraat, Hoofdstraat en Abraham van Royenstraat. In
het begin van de 19e eeuw begon de ontwikkeling van
Noordwijk als badplaats. Tijdens de industrialisatie was de
verpaupering van de grote steden reden om richting zee te
trekken. Noordwijk met zee, strand en duinen vormde een
gezonde omgeving voor vakanties en in de weekenden. Huis
ter Duin stamt uit deze tijd evenals de eerste villa’s langs de
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boulevards. De grote parkeerplaatsen (o.a. het Wantveld) zijn
ontstaan in de jaren ’70 en ’80 van de 20e eeuw. Noordwijk
aan Zee bestaat uit vier delen die grotendeels het huidige
karakter zullen behouden. Het verschil tussen de delen zal
versterkt worden. Het eerste deel bestaat uit de villawijk De
Zuid aan de zuidkant; het tweede deel is de historische kern
van Noordwijk aan Zee, Hoofdstraat en omgeving en het
Vissersdorp. Het derde deel is het centrumgebied, de
negentiende eeuwse uitbreidingswijk ten noorden van het
vissersdorp. Het vierde is de laatste uitbreidingswijk in de
jaren zeventig: de wijk Duinpark, Prinsessenbuur t,
Auteurswijk. De boulevard bestaat uit twee delen met elk een
eigen karakter: de Koningin Astrid Boulevard en de Koningin
Wilhelmina Boulevard.

Visie Duinen, strand en zee (zone A)
De landschappelijke zone Duinen, strand en zee heeft een
bebouwd en een onbebouwd deel. Het is een gebied om te
wonen en te recreëren. Behoud en versterking van de
natuurlijke waarden staat hier voorop. De voornaamste
functies in deze zone zijn dan ook ‘natuur’, ‘wonen’ en ‘stranden duinrecreatie’. Waar nodig en mogelijk worden strand- en
duintoegangen verbeterd.
Kenmerken voor de kuststrook zijn het gele zand met de
schelpen, de vegetatie die vanwege het klimaat zeer specifiek
is, het geaccidenteerde terrein en niet op de laatste plaats het
bijzondere licht en de wind. Deze eigenschappen zouden in de
openbare ruimte als kwaliteiten versterkt of vertaald moeten
worden. Hiermee wordt de ligging aan zee bevestigd en
ontstaat een gebiedseigen inrichting die herkenbaar anders is
dan de standaard inrichtingsvormen van het ‘binnenland’.
De verhardingen zullen overwegend licht, zonnig moeten zijn.
Materialen met een harde uitstraling zoals asfalt, beton maar
ook een te dominant rode kleur klinker is niet gewenst.

Straten zijn veelal boomloos, bomen groeien niet goed in dit
gebied door het zilte zeeklimaat. Voorbeelden van
beplantingssoorten die wel goed gedijen in dit klimaat zijn de
den, duindoorn en natuurlijk het helmgras. Door het ontbreken
van bomen vallen de lichtmasten meer dan normaal op. De
verlichting vraagt daarom om extra aandacht. Lichtmasten
zullen niet alleen functioneel maar ook goed vormgegeven
moeten zijn. Bij strand en duinen moet de verlichting minimaal
zijn (ook gezien de natuur waarde), hooguit met
oriëntatielichtjes bij de paden, er van uitgaande dat de
boulevardbebouwing en de paviljoens voldoende zullen
oplichten.
Bij een rondgang door Noordwijk aan Zee ziet men een te
grote verscheidenheid aan bestratingmaterialen en
straatmeubilair. Dit veroorzaakt een enigszins rommelig
straatbeeld. Er zijn kansen om de ruimtelijke eenheid te
versterken en om zo ook het onderhoud te vereenvoudigen.
Minder bestratingmaterialen en minder soorten straatmeubilair.
Daar waar mogelijk moeten objecten gecombineerd worden.

4.1.1 Identiteit en visie deelgebieden
Huidige situatie typologie Villawijken
Deelgebied A1 De Zuidduinen/Dobbelmannduin/
Noordduinen
De villawijken binnen de landschapszone Duinen, strand en zee
(zone A) zijn De Zuidduinen, Dobbelmannduin en Noordduinen.
Kenmerkend voor de villawijken De Zuidduinen en
Dobbelmannduin is het duingebied met villa’s die ontsloten
worden door in romantische stijl aangelegde en gebogen
padenstelsels met bijzondere vergezichten over het achterland.
De wijk de Noordduinen bestaat feitelijk uit de Bosweg met
daaraan villa’s. Deze straat vormt de toegang naar de
recreatieve routes in het duingebied.

Afb. 4.1 Duin strand
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Profiel
• Kronkelende straten.
• Eén rijloper voor gemotoriseerd en langzaam verkeer.
• Aan beide zijden van de weg zijn zachte bermen.
• In het profiel van de Dobbelmannduin en Noordduinen zijn
trottoirs en parkeerplaatsen opgenomen.
Gebruik
• De openbare ruimte in de villawijken wordt uitsluitend
gebruikt voor verkeersdoeleinden.
• De voetganger maakt gebruik van de rijloper, de bermen
vormen een overgangszone tussen de privétuinen en de
openbare weg.
• De wegprofielen in de Zuidduinen zijn smal en niet geschikt
voor parkeren. Parkeren vindt plaats in de bermen.
• In de Noordduinen en het Dobbelmannduin is het parkeren
binnen het profiel gereguleerd.
• De Bosweg in de Noordduinen is een belangrijke entree voor
het recreatief fietsverkeer vanuit de noordelijke duinen.
Inrichting
• In de rijloper rood/geel/paars gebakken klinkers en smalle
betonnen opsluitbanden.
• In de Dobbelmannduin en Noordduinen komt ook beton als
bestratingsmateriaal voor.
• Anti-parkeermaatregelen in de berm (afzetpalen) zijn niet
consequent toegepast.
• Er zijn geen bomen aanwezig in het profiel.
• Straatmeubilair is eenduidig.
Visie typologie Villawijken
Deelgebied A1 De Zuidduinen/Dobbelmannduin/Noordduinen
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw. De verwevenheid
met het landschap komt tot uiting in de bermen waar het
duinlandschap voelbaar is door de hoogteverschillen en de
beplanting. De villawijken kenmerken zich door een groen
lommerrijk karakter, met name door de grote groene
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voortuinen. De inrichting van het straatprofiel is terughoudend.
Profiel
• Behoud van het karakteristieke profiel in de villawijken:
kronkelende straten en ecologisch waardevolle bermen.
• Bij voorkeur geen trottoirs toepassen.
• Op locaties waar commerciële functies aanwezig zijn, biedt
het wegprofiel ruimte voor langsparkeren.
Gebruik
• Aandacht voor ongewenst parkeren in de bermen. De
parkeerdruk van dagtoeristen wordt opgelost met centrale
parkeerplaatsen.
Inrichting
• Ecologisch waardevolle bermen handhaven en beschermen.
• Toepassing van verhardingsmaterialen en beplanting: rood/
paars gebakken klinker in de rijloper. Grijze betontegels in
de trottoirs. Zwarte betonstraatsteen in de parkeervakken.
• In het duinlandschap wordt straatmeubilair minimaal ingezet,
het is ondergeschikt aan het landschap.
• Kwaliteit van straatmeubilair verbeteren, hiervoor geldt dat
het bestand moet zijn tegen zand, zout en zeewind.
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen.
Huidige situatie typologie Centrumgebied
Deelgebied A2 Centrumgebied Noordwijk aan Zee
Het centrumgebied is het deel tussen Schoolstraat, Quarles
van Uffordstraat en de Parallel Boulevard. Het zijn de eerste
uitbreidingen van de oude dorpskern van Noordwijk aan Zee.
De uitbreiding van de badplaats in de negentiende eeuw vond
plaats tussen de Schoolstraat en de Julianastraat. Deze lopen
beide van oost naar west. Daartussen ligt een aantal
dwarsstraten (de Ruyterstraat, Toekomststraat, Trompstraat
en Piet Heinstraat) die het gebied opdelen in grote bouwblokken
met binnenterreinen. Het gebied heeft een compacte

bebouwingsstructuur met smalle straatprofielen. Er is weinig
ruimte voor openbaar groen. Uitzondering in de wijk is de grote
open speeltuin in de Prins Bernhardstraat.
Profiel
• De meeste straten in het gebied zijn eenrichtingsverkeer.
• Eén rijloper voor fiets- en autoverkeer met langsparkeren
• Aan beide zijden ligt een trottoir.
Gebruik
• De openbare ruimte wordt uitsluitend gebruikt voor
verkeersdoeleinden.
• Met uitzondering van de speeltuin in de Prins Bernhardstraat,
zijn er geen pleinen of speelplekken aanwezig.
Inrichting
• In de straten zijn sporadisch korte bomenrijen en solitaire
bomen aanwezig.
• De rijlopers zijn voornamelijk uitgevoerd in gebakken
klinkers en de trottoirs in grijze betontegels.
• De straatverlichting is te industrieel voor het karakter van
woongebied.
Huidige situatie Typologie Historische kern
Deelgebied A3 Historische kern Noordwijk aan Zee
De historische kern wordt begrenst door de Huis ter Duinstraat,
de Schoolstraat en de Grent/Parallel Boulevard. Dit oudste
deel van Noordwijk aan Zee wordt ook wel ‘het visserdorp’
genoemd. Het vissersdorp kent een bijzondere openbare
ruimte die zich kenmerkt door kronkelige straatjes en
afgebroken zichtlijnen. Trottoirs en rijbanen versmallen en
verbreden elke paar meter, dit is in tegenstelling tot
bijvoorbeeld voor een doorgaande weg een unieke kwaliteit.
In de historische kern valt in de eerste plaats de verwaarloosde
samenhang van de openbare ruimte op. Dit is veelal een
logisch gevolg van de ontwikkelingsgeschiedenis waarbij
“laissez faire” de overhand heeft gehad. Op open plekken is

Visie typologie Centrumgebied
Deelgebied A2 Centrumgebied Noordwijk aan Zee
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw. Het profiel van
gevel tot gevel is dermate smal dat er geen ruimte is voor
openbaar groen. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet
openbare ruimte toegevoegd worden in de vorm van
buurtpleintjes en speelplekken met ruimte voor openbaar
groen.
Profiel
• Daar waar mogelijk meer en representatief groen
toepassen in de straten, eventueel in de vorm van
geveltuintjes.
• Behoud van huidige straatprofiel.
Gebruik
• Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ruimte reserveren
voor pleintjes en speelplekken.
Inrichting
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen.
• Op autoluwe verblijfsplekken (binnenterreinen en pleinen)
wordt de gele gebakken klinker toegepast.
• Rijloper in rode gebakken klinker en trottoirs in grijze
betontegels. Parkeervakken in zwarte betonstraatsteen.
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen.

Afb. 4.2 Hoogwakersbosstraat
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de auto opzichtig de baas geworden: parkeerplaatsen,
draaicirkels, bereikbaarheid voor nooddiensten en bebording
bepalen de inrichting. Gevolg is dat de ruimten niet meer
primair zijn ingericht voor de voetgangers. Met name in een
toeristisch gebied waar veel voetgangers zijn, is dat merkbaar.
Dit tast de recreatieve- en belevingswaarde van de kern sterk
aan. Daarnaast valt op dat er geen eenduidig inrichtingsbeleid
wordt gevoerd. Voor dezelfde doelen worden verschillende
maatregelen getroffen of verschillende elementen toegepast.
Doordat dit zonder enig verband noch afstemming met de
karakteristieken van de plek gebeurt, ontstaat onduidelijkheid
en een rommelig beeld
Profiel
• Eén rijloper voor auto- en fietsverkeer; smalle trottoirs
voor voetgangers, langsparkeren in sommige straten.
• Wisselend profiel, diverse parkeeroplossingen, stoepen
vormen een overgang tussen woning en trottoir.
Gebruik
• Pleinen worden gebruikt voor parkeerdoeleinden.
• De enige verblijfsplek/plein in de historische kern is het
pleintje op de kruising Hoofdstraat/Huis ter Duinstraat.
• De winkelstraat van Noordwijk aan Zee is de Hoofdstraat,
dit is uitsluitend voetgangersgebied.
• Veel voetgangers in het gebied in verband met verspreide
aanwezigheid van winkels en horecagelegenheden.
Inrichting
• Rijloper wisselend in grijze betonstraatsteen en rood/
paars gebakken klinkers.
• Trottoirs zijn uitgevoerd in betontegels.
• Parkeervakken in betonstraatsteen.
• De Hoofdstraat is bestraat met een paarse gebakken klinker.
• De groenstructuur bestaat met name uit korte bomenrijen
en solitaire bomen.
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• Op een aantal plekken komen vaste of mobiele plantenbakken
voor.
Visie Typologie Historische kern
Deelgebied A3 Historische kern Noordwijk aan Zee
Dit gebied kent het inrichtingstype geel. De historische kern
kenmerkt zich door een rustieke sfeer en een relatie met het
verleden als vissersdorp. Het gebied wordt als intiem ervaren
door de kronkelstraatjes, de afgebroken zichtlijnen, de lichte
hoogteverschillen binnen het gebied en uiteraard door de
kleinschalige bebouwing met een pannendak op aanraakhoogte
en een bijzondere zorg voor de voorgevel. Door de nonlineaire opbouw van de openbare ruimte ontstaan
eigenlijk vanzelf plekjes, die min of meer gedefinieerd worden
met eenvoudige middelen (een enkele boom, een zitelement
of een lantaarn). Een uitgesproken mooi voorbeeld is de
Barnhoeve aan de Schoolstraat. Voor het maken van
herbergzame ruimtes is de verhouding tussen de grootte van
de openbare ruimte en de hoogte van de wanden belangrijk.
Door deze ruimtes steeds anders te maken ontstaan er
aantrekkelijke en gevarieerde ruimten die zich duidelijk van
elkaar onderscheiden. De gebouwen zijn ondergeschikt aan,
en staan ten dienste van, de openbare ruimte. Zij definiëren
en begrenzen de openbare ruimte. De inrichting van de
openbare ruimte moet de vloeiende ruimte benadrukken, dus
geen opdelingen door vormgeving of materiaalgebruik. In het
gebied moet ruimte zijn voor een enkele groenvoorziening
(boom of bloembak) en zitgelegenheid. Bijzondere inrichting
is aantrekkelijk als dat aansluit bij de functie van de plek.
Samenhang en een keuze voor eenduidige toepassing van
armaturen, trottoirbanden, bestratingsvormen, molgoten en
erfafscheidingen zal leiden tot een rustig en harmonieus
beeld.

Profiel

• Behoud van het smalle straatprofiel.
• Accentueren van smalle doorgangen en afgebroken
zichtlijnen.
Gebruik
• Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen sluiten aan op de
huidige structuur van het vissersdorp. Grootschalige open
ruimtes moeten voorkomen worden.
• Parkeerterreinen uit de openbare ruimte halen en in
ondergrondse garages brengen.
Inrichting
• Per gebruikerstype één materiaal toepassen.
• Rijloper in rood/paars gebakken klinker, trottoirs in gele
gebakken klinker, blauw/zwart/grijze gebakken klinker in
de parkeervakken.
• Winkelstraten accentueren door overeenkomstig
materiaalgebruik, hierdoor ontstaat duidelijke routing voor
het winkelende publiek.
• Op autoluwe verblijfsplekken (binnenterreinen en pleinen)
wordt de gele gebakken klinker toegepast.
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen.
Huidige situatie typologie Naoorlogse uitbreidingswijken
Deelgebied A4 Auteurswijk / Prinsessenbuurt / Duinpark
Dit deelgebied behelst de omgeving tussen de Duinweg,
Northgodreef, Wantveld en Quarles van Uffordstraat. Het
deelgebied bestaat uit de jaren ’50 uitbreidingen Auteurswijk
en Prinsessenbuurt en de hoofdzakelijk jaren ’70 uitbreiding
Duinpark.
De Auteurwijk/Prinsessenbuurt kenmerkt zich door ondiepe
bouwblokken met duidelijke kopblokken in de korte
richtingen en lange rijtjeswoningen in de lange richting. De
strakke verkavelingstructuur is oostwest
georiënteerd. De kopblokken overschrijden net de rooilijnen
van de rijwoningen in de andere richting, waardoor de straten

op de hoeken smaller worden. De kleine voortuinen (soms niet
groter dan twee stoeptegels) en het gebrek aan bomen geven
de wijk een erg kaal en stenig karakter.

zwarte betonstraatsteen.
• De straatverlichting is te grootschalig voor het karakter
van woongebied.

Duinpark is een typische jaren ’70 woonwijk met herhaalde
patronen van stempels met veel doodlopende en kronkelende
wegen die eindigen in cul-de-sacs. De wijk bestaat uit een
hoog en een laag deel. Het verschil wordt gemaakt middels
het centrale buurtpark. In het hoge deel staan hoofdzakelijk
geschakelde villa’s. Het lage deel bestaat uit rijtjeswoningen
en twee-onder-een-kapwoningen. Door de stedebouwkundige
structuur van knikkende, doodlopende straten is het niet altijd
duidelijk wat voorkanten en wat achterkanten zijn. De
openbare ruimte is erg versnipperd en ongedefinieerd door
rommelige erfafscheidingen. Het is een verzameling van
wegen, parkeerplaatsen en stukjes restgroen. Het parkeren
gebeurt hoofdzakelijk op straat, maar er zijn ook een aantal
garagepleinen.

Huidige situatie Duinpark
Deelgebied A4 Auteurswijk / Prinsessenbuurt / Duinpark

Huidige situatie Auteurswijk en Prinsessenbuurt
Deelgebied A4 Auteurswijk / Prinsessenbuurt / Duinpark
Profiel
• Eén rijloper voor fiets- en autoverkeer, dubbelzijdig
trottoir en langsparkeren.
• De openbare ruimte wordt hoofdzakelijk begrensd door
voortuinen.
Gebruik
• De openbare ruimte wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
verkeersdoeleinden. Enkele speelplekken zijn aanwezig,
maar spelen vindt voornamelijk plaats op de trottoirs.

Profiel
• Eén rijloper voor gemotoriseerd en langzaam verkeer.
Gebruik
• In de openbare ruimte wordt onderscheid gemaakt tussen
straten voor verkeersdoeleinden en plantsoenen zonder
verblijfsfunctie.
• De overgang van het hoge deel naar het lage deel van de
wijk wordt gemaakt door een centrale groenvoorziening
die openbaar toegankelijk is.
• De centrale groenvoorziening is niet zichtbaar en slecht
toegankelijk doordat de entrees zich bevinden in aan het
einde van de doodlopende straten.
Inrichting
• Er is relatief veel openbaar groen in de vorm van
plantsoentjes aanwezig.
• Het totale straatprofiel is uitgevoerd in betonstraatstenen,
afwisselde kleurstellingen, die niet consequent zijn
doorgevoerd.
• Het openbaar groen bestaat uit plantsoenen met struiken,
lage heesters en bomen.

Afb. 4.3 Historische situatie Hoofdstraat
(typologie Historische kern)

Afb. 4.4 Willem Alexanderpark
(typologie Naoorlogse uitbreidingswijk)

Inrichting
• In de straten zijn sporadisch solitaire bomen aanwezig.
• De rijloper is uitgevoerd in rood/paarse gebakken klinker,
de trottoirs in grijze betontegels en de parkeervakken in
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Visie Auteurswijk en Prinsessenbuurt
Deelgebied A4 Auteurswijk / Prinsessenbuurt / Duinpark
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw. In de Auteurswijk
en Prinsessenbuurt wordt voornamelijk gewoond, en zijn er
weinig commerciële functies aanwezig. Dit karakter dient
behouden te worden. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
moet openbare ruimte toegevoegd worden in de vorm van
buurtpleintjes en speelplekken met ruimte voor openbaar
groen.
Profiel
• Daar waar mogelijk meer en representatief groen toepassen
in de straten, eventueel in de vorm van geveltuintjes.
• Behoud van huidige straatprofiel.
Gebruik
• Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ruimte reserveren
voor pleintjes en speelplekken met ruimte voor openbaar
groen.
Inrichting
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen.
• Op autoluwe verblijfsplekken (binnenterreinen en pleinen)
wordt de gele gebakken klinker toegepast.
• Rijloper in rode gebakken klinker en trottoirs in zwarte
betonstraatsteen. Parkeervakken in grijze betonklinker.
Visie Duinpark
Deelgebied A4 Auteurswijk / Prinsessenbuurt / Duinpark
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw. In Duinpark wordt
uitsluitend gewoond, de woonerfstructuur is bepalend voor
de profielen en de inrichting van de openbare ruimte.
Profiel
• Behoud van huidige straatprofiel.
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Gebruik
• De centrale groenvoorziening toegankelijk en zichtbaar in
de wijk maken.
Inrichting
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen.
• Consequent toepassen van materialen per functie: rijloper
in rode gebakken klinker, parkeervakken in zwarte
betonstraatsteen.
Huidige situatie typologie Koningin Wilhelmina
Boulevard
Deelgebied A5 Koningin Wilhelmina Boulevard
De Koningin Wilhelmina Boulevard ligt tussen het strand en de
oude dorpskern van Noordwijk aan Zee. Door de
kustversterking lopen de duinen vanaf de vuurtoren in hoogte
op en is direct zicht op zee deels verdwenen. Ter compensatie
is een wandelpad op de top van het duin aangelegd met
diverse opgangen vanaf de boulevard. Met de opkomst van de
badplaats aan het einde van de negentiende eeuw is gestart
met de aanleg van de Noordboulevard, later de Koningin
Wilhelmina Boulevard. De ooit aanwezige kleinschalige
particuliere woningen en accommodaties zijn vervangen voor
grootschalige hotels en appartementencomplexen. Door de
aaneensluiting van grote gebouwen manifesteert de boulevard
zich als een groot front langs de kust. Het karakter van het
gebied staat voornamelijk in het teken van dagtoerisme.
Profiel
• Het profiel bestaat uit een eenrichtingsweg met daarlangs
een brede wandelboulevard.
• Langsparkeerplaatsen aan de zeezijde.
• Rabbatstrook aan beide zijden van de weg.
• Voor de terrassen ligt een breed trottoir.

Gebruik
• De Koningin Wilhelmina Boulevard wordt hoofdzakelijk
gebruikt door (dag)toeristen en passanten.
• Er zijn twee pleinen aanwezig: het Vuurtorenplein en het
Palaceplein. Het Palaceplein kenmerkt zich als een		
kale stenige vlakte, waar deels op wordt geparkeerd. Het
Vuurtorenplein mist door het hoogteverschil aansluiting met
de Koningin Wilhelmina Boulevard.
• In de plint zijn horecagelegenheden met terrassen op het
trottoir.
Inrichting
• De rijloper bestaat uit rode gebakken klinkers.
• Voor de wandelboulevard is gebruik gemaakt van lange
natuurstenen tegels die haaks op de rijweg liggen en de
boulevard optisch verbreden.
• Parkeerplaatsen zijn in ander verband dan de rijloper uitgevoerd.
• Het trottoir bestaat uit rode gebakken klinkers.
• De strandtoegangen en het wandelpad op het duin zijn
uitgevoerd in betonnen platen.
• Aan de strandopgangen liggen natuurstenen zitgelegenheden.
• Het straatmeubilair (banken, prullenbakken, menuborden,
ouderen ontmoetingsplek) zijn uitgevoerd in hout.
• Het duingebied wordt begrensd door een houten afrastering.
• De Koningin Wilhelminaboulevard kent één type lichtmast.

Visie typologie Koningin Wilhelmina Boulevard
Deelgebied A5 Koningin Wilhelminaboulevard
Dit gebied kent het inrichtingstype geel. Bij een toekomstige
inrichting, is het wenselijk om lichtere kleuren toe te passen in de
bestrating en om de auto nog meer dan nu te gast te laten zijn.
Materialen die voor de hand liggen zijn gele gebakken klinkers,
schelpenpaden, lichtgrijs natuursteen en hout. Het herstellen van het
zicht op zee is met de nieuwe kustversterking een belangrijke opgave.
De boulevard ligt aan de duinen, en deels zelfs erachter. Hier moet het
beeld van de duinen interessant en maximaal beleefbaar gemaakt
worden. Dit geldt ook voor het nieuw in te richten duingebied zelf en
voor de beleving vanaf de paden naar het strand.
Profiel
• Behoud van huidige straatprofiel, kenmerken zijn breed, statig en
stenig.
Gebruik
• Vrije wandelstrook langs de horecabedrijven behouden, inclusief
voldoende ruimte voor terrassen.
• Het Vuurtorenplein kent een drievoudige ruimtelijke functie: als
monumentale beëindiging van de Quarles van Uffordstraat, als
pleinruimte aan de Koningin Wilhelmina Boulevard en als stedelijke
entree vanuit de Noordduinen.
• Het Palaceplein functioneert als het centrale draaipunt in de kern
tussen het winkelgebied en de Hoofdstraat en de horeca van de
Koningin Wilhelmina Boulevard.
Inrichting
• De materialisering van het straatmeubilair is representatief door
toepassing van natuursteen, (steiger)hout.
• Inrichting van de wandelboulevard met natuursteen behouden.
• Het trottoir wordt uitgevoerd in gele gebakken klinker, de rijloper
in rode gebakken klinker, de parkeerplaatsen in blauw/zwart/grijze
gebakken klinker.
• Op autoluwe verblijfsplekken (binnenterreinen en pleinen) wordt
de gele gebakken klinker toegepast.
Afb. 4.5 Koningin Wilhelmina Boulevard
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Huidige situatie typologie Koningin Astrid Boulevard
Deelgebied A6 Koningin Astrid Boulevard
De Koningin Astrid Boulevard is de oudste boulevard van
Noordwijk en ligt ten zuiden van de oude dorpskern langs het
strand. Tijdens de ontwikkeling van De Zuidduinen werd ook
de Zuidboulevard en later de Koningin Astrid Boulevard,
aangelegd. Langs de boulevard verrezen grote en kleinere
woonvilla’s. Een deel van deze villa’s is na de oorlog vervangen
door hotels en een aantal appartementencomplexen, maar het
karakter is behouden. Vanaf deze boulevard is er zicht op zee
en het ligt op hetzelfde niveau als de duinenrij. De huidige
inrichting van de openbare ruimte past niet bij de sfeer van
villabebouwing aan zee: de materialen hebben een sobere en
grauwe uitstraling.
Profiel
• Het profiel van de boulevard kenmerkt zich door een smal
trottoir aan de zijde van de bebouwing, een rijloper met
fietssuggestiestroken aan beide zijden, langsparkeerplaatsen
en trottoirs aan beide zijden.
• Parkeerterreinen liggen halverwege de duinenrijen,
waardoor ze uit het zicht vanaf de boulevard zijn. Deze
worden ontsloten via de Koningin Astrid Boulevard.
Gebruik
• Het gebied onderscheidt zich van de Koningin Wilhelmina
Boulevard door de villabebouwing en
appartementencomplexen. Hierdoor heeft dit gebied meer
met vaste bezoekers te maken dan met dagtoeristen.
• De Koningin Astrid Boulevard is onderdeel van het regionale
fietsroutenetwerk.
Inrichting
• De rijloper en parkeervakken zijn uitgevoerd in grijze
betonstraatsteen, trottoirs in betontegels. Het gebruikte
materiaal is gedateerd en geeft de boulevard een grauw
karakter.
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• De parkeerterreinen in de duinen zijn uitgevoerd in
betonklinkers en betontegels.
Visie typologie Koningin Astrid Boulevard
Deelgebied A6 Koningin Astrid Boulevard
Dit gebied kent het inrichtingstype geel. De inrichting van de
openbare ruimte moet aansluiten bij de villabebouwing en
appartementencomplexen die aan deze boulevard liggen. De
inrichting van de boulevard moet vooral gericht zijn op de
beleving van het aanliggende duinlandschap en de zee.
Hierdoor zal deze plek weer meer aantrekkingskracht op
toeristen hebben.
Ook bij deze boulevard is het gewenst om deze te voorzien
van lichtkleurige materialen. Door het ontbreken van bomen
vallen de lichtmasten op en zullen een fraaie vormgeving
moeten krijgen. Op deze boulevard is het vrije uitzicht over
zee een bijzondere kwaliteit, waarvoor een verblijfsstrook op
de rand ingericht wordt met een balustrade en zitbanken.
Profiel
• Het huidige straatprofiel behouden.
Gebruik
• Fietsroute en vaste bezoekers (in plaats van dagtoeristen).
Inrichting
• Het trottoir wordt uitgevoerd in gele gebakken klinker, de
rijloper in rode gebakken klinker, de parkeerplaatsen in
grijze gebakken klinker.
• De materialisering van het straatmeubilair is representatief
door toepassing van natuursteen, (steiger)hout.
• De parkeerterreinen in de duinen worden met dezelfde
materialen ingericht als de boulevard: rode gebakken
klinkers in de rijloper en blauw/zwart/grijze gebakken
klinkers in de parkeervakken.

4.2 Huidige identiteit en visie op de
landschappelijke zone B
‘Binnenduinrand en middengebied’
Huidige situatie Binnenduinrand en middengebied
(zone B)
De binnenduinrand loopt tussen de beide kernen van Noordwijk
aan Zee en Noordwijk Binnen door tot aan het ESTEC-terrein.
Het gebied kenmerkt zich door zijn hoge ligging ten opzichte
van het achterland, maar minder hoog dan de duinen. De
binnenduinrand heeft lichtzoute, kalkbevattende grond en
schoon kwel- en afstroomwater dat uit de duinen komt. De
binnenduinrand is ontstaan door het afgraven van de duinen
voor bollengrond. De Duinweg en de Randweg vormen de
grens tussen het beboste duingebied met veel naaldbomen
aan de ene kant en de binnenduinrand met voornamelijk
loofbomen aan de andere kant. Langs de Duinweg, De
Schulpweg en de Langevelderlaan komt karakteristieke
lintbebouwing voor. Aftakkingen van deze wegen ontsluiten
boerderijen met bijbehorende schuren. Deze boerderijen
liggen midden in het open landschap.
De beboste duinen vormen een contrast met het open
bollengebied, met de nederzettingen Noordwijkerduin en
Sancta Maria als groene eilanden daarin. Dit contrast tussen
het vlakke, open bollenlandschap en de duinen is vooral
spectaculair aan de zuidzijde, waar het Coepelduin hoog
oprijst. Het zicht op dit duin, dat al voorkomt op kaarten uit
1850, is een belangrijk herkenningspunt bij het binnenkomen
van de kern van Noordwijk aan Zee aan de zuidzijde.
De Duinweg ontsluit het strand en de binnenduinrand in
noord-zuidrichting. Deze weg gaat verder
naar het noorden over in de Randweg en de Kapelleboslaan.
Twee wegen verbinden de Duinweg met het achterland: de
Duindamseweg en de Langevelderlaan die doorloopt in de
Langevelderslag.

Visie Binnenduinrand en middengebied (zone B)
Dit is het gebied waar vroeger de oude duinen en strandwallen
lagen. In deze binnenduinrand moeten de huidige ruimtelijke
contrasten worden versterkt: een doorlopende, groene en
beboste duinrand tegenover een open bollenlandschap.
Nieuwe en bestaande recreatieve en ruimopgezette
woongebieden (Sancta Maria en Noordwijkerduin) worden
gezien en vormgegeven als groene eilanden in een open en
leeg bollenlandschap. Dat open en lege karakter zal door de
schaalvergroting in de bollensector naar verwachting nog
toenemen.
Het Middengebied, dat nu min of meer wordt beleefd als de
‘achterkant’ van Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen,
wordt getransformeerd naar een open gebied met hoge
landschappelijke kwaliteiten centraal in het dorp dat beide
kernen aan elkaar bindt. In de toekomst zal in het Middengebied
een parkzone worden ingericht.
De zone binnenduinrand kent open gebieden en woongebieden.
De materialisatie van de openbare ruimte dient zich te voegen
naar de kleuren uit het landschap. Keuze van de beplanting
speelt een belangrijke rol bij het accentueren van contrasten
in het landschap (open bollenvelden versus beboste steilrand).
In de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van
boomsoorten die goed gedijen in dit klimaat en natuurlijke
waterlopen, bijvoorbeeld duinrellen. Oever s zijn
natuurvriendelijk ingericht; er zijn geen harde kades.
In de open gebieden hebben de wegen voornamelijk een
ontsluitende functie en zullen in asfalt uitgevoerd worden. De
recreatieve langzaam verkeerroutes worden uitgevoerd in
halfverharding zoals schelpenpaden.

4.2.1 Identiteit en visie deelgebieden
Huidige situatie typologie Woonerven
Deelgebied B1 Grashoek / Vinkeveld
De woonerfwijken Vinkeveld en Grashoek zijn ontwikkeld
tussen 1970 en 1990. De clusters en rijen woningen zijn
gesitueerd langs meanderende straten of gegroepeerd
rondom woonerven. De wijken hebben over het algemeen een
groene uitstraling door de vele kleine plantsoenen. Binnen de
erven en straten komt vaak één type woning voor. Een
duidelijke voor- en achterkant van de woning is er niet. De wijk
kenmerkt zich door restgroen met collectieve parkeerterreinen
op vele hoeken van de straten en aan de achterkanten van de
woningen. Het Bonnikeplein, de plek waar de twee groene
assen samenkomen, is nu rommelig ingericht. Er is een
overmaat aan openbare ruimte en het is lastig om je te
oriënteren.

Afb. 4.6 Koningin Astrid Boulevard
(typologie Koningin Astrid boulevard)

Huidige situatie Grashoek / Vinkeveld
Deelgebied B1.1 Grashoek / B1.2 Vinkeveld
Profiel
• Woonerven: een rijloper voor gemotoriseerd en langzaam
verkeer.
• Woonstraat Vinkeveld: rijloper met (aan beide zijden) een
trottoir en sporadisch langsparkeren.

Afb.4.7 Grashoek
(typologie Woonerven)

Gebruik
• In de openbare ruimte wordt onderscheid gemaakt tussen
straten voor verkeersdoeleinden, collectieve parkeerterreinen
en plantsoenen, waarvan er in Vinkeveld vele zijn ingericht als
speelterrein voor diverse leeftijdsgroepen. In Grashoek echter
zijn er maar enkele plantsoenen ingericht als speelterrein.
• Omdat de plantsoenen allemaal op dezelfde wijze zijn ingericht,
zijn er te weinig gebruiksmogelijkheden.
• Als gevolg van de meanderende straten is het slecht oriënteren
in de wijk. De eenvormige inrichting van de openbare ruimte
draagt hier ook aan bij.
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Inrichting
• Er is relatief veel openbaar groen in de vorm van
plantsoentjes aanwezig.
• Woonerf: het totale straatprofiel is uitgevoerd in
betonstraatsteen. Loopgedeelte in een afwijkende
kleurstelling.
• Woonstraat Vinkeveld: de rijloper is uitgevoerd in
betonstraatsteen, trottoirs in betontegel.
• Parkeervakken zijn uitgevoerd in zwarte gritruittegels.
• Het openbaar groen bestaat uit plantsoenen met gras,
struiken, lage heesters en bomen. Alle plantsoenen zijn op
dezelfde wijze ingericht.
Visie typologie Woonerven
Deelgebied B1.1 Grashoek / B1.2 Vinkeveld
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw. De afkadering van
de openbare ruimte wordt sterk bepaald door de
stedenbouwkundige principes van het woonerf. Het restgroen
moet een functie en inrichting krijgen, die samen met de
groene assen het gezicht en identiteit van de wijk versterken.
De inrichting moet passend zijn bij de landschappelijke
ondergrond.
De ruimtelijke opzet van Vinkveld met twee groene assen is
heel helder. De ligging van de waterlopen is al zichtbaar op
historische kaarten uit circa 1856. De grootste as (Bonnikeplein
- Deining) verbindt de wijk met het open buitengebied, door
een zichtlijn op het Coepelduin en door de verbinding met Het
Laantje, een oud landschappelijk pad. Dit gegeven moet
verder versterkt worden door een goede herinrichting van de
oever van de waterloop, de wandelroute en de verbinding met
Het Laantje. Zo onstaat er een wandelrondje dat voor het hele
dorp interessant is, doordat het de verbinding is met het
Middengebied en een spectaculair uitzicht biedt op de
Coepelduinen. De route sluit ook aan op het Rondje Noordwijk,
een toekomstige fietsroute om het dorp. Het Bonnikeplein
moet een verbinding met de dorpskern tot stand brengen door
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een eenduidige ruimtelijke opzet (in plaats van de huidige
wirwar aan fietspaden, straten en erven), openheid op de
juiste plaatsen, goede situering van woningen en winkels,
zichtlijnen op het oude dorp (de kerken) en doorlopende
langzaamverkeersroutes.
Profiel
• Het huidige straatprofiel van woonerf en woonstraat
behouden.
Gebruik
• Functie toewijzen aan plantsoenen zodat divers gebruik
mogelijk is.
Inrichting
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen.
• Onderscheid maken bij de inrichting van plantsoenen zodat
divers gebruik mogelijk is. Tevens ter bevordering van de
oriëntatie.
• Woonerven: rijloper in rode gebakken klinker, parkeervakken
in zwarte betonstraatsteen.
• Woonstraat: rijloper in rode gebakken klinker, trottoirs in
betontegel, parkeervakken in zwarte betonstraatsteen.
• Water in de openbare ruimte beleefbaar en zichtbaar maken.
Huidige situatie typologie Naoorlogse uitbreidingswijk
Deelgebied B2 Bebouwing Middengebied
De bebouwing in het middengebied ligt tussen het
Middengebied, Beeklaan, de Gladiolusstraat, Lijnbaanweg en
de Van Panhuysstraat in. Dit deelgebied is op te delen in drie
componenten. Het gebied tussen de Pickéstraat en de Nieuwe
Zeeweg bestaat uit planmatige woningbouw. De entree van
het Dompad is gelegen in dit gebied. In het gebied tussen
Pickéstraat en Beeklaan is de bebouwingsstructuur losser. Het
gebied tussen de Nieuwe Zeeweg en de Van de Mortelstraat
is opgezet als woonerf met autoluwe binnenterreinen.

Profiel
• Woonstraat: een rijloper voor fiets- en autoverkeer,
dubbelzijdig trottoir en langsparkeren.
• Woonerf: een rijloper voor gemotoriseerd en langzaam
verkeer. Trottoirs zijn niet verhoogd maar in ander materiaal
uitgevoerd.
• De openbare ruimte wordt hoofdzakelijk begrensd door
voortuinen en parkeerterreinen.
Gebruik
• Voor het gebied tussen de Nieuwe Zeeweg en de Beeklaan
geldt dat de openbare ruimte hoofdzakelijk wordt gebruikt
voor verkeersdoeleinden. Met uitzondering van het
Gerberahof en An van Gilsehof zijn er geen speelplekken
noch pleinen aanwezig. Spelen vindt voornamelijk plaats op
de trottoirs.
• Voor het gebied tussen de Nieuwe Zeeweg en de Van de
Mor telstraat geldt dat er groene semi-openbare
binnenterreinen aanwezig zijn met speelvoorzieningen.
Inrichting
• Voor het gebied tussen de Nieuwe Zeeweg en de Beeklaan
geldt dat in de straten geen bomen aanwezig zijn. In de
plantsoenen is een aantal bomen aanwezig. De
straatverlichting is te industrieel voor het karakter van
woongebied.
• Voor het gebied tussen de Nieuwe Zeeweg en de Van de
Mortelstraat geldt dat er veel bomen en beplanting aanwezig
is in de groene binnengebieden. De straatverlichting is
passend bij het karakter van woongebied.
• Woonerf: rijloper is uitgevoerd in gebakken klinker, de
trottoirstrook in betonklinker, de parkeervakken in
betontegel met zwarte betonkeien.
• Woonstraat: de rijloper is uitgevoerd in grijze betonklinker,
de trottoirs in grijze betontegels en de parkeervakken in
grijze betonklinker.

Visie typologie Naoorlogse uitbreidingswijk
Deelgebied B2 Bebouwing Middengebied
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw. Om het
woongebied herkenbaar te maken als eenheid en gelegen
in de landschappelijke zone ‘Binnenduinrand’, moet gekozen
worden voor beplantingssoorten en materialisatie passend
bij het landschapstype. De entree van het Dompad moet
herkenbaar vormgegeven en ingericht worden.
Profiel
• Behoud van huidige straatprofiel.
• In het gebied tussen de Nieuwe Zeeweg en de Beeklaan
meer en representatief groen toepassen in de straten,
eventueel in de vorm van geveltuintjes.
Gebruik
• In het gebied tussen de Nieuwe Zeeweg en de Beeklaan
bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ruimte reserveren
voor pleintjes en speelplekken met ruimte voor
openbaar groen.
• In het gebied tussen de Nieuwe Zeeweg en de Van de
Mortelstraat functie toewijzen aan de semi-openbare
binnengebieden zodat divers gebruik mogelijk is.
Inrichting
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen.
• Rijloper in rode gebakken klinker en trottoirs in grijze
betontegels. Parkeervakken in zwarte betonstraatsteen.
• Woonerven: rijloper in rode gebakken klinker,
parkeervakken in zwarte betonstraatsteen.
• Woonstraat: rijloper in rode gebakken klinker, trottoirs
in betontegel, parkeervakken in zwarte
betonstraatsteen.

Afb.4.8 Boechorst
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Huidige situatie typologie Villawijken
Deelgebied B3 Breloftpark / Jan van Gent e.o. / Noordwijkerduin  
Breloftpark is een villawijk in het middengebied en wordt
ontsloten door de Oude Zeeweg. De charme van dit gebied is
de opbouw uit verschillende type woningen en verschillende
architectuurstijlen gecombineerd met de aanwezige
beplanting. Het villabuurtje Jan van Gent en omgeving wordt
ingesloten door de Beeklaan en de Jan van Gent. De buurt
bestaat uit slechts een paar villa’s die geclusterd zijn rond een
doodlopende straat. Noordwijkerduin wordt ingesloten door
het ESTEC terrein en de Vinkeveldpolder. Het gebied heeft een
entree aan de Zwarteweg. Noordwijkerduin wordt een
woonomgeving waar cliënten van ‘s Heerens Loo locatie
Willem van den Bergh en bewoners van de nieuwbouwwoningen
samen leven. Het wordt een wijk waar men in het landschap
woont, werkt en recreëert. Het plan kent een hoofdindeling
van bosgebieden, parkgebieden en een duinzone langs de
duinen. Als een verbindende schakel slingert door het hele
plangebied een waterpartij.
Profiel
• Eén rijloper voor gemotoriseerd en langzaam verkeer.
• In het profiel van het Breloftpark zijn aan beide zijden
trottoirs opgenomen.
Gebruik
• In de villawijken Breloftpark en Jan van Gent wordt de
openbare ruimte in de villawijken uitsluitend gebruikt voor
verkeersdoeleinden.
• Noordwijkerduin kent veel openbare ruimte vanwege de
parkachtige woonomgeving.
• De voetganger maakt gebruik van de rijloper, grote
voortuinen (met soms hoge erfafscheidingen) vormen de
overgang tussen de privétuinen en de openbare weg.
• Parkeren gebeurt op eigen terrein.
• De wegprofielen in het Breloftpark zijn smal en niet geschikt
voor parkeren. Parkeren vindt plaats half op het trottoir en
half op de rijloper.
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Inrichting
• In de rijloper zijn gebakken klinkers (Noordwijkerduin) en
betonstraatsteen (Jan van Gent en Breloftpark) toegepast.
• Trottoirs bestaan uit een strook grijze betontegels en een
strook rode gebakken klinkers.
• In Breloftpark staan bomen in blokhagen in het trottoir. In
Jan van Gent zijn geen bomen aanwezig in het profiel. In
Noordwijkerduin staan de bomen niet in het profiel maar in
de aangrenzende plantsoenen.
• Straatmeubilair is eenduidig en ingetogen, passend bij het
karakter van een woonwijk.
Visie typologie Villawijk
Deelgebied B3 Breloftpark / Jan van Gent e.o. / Noordwijkerduin
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw. De villawijken
kenmerken zich door een groen lommerrijk karakter, met
name door de grote groene voortuinen. De inrichting van het
straatprofiel is terughoudend.
Profiel
• Behoud van het huidige straatprofiel.
• Bij voorkeur geen trottoirs toepassen (met uitzondering van
Breloftpark).
Gebruik
• Parkeren vindt plaats op eigen terrein, niet in openbaar
gebied.
Inrichting
• In de rijloper gebakken klinkers, in de trottoirs grijze
betontegels.
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen.

4.3 Huidige identiteit en visie op de
landschappelijke zone C
‘Strandwal met landgoederen’
Huidige situatie strandwal met landgoederen (zone C)
De strandwal is het gebied landinwaarts direct achter de oude
duinen en ligt tussen de Weteringroute en de N206. Het omvat
zowel de kern van Noordwijk Binnen als de wijken Vinkeveld
en Boerenburg. Ook Nieuw Oost (o.a. landgoed Offem en de
wijk Boechorst) liggen in deze zone. De landgoederen maken
deel uit van een lint van landgoederen dat loopt van de kop
van Noord-Holland via Haarlem, Wassenaar, Den Haag tot
over de oude Maasmonding. De strandwal kent een eigen
watersysteem, dat ook letterlijk afgescheiden is van het
watersysteem in de binnenduinrand. Het ligt op het
zogenaamde boezempeil, gelijk aan het peil van de Leidsevaart.
De verbindingsweg Herenweg, Nieuwe Offemweg en Gooweg
loopt precies over de rug van de strandwal. Hier is de sfeer
van de landgoederen goed te ervaren. Het aanwezige bossige
gebied is niet massief maar biedt doorzichten op het
omringende landschap. Hierdoor ontstaat een gevarieerde
overgang naar zowel de binnenduinrand als de strandvlakte.
Visie strandwal met landgoederen (zone C)
De functies in dit gebied zijn vooral wonen, landgoederen en
buitenplaatsen en de voorzieningen die horen bij een
dorpskern. In de landgoederenzone worden nieuwe functies,
in het bijzonder wonen en sporten, landschappelijk ingepast
in de landgoederenstructuur van boskamers en bostongen. Op
die manier wordt het karakter van de strandwal uitgebreid en
versterkt. Beeklaankwartier en de Losplaatsweg zijn
uitwerkingsopgaven die moeten passen binnen de
randvoorwaarden die de visie stelt aan de historische structuur
en architectuur van de kern van Noordwijk Binnen. In Nieuw
Oost worden nieuwe woningen landschappelijk ingepast in de
openbare ruimte: in boselementen (boskamers: complete
stukken bos; en bostongen: smalle ‘linten’ van bos). Een juiste
verhouding tussen bos, woonoppervlak en open gebied is

hierbij van belang. Recreatieve fiets- en wandelroutes worden
uitgebreid en aangesloten op het recreatief netwerk. De kleur
van toegepaste materialen is sterk genuanceerd en varieert
van geelrood en paarsrood tot blauw. Typerende en goed
gedijende beplantinggssoorten in deze landschappelijke zone
zijn de linde, liguster en lindentwijgen als haag.

4.3.1 Identiteit en visie deelgebieden
Huidige situatie typologie Naoorlogse uitbreidingswijken
De huidige situatie van de typologie naoorlogse
uitbreidingswijken wordt omschreven in de huidige situatie
van Beeklaankwartier en Boerenburg.
Huidige situatie Beeklaankwartier
Onderdeel van deelgebied C1.1 Beeklaankwartier /
C1.2 Boerenburg
Het Beeklaankwartier is een wijk uit het midden van de 20ste
eeuw. Het kenmerkt zich door herhaling van zowel de woningen
op zich, als van de rijen en blokken in een samenhangende
compositie. De ‘stempels’ vormen herkenbare eenheden en
hebben een relatief ruim en groen karakter.
Profiel
• Een rijloper voor fiets- en autoverkeer, dubbelzijdig trottoir
en langsparkeren.
• De openbare ruimte wordt hoofdzakelijk begrensd door
voortuinen.
Gebruik
• De openbare ruimte wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
verkeersdoeleinden. Er zijn speelterreinen aanwezig.

donkergrijs betonstraatsteen.
• De straatverlichting is te industrieel voor het karakter van
woongebied.
Huidige situatie Boerenburg
Onderdeel van deelgebied C1.1 Beeklaankwartier /
C1.2 Boerenburg
Boerenburg behelst het gebied tussen de Van De Mortelstraat,
Nieuwe Offemweg, Northgodreef en Duinwetering. De wijk is
opgezet met veel aandacht voor gemeenschapszin,
kleinschaligheid en een intiem naar binnen gekeerd karakter.
Herkenbaar is ook in deze wijk de samenhangende compositie
van gestempelde bouwblokken.

Afb. 4.9 Oude Zeeweg (typologie Villawijken)

Profiel
• Eén rijloper voor fiets- en autoverkeer, dubbelzijdig
trottoir en langsparkeren.
• De openbare ruimte wordt hoofdzakelijk begrensd door
voortuinen.
Gebruik
• De openbare ruimte is te verdelen in straten voor
verkeersdoeleinden en pleinen en plantsoenen met
verblijfs/speelfunctie.

Afb. 4.10 Breloftpark (typologie Villawijken)

Inrichting
• In de trottoirs staan bomenrijen, in de plantsoen staan
boomgroepen.
• De rijloper is uitgevoerd in grijze betonstraatsteen, de
trottoirs in grijze betontegels en de parkeervakken in
beige betonstraatsteen.
• De straatverlichting is te industrieel voor het karakter van
woongebied.

Inrichting
• In de trottoirs staan bomenrijen.
• De rijloper is uitgevoerd in rode gebakken klinker, de
trottoirs in grijze betontegels en de parkeervakken in
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Visie Beeklaankwartier
Deelgebied C1.1 Beeklaankwartier / C1.2 Boerenburg
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw. Bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen zal ruimte gereserveerd moeten worden voor
pleintjes en speelplekken met ruimte voor openbaar groen.
Profiel
• Behoud van huidige straatprofiel.
Gebruik
• Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet openbare ruimte
toegevoegd worden in de vorm van buurtpleintjes en
speelplekken met ruimte voor openbaar groen.
Inrichting
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen.
• De rijloper is uitgevoerd in rode gebakken klinker, de
trottoirs in grijze betontegels en de parkeervakken in zwarte
betonstraatsteen.
• In de trottoirs staan bomenrijen, in de plantsoen staan
boomgroepen.
Visie typologie Boerenburg
Deelgebied C1.1 Beeklaankwartier / C1.2 Boerenburg
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw.
De groen/blauwe structuur (het Gruenepad tot en met het
Rederijkersplein) heeft een belangrijke rol in de wijk die
behouden en versterkt dient te worden. De openbare ruimte
in Boerenburg is eenduidig uitgevoerd met veel aandacht voor
groen.
Profiel
• Behoud van huidige straatprofiel.

Gebruik
• De pleinen en plantsoenen met verblijfs/speelfunctie blijven
behouden.
Inrichting
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen.
• De rijloper is uitgevoerd in rode gebakken klinker, de
trottoirs in grijze betontegels en de parkeervakken in zwarte
beton straatsteen.
• In de trottoirs staan bomenrijen, in de plantsoen staan
boomgroepen.
Huidige situatie typologie Historische Kern
Deelgebied C2 Noordwijk Binnen
De oude dorpskern van Noordwijk Binnen behelst het gebied
tussen de Nieuwe Offemweg, Sluispad, Losplaatsweg,
Lijnbaanweg, Scheveningsestraat en De la Bassecour
Caanstraat. In de historische kern van Noordwijk Binnen zijn
drie pleinen aanwezig: het Jeroensplein, Lindenplein en
Kloosterplein. De eerste twee hebben een verblijfskarakter,
het Kloosterplein is een parkeerplein. De bewegwijzering met
eenrichtingsverkeer om de parkeerplaatsen trekt veel
aandacht en bestempelt de ruimte tot verkeersruimte in
plaats van een dorpsplein met verblijfskwaliteit. De Voorstraat
en het Lindenplein hebben een consequente en fraaie
inrichting. De toepassing van relatief klein materiaal in
genuanceerde tinten en het ontbreken van grote banden geeft
deze straten een zacht en dorps karakter. De straat bestaat
uit een doorgaand vlak baksteenklinkers van gevel tot gevel.
Trottoir en straat zijn uitgevoerd in gebakken materiaal. De
parkeervakken zijn uitgevoerd in hardsteen keitjes.
De inrichting van de straten in de historische kern is wisselend
vormgegeven, maar bestaat in hoofdlijnen uit afwisselend
betonnen en gebakken klinkers, banden en trottoirtegels. De
gebakken klinkers in het rijgedeelte zorgen voor een rustige
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basis. De trottoirs zijn qua materialisering en inrichting een
stuk rommeliger. De betonnen tegels en banden zijn aan
vervanging toe. Bloembakken staan in de weg en
parkeervakken begeleid door paaltjes overheersen het profiel.
Profiel
• Eén rijloper voor fiets- en autoverkeer, dubbelzijdig trottoir
en langsparkeren.
• De openbare ruimte wordt in sommige straten begrensd
door voortuinen.
Gebruik
• Het centrum kenmerkt zich door een aaneenschakeling van
smalle straten en kleine pleintjes (verblijfsplekken) met
bomen.
• De pleinen worden benut voor parkeren.
Inrichting
• Binnen de historische kern is een samenhang in materialisatie
aanwezig tussen de verblijfsgebieden (Jeroensplein en
Lindenplein) en de historische straten (o.a. Voorstraat en
Pickestraat).
• De rijloper is afwisselend uitgevoerd in grijze
betonstraatsteen en rood/paarse gebakken klinker, de
trottoirs in grijze betontegels en gebakken blauw/rood/
paarse klinkers en de parkeervakken in grijze betonnen
straatstenen en hardstenen keitjes.
• In de straten zijn bomenrijen aanwezig.
• De bomen in het straatprofiel zijn veelal omzoomd door de
stoel van de boom.
• Er wordt gebruik gemaakt van verschillende
verlichtingsarmaturen: hoge lichtmasten worden
afgewisseld door traditionele, romantische armaturen. De
hoge lichtmast past niet bij het dorpse karakter van de
meeste straten.

Visie typologie Historische Kern
Deelgebied C2 Noordwijk Binnen
Dit gebied kent het inrichtingstype geel. De bijzondere inrichting
is te vinden in de ruimte van de Voorstraat en omgeving. Dit
vormt meteen het wensbeeld voor de gehele kern van Noordwijk
Binnen. De karakteristieke profielen, met over het algemeen
aaneengeschakelde statige panden met het front naar de straat,
doorgaande rijen geknotte lindebomen, langsparkeervakken en
een bestrating van waalformaat gebakken klinkers in verschillende
roodtinten van gevel tot gevel, zorgen voor een unieke kwaliteit.
In de inrichtingsoplossingen spreekt een dorpse doch rijke sfeer
door ogenschijnlijk geïmproviseerde oplossingen voor
trottoirbanden, boomkransen en parkeervakken. De inrichting
van parkeerpleinen, straten en entrees moet qua sfeer in het
verlengde liggen van de aantrekkelijke groene linten van de kern.
Profiel
• Behoud van huidige straatprofiel.
Gebruik
• Pleinen moeten voetgangersgebieden met verblijfskarakter
worden. De auto is te gast.
Inrichting
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen, zoals linden en ligusters.
• De rijloper is uitgevoerd in rood/paarse gebakken klinker, de
trottoirs in blauw/rood/paarse gebakken klinker en de
parkeervakken in hardstenen keitjes.
• In de trottoirs staan bomenrijen, op de pleinen staan solitaire
bomen.
• In straten en op de pleinen staan kleinschalige traditionele
verlichtingsarmaturen.
• De scheidingen tussen de verkeersstromen zal, net als in de
Voorstraat, gemaakt worden met een dubbele rollaag en bij
parkeer- of laad- en losoplossingen met een natuurstenen
band.

Afb.4.11 Lindenplein
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Huidige situatie typologie Villawijken
Deelgebied C3 Hofvennepark / C3.2 Everwijnpark
Het Hofvennepark is een kleine villawijk die is gerealiseerd op
voormalig grondgebied van Landgoed Offem. De buurt wordt
omsloten door het landgoed Offem, Nieuwe Offemweg en
Woensdagsche Watering. Het Everwijnpark wordt omsloten
door een ventweg van de Gooweg, Van Berckelweg en de
Schiestraat. Het groen in de tuinen en het openbare groen is
gecombineerd met een ecologische verbindingszone ten
oosten van het Everwijnpark, lopend van landgoed Offem naar
landgoed Leeuwenhorst.
Beide wijken bestaan uit grote villa’s op ruime kavels en
bestaan feitelijk uit één straat met daaraan villabebouwing.
Huidige situatie C3.1 Hofvennepark
Profiel
• Een rijloper voor langzaam en gemotoriseerd verkeer met
langsparkeren. De verkeersstromen worden gescheiden
door kleur- en materiaalgebruik.
• De openbare ruimte wordt begrensd door tuinen.
Gebruik
• De openbare ruimte wordt uitsluitend gebruikt voor
verkeersdoeleinden. Er zijn geen verblijfsplekken aanwezig.
• De begrenzing van de verschillende verkeersstromen is
onduidelijk aangegeven. Er liggen parkeerplaatsen in de
voetgangerszone. Tevens lopen verkeersdrempels door over
de voetgangerszone.
Inrichting
• Bomenrijen in de trottoirs.
• De rijloper is uitgevoerd in rode en gele gebakken klinkers.
• Straatverlichting is eenduidig, passend bij het karakter van
de villawijk.
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Huidige situatie C3.2 Everwijnpark
Profiel
• Een rijloper voor fiets- en autoverkeer, dubbelzijdig trottoir
en langsparkeren, de woonerfstraten hebben geen trottoirs
maar aan beide zijden groene bermen.
• De openbare ruimte wordt begrensd door tuinen.
Gebruik
• De openbare ruimte wordt uitsluitend gebruikt voor
verkeersdoeleinden. Er zijn geen verblijfsplekken aanwezig.
Inrichting
• De rijloper is uitgevoerd in betonstraatsteen, het trottoir in
betontegels.
• In de woonerfstraten is gebruik gemaakt van klinkerverharding.
• In het profiel van de woonerfstraten staan bomen in de bermen.
• Straatverlichting is eenduidig, passend bij het karakter van
de villawijk.
Visie typologie Villawijken
Deelgebied C3 Hofvennepark / Everwijnpark
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw. De villawijken
kenmerken zich door een groen lommerrijk karakter, met
name door de grote groene voortuinen. De inrichting van het
straatprofiel is terughoudend.
Profiel
• Verkeersstromen worden gescheiden. Dit moet herkenbaar
zijn in het straatprofiel.
Gebruik
• De openbare ruimte wordt uitsluitend gebruikt voor
verkeersdoeleinden. Er zijn geen verblijfsplekken aanwezig.
Inrichting
• De rijloper is uitgevoerd in rode gebakken klinkers, trottoirs

in betontegels. Parkeervakken in zwarte betonstraatsteen.
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen, zoals linden en ligusters.
Huidige situatie typologie Negentigerjarenwijk
Deelgebied C4 Boechorst
De woonwijk Boechorst bestaat uit diverse grotere ruimtelijke
wooneenheden met elk een eigen karakteristiek binnen een
orthogonale waterstructuur. De openbare ruimte in de
woonwijk is ruim opgezet. Centraal in de wijk liggen
groenzones. De vaak grote tuinen dragen bij aan een groen
karakter in de wijk. Zowel de architectuur als de openbare
ruimte bestaat uit een grote verscheidenheid aan materialen
en detaillering.
Profiel
• Een rijloper voor fiets- en autoverkeer, dubbelzijdig trottoir
met langs- en haaksparkeren, de woonerfstraten hebben
geen trottoirs en geen parkeerplaatsen.
• De openbare ruimte wordt begrensd door een privéstoep.
Gebruik
• Parkeren is hoofdzakelijk geclusterd en binnen de hoven
gesitueerd.
• In de hoven zijn plantsoenen met speelplekken aanwezig.
Inrichting
• De rijloper van de woonstraten is uitgevoerd in rode
gebakken klinkers, het trottoir in grijze betontegels, de
parkeervakken in zwarte betonstraatsteen.
• De rijloper van de woonerfstraten is uitgevoerd in geel/
rood/paarse gebakken klinkers.
• Bomen staan in plantsoenen of langs waterstructuren.
• Straatmeubilair is eenduidig.

Visie typologie Negentigerjarenwijk
Deelgebied C4 Boechorst
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw. De wijk Boechorst
kent een onderverdeling in plandelen met elk een eigen
identiteit en karakteristiek. De samenhang tussen deze
plandelen wordt gevormd door de groenstructuur, welke deels
fungeert als ecologisch groen. Er worden verschillende
groentypologiën onderscheiden: ecologisch groen (in de
ecologische verbindingszones en de natuurvriendelijke
oevers), stedelijk groen (eiken en hagen in de straten),
duinbeplanting (dennen en duindoorn), beplanting langs het
water (elzen en wilgen) en groen in de hoven (uitbundige
beplanting zoals fruitbomen). De openbare ruimte in de wijk
kent drie typologiën: de doorgaande routes, de woonstraten
en de ruimtes binnen de hoven (woonerfstraten). Door middel
van kleur en structuur worden de verschillende typologiën in
de openbare ruimte aangeduid.
Profiel
• Behoud van huidige straatprofielen.
Gebruik
• De huidige inrichting van de openbare ruimte sluit aan bij
het gebruik.
Inrichting
• De rijloper van de woonstraten is uitgevoerd in rode
gebakken klinkers, het trottoir in grijze betontegels, de
parkeervakken in zwarte betonstraatsteen.
• De inrichting van de woonerfstraten is afwijkend: elk hof
kent een specifieke combinatie van kleuren klinkerverharding,
waardoor een karakteristieke sfeer wordt gecreëerd.
• Bomen staan in plantsoenen of langs waterstructuren.
• Straatmeubilair is eenduidig.

Huidige situatie typologie Centrumgebied laagbouw
Deelgebied C5 Omgeving Jeroensweg
Het deelgebied Omgeving Jeroensweg grenst aan de
historische kern van Noordwijk Binnen en wordt omsloten
door de De la Bassecour Caanstraat, Weteringkade, Van de
Mortelstraat en het landgoed Calorama en de begraafplaats
tussen de Sint Jeroensweg en Gooweg. De woningbouw in
deze wijk is van midden 20ste eeuw en kenmerkt zich door
herhaling van rijen woningen. De woonerfstraten bestaan uit
veel verschillende materialen wat een rommelig beeld
oplevert.

Afb. 4.12 Woonerf Everwijnpark (typologie Villawijken)

Profiel
• Een rijloper voor fiets- en autoverkeer, dubbelzijdig
trottoir en langsparkeren, de woonerfstraten hebben
haaksparkeerplaatsen maar geen trottoirs.
• De openbare ruimte wordt hoofdzakelijk begrensd door
voortuinen.
Gebruik
• De openbare ruimte wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
verkeersdoeleinden.
• Op sommige koppen van bouwblokken zijn plantsoenen –
zonder verblijfsfunctie- aanwezig.
• Er is een centrale buurtspeelplek aanwezig. Trottoirs zijn
veelal te smal om op te spelen.
• De woonerven hebben tevens een autoluw verblijfskarakter,
daar zijn juist veel kleine speelplekken aanwezig.

Afb. 4.13 Boechorst (typologie Negentigerjaren wijk)

Inrichting
• In de trottoirs staan bomenrijen; de bomen zijn veelal laag
en hebben een kleine boomkrans in verband met het smalle
profiel.
• De plantsoenen zijn ingericht met bomen, hagen en lage
heesters.
• Woonstraten: de rijloper is uitgevoerd in rode en rood/
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paarse gebakken klinker, de trottoirs in grijze betontegels
en de parkeervakken in zwarte betonstraatsteen en rode
gebakken klinker in een ander legverband dan de rijloper.
• Woonerfstraten: de rijloper is uitgevoerd in rode en rood/
paarse gebakken klinker en de parkeervakken in zwarte
betonkeitjes. De autovrije ‘middenstukken’ in de woonerven
zijn uitgevoerd in grijze betonstraatsteen.
• De straatverlichting in de woonstraten is te industrieel voor
het karakter van woongebied; de armaturen in de
woonerfstraten zijn wel passend bij het kleinschalige
karakter.
Visie typologie Centrumgebied laagbouw
Deelgebied C5 omgeving Jeroensweg
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw. In de materialisatie
van de woonerven moet meer eenduidigheid komen. Bij
nieuwe ontwikkelingen ruimte reserven voor pleintjes met
verblijfsfunctie en speelplekken. Aanwezige plantsoenen die
nu alleen een ‘ruimte opvullende’ functie hebben, moeten
getransformeerd worden tot verblijfsplekken, eventueel in
combinatie met speelvoorzieningen.
Profiel
• Behoud van huidige straatprofielen.
Gebruik
• Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ruimte reserveren
voor pleintjes en speelplekken.
• Plantsoenen inrichten als verblijfsplekken.
Inrichting
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen.
• Woonstraten: rijloper in rode gebakken klinker en trottoirs
in grijze betontegels. Parkeervakken in zwarte
betonstraatsteen.
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• Woonerfstraten: rijloper, incl. autovrije middendelen in rode
gebakken klinker, parkeervakken zwarte betonstraatsteen.
• Eenduidigheid in straatverlichting; kleinschalige armaturen
passend bij karakter van woongebied.

4.4 Huidige identiteit en visie op de
landschappelijke zone D ‘De Klei’
Huidige situatie De Klei (zone D)
De Klei ligt in het mondingsgebied van de Oude Rijn en
kenmerkt zich door een heel eigen verkavelingsstructuur.
Door de kleiafzettingen van de Oude Rijn kan het regenwater
niet in de grond zakken. Hierdoor zijn veel afwateringssloten
noodzakelijk. Door klei te mengen met zand is het gebied
geschikt gemaakt voor de bollenteelt. Het gebied heeft een
rommelig karakter door dichtslibbing met woningen, schuren,
volkstuinen en kassen. Aan de oostzijde is nog een goed zicht
op het Coepelduin aanwezig.
Het gebied is onder te verdelen in woonwijk Vinkeveld-Zuid,
bedrijventerreinen en het buitengebied. De openbare ruimte
van de laatste twee gebieden wordt voornamelijk gebruikt
voor recreatieve routes en verkeersdoeleinden. Door de
verscheidenheid aan functies verspreid door het gebied oogt
het landschap verrommeld.
Visie De Klei (zone D)
Voor de zone de Klei geldt dat de waardevolle
verkavelingsstructuur en landschapselementen, zoals de
vele afwateringssloten behouden en waar mogelijk versterkt
worden. Het open gebied tussen Katwijk en Noordwijk blijft
behouden.
Aan de oostkant, in samenhang met de beplanting langs de
N206, en aan de zuidkant langs het bedrijventerrein
’s-Gravendijck wordt een robuuste ecologische verbinding
ontwikkeld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de PEHS
(Provinciale Ecologische Hoofd structuur). Uitzichten en
oriëntatie spelen hierbij een belangrijke rol. In het

buitengebied wordt bostongen en boomwallen in ruw
grasland parallel aan de N206 ontwikkeld. Kleigronden zijn,
vergeleken met zand, slecht waterdoorlatend. In droge
tijden houden ze veel langer water vast, maar in natte tijden
verdrinken gewassen eerder. Beplanting passend bij deze
gronden zijn: Hazelaar, goudenregen, beverboom, sierappel,
sierkers, wilg, dwergkwee, jasmijn, roos, spierstruik,
sneeuwbal. Kleuren passend bij deze zone zijn refererend
aan klei zoals antraciet en terra cotta.

4.4.1 Identiteit en visie deelgebieden
Huidige situatie typologie Woonerven
Deelgebied D1 Vinkeveld
Het zuidelijke gedeelte van de woonwijk Vinkeveld wijkt wat
betreft stedenbouwkundige opzet niet af van de rest van de
wijk. De kenmerken van deelgebied B1 gelden tevens voor dit
deelgebied.
Profiel
• Woonerven: een rijloper voor gemotoriseerd en langzaam
verkeer.
• Woonstraat: rijloper met (aan beide zijden) een trottoir en
sporadisch langsparkeren.
Gebruik
• In de openbare ruimte wordt onderscheid gemaakt tussen
straten voor verkeersdoeleinden, collectieve
parkeerterreinen en plantsoenen, waarvan er vele zijn
ingericht als speelterrein voor diverse leeftijdsgroepen.
• Omdat de plantsoenen allemaal op dezelfde wijze zijn
ingericht, zijn er te weinig gebruiksmogelijkheden.
• Als gevolg van de meanderende straten is het slecht
oriënteren in de wijk. De eenvormige inrichting van de
openbare ruimte draagt hier ook aan bij.

Inrichting
• Er is relatief veel openbaar groen in de vorm van
plantsoentjes aanwezig.
• Woonerf: het totale straatprofiel is uitgevoerd in
betonstraatstenen. Loopgedeelte in een afwijkende
kleurstelling.
• Woonstraat: de rijloper is uitgevoerd in betonstraatstenen,
trottoirs in betontegel.
• Parkeervakken zijn uitgevoerd in grijze gritruittegels.
• Het openbaar groen bestaat uit plantsoenen met gras,
stuiken, lage heesters en bomen, Alle plantsoenen zijn op
dezelfde wijze ingericht.
Visie typologie Woonerven (o.a. Vinkeveld)
Deelgebied D1 Vinkeveld
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw. De kenmerken van
deelgebied B1 gelden tevens voor dit deelgebied. Het enige
waarin Vinkeveld verschilt van het noordelijke gedeelte, zijn
de beplantingssoorten.
Profiel
• Het huidige straatprofiel van woonerf en woonstraat
behouden.
Gebruik
• Functie toewijzen aan plantsoenen zodat divers gebruik
mogelijk is.
Inrichting
• Beplanting die goed gedijt in dit klimaat gebruiken voor
openbaar groen.
• Onderscheid maken bij de inrichting van plantsoenen zodat
divers gebruik mogelijk is. Tevens ter bevordering van de
oriëntatie.
• Woonerven: rijloper in rode gebakken klinker, parkeervakken
in zwarte betonstraatseen.
• Woonstraat: rijloper in rode gebakken klinker, trottoirs in

betontegel, parkeervakken in zwarte betonstraatsteen.
• Water in de openbare ruimte beleefbaar en zichtbaar maken.
Huidige situatie typologie Bedrijventerrein
Deelgebied D2.1 ’s Gravendijck / D2.2 Space Business Park
De bedrijventerreinen ’s Gravendijck en Space Business Park
hebben een heldere stedenbouwkundige opzet met een
functionele inrichting van de openbare ruimte. Het Space
Business Park is nog in aanbouw, de openbare ruimte is nog
niet volledig aangelegd.
Profiel
• Een rijloper voor gemotoriseerd en langzaam verkeer met
fietssuggestiestroken aan beide zijden en langsparkeren.
• Het profiel wordt aan weerszijden begrenst door bomen
geplant in brede hagen.
• Eenzijdig trottoir gescheiden van de weg door hagen.

Afb.4.14 Omgeving Jeroensweg
(typologie Centrumgebied laagbouw)

Gebruik
• De openbare ruimte wordt uitsluitend voor
verkeersdoeleinden gebruikt.
Inrichting
• De rijloper is uitgevoerd in zwar t asfalt en de
fietssuggestiestroken in rood asfalt; trottoirs in grijze
betontegel, parkeerplaatsen in zwarte betonstraatsteen.
• Wandelroute in betontegel met gewassen deklaag geel.
• De groenstroken bestaan uit blokhagen en bomenrijen.
• Straatverlichting is industrieel en eenduidig.
• Groenstroken worden regelmatig onderbroken door inritten.
Huidige situatie typologie Bedrijventerrein
Deelgebied D2.3 Klei-Oost
Het bedrijventerrein Klei-Oost heef t een

Afb. 4.15 Foto karakter zone D

heldere

stedenbouwkundige opzet met een functionele inrichting van
de openbare ruimte.
Afb. 4.16 Bedrijventerrein
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Profiel
• Een rijloper voor gemotoriseerd en langzaam verkeer met
fietssuggestiestroken aan beide zijden en langsparkeren
en dubbelzijdig trottoir.
• Het profiel wordt aan weerszijden begrensd door kleine
bomen geplant in hagen.
Gebruik
• De openbare ruimte wordt uitsluitend voor
verkeersdoeleinden gebruikt.
Inrichting
• De rijloper is uitgevoerd in zwart asfalt en de
fietssuggestiestroken in rood asfalt; trottoirs in grijze
betontegel, parkeerplaatsen in zwarte betonstraatsteen.
• De groenstroken bestaan uit hagen en bomenrijen.
• Straatverlichting is industrieel en eenduidig.
• Groenstroken worden regelmatig onderbroken door inritten.

Profiel D2.2 Space Business Park (Geel)
• Eén rijloper voor gemotoriseerd en langzaam verkeer met
fietssuggestiestroken aan beide zijden en langsparkeren
aan één zijde.
• Het profiel wordt aan weerszijden begrenst door hagen (is
erfafscheiding).
• De zone tussen de erfafscheiding en de parkeerstrook
bestaat uit een groenzone met twee rijen bomen, met
daartussenin een trottoir. De andere zijde bestaat uit een
groenzone met boom, aansluitend op de fietsstrook.
Gebruik (geel en blauw)
• De openbare ruimte wordt hoofdzakelijk voor
verkeersdoeleinden gebruikt.
• Aan de wandelroute voor werknemers worden
verblijfsplekken (banken) gekoppeld

Visie typologie Bedrijventerrein
Deelgebied D2.1 ’s Gravendijck en D2.2 Space Business Park
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw. (SBP geel). De
huidige heldere inrichting is passend bij het gebruik en de
functie van de bedrijventerreinen. Een wandelroute zal worden
toegevoegd aan de openbare ruimte, met daaraan gekoppeld
verblijfsplekken met zitgelegenheden zodat werknemers van
het bedrijventerrein een rondje kunnen lopen tijdens de
pauze.

Inrichting (geel en blauw)
• De rijloper is uitgevoerd in zwart asfalt en de
fietssuggestiestroken in rood asfalt; trottoirs in grijze
betontegel, parkeerplaatsen in zwarte betonstraatsteen.
• Wandelroute in betontegel met gewassen deklaag antraciet
of terracotta.
• De groenstroken bestaan uit blokhagen of gras en
bomenrijen met beplantingstypen die goed gedijen in dit
klimaat.
• Straatverlichting is industrieel en eenduidig.
• Samenvoegen inritten zorgt voor continue groenstructuur.

Profiel D2.1 ‘s Gravendijck (Blauw)
• Eén rijloper voor gemotoriseerd en langzaam verkeer met
fietssuggestiestroken aan beide zijden en langsparkeren
aan één zijde.
• Het profiel wordt aan weerszijden begrenst door bomen

Visie typologie Bedrijventerrein
Deelgebied D2.3 Klei-Oost
Dit gebied kent het inrichtingstype blauw. De huidige heldere
inrichting is passend bij het gebruik en de functie van de
bedrijventerreinen. Een wandelroute wordt toegevoegd aan

geplant in brede hagen.
• Eénzijdig trottoir gescheiden van de weg door hagen.

de openbare ruimte, met daaraan gekoppeld verblijfsplekken
met zitgelegenheden zodat werknemer s van het
bedrijventerrein een rondje kunnen lopen tijdens de pauze.
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Profiel
• Eén rijloper voor gemotoriseerd en langzaam verkeer met
fietssuggestiestroken aan beide zijden en langsparkeren
en dubbelzijdig trottoir.
• Het profiel wordt aan weerszijden begrenst door kleine
bomen geplant in hagen.
Gebruik
• De openbare ruimte wordt uitsluitend voor
verkeersdoeleinden gebruikt.
• Aan de wandelroute voor werknemers worden 		
verblijfsplekken (banken) gekoppeld
Inrichting
• De rijloper is uitgevoerd in zwar t asfalt en de
fietssuggestiestroken in rood asfalt; trottoirs in grijze
betontegel, parkeerplaatsen in zwarte betonstraatsteen.
• De groenstroken bestaan uit hagen en boomsoorten die
goed gedijen in dit klimaat.
• Straatverlichting is industrieel en eenduidig.
• Samenvoegen inritten zorgt voor continue groenstructuur.

4.5 Huidige identiteit en visie op de
landschappelijke zone E ‘Strandvlakte’
Huidige situatie Strandvlakte (zone E)
De Strandvlakte is het open gebied voorbij de Strandwal en
ligt ten oosten van de N206. De Strandvlakte contrasteert
sterk met het beboste en lommerrijke karakter van de
strandwal. Kenmerkend voor de strandvlakte zijn de natte
graslanden, de vergezichten en het rechtlijnige
verkavelingspatroon dat gevormd wordt door de afvoersloten.
De belangrijkste ontsluiting van dit gebied zijn de provinciale
wegen N206 en de N444. De zone is in te delen in buitengebied
en bedrijventerrein Klei-oost. De polder Hoogweg aan de
zuidzijde van de strandvlakte is een beschermd natuurgebied
en een belangrijk vogelgebied. De Maandagsche-, Dinsdagsche
Watering en de Haarlemmertrekvaart zijn karakteristieke
lijnen in het landschap. De openbare ruimte wordt voornamelijk
gebruikt voor recreatieve routes en verkeersdoeleinden.

Visie Strandvlakte (zone E)
Voor de zone geldt dat de herkenbare landschapsstructuur
gehandhaafd en verder ontwikkeld wordt. Het versterken
van het contrast tussen zicht op het open landschap en
bossages door middel van afwisselend gebruik van
bostongen en boomwallen parallel aan de wegen. De
begrenzing van de openbare ruimte wordt in het
buitengebied gevormd door houtwallen van goed gedijend
in dit klimaat beplantingstypen en in de gebouwde omgeving
door hagen of schapenhekken. Kleuren passend bij deze
zone zijn accenten van blauw paars en groen, passend bij
de drassige gronden.

Afb.4.17 Strandvlakte
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4.6 Huidige identiteit en visie op de
routes
Huidige situatie routes (lijnen)
De wegen in Noordwijk vervullen naast een verkeerskundige
functie ook een belangrijke rol in de beleving van de
landschappelijke zones van Noordwijk. De noord/zuidlijnen
vormen steeds de rug of de grens van één landschapstype, dit
zijn de landgoederenroute en de duinrandroute. De lijnen die
in oost-westrichting lopen, doorkruisen juist de verschillende
landschapstypen, dit zijn de landschappelijke route,
kernenroute, vuurtorenroute en de strandroute. Daarnaast zijn
het rondje Noordwijk, het historische kruidenpad en het
Dompad recreatieve routes van Noordwijk.
Visie Routes (lijnen)
De beplanting van deze routes moeten aansluiten bij de
landschappelijke zones, waardoor de variatie in de landschappen
voelbaar en versterkt wordt. De routes geven de identiteit van
de zone weer waarin zij zich bevinden. De beplanting langs de
route verandert per landschappelijke zone naar boomplantsoorten die goed gedijen en typerend zijn voor dat
klimaat/landschapstype.Alle routes worden getypeerd als
gebiedsontsluitingsweg en hebben daarom een continue
inrichting. De beplanting zorgt voor oriëntatie binnen Noordwijk.
De eenduidige inrichting maakt de routes goed herkenbaar. De
beschikbare ruimte bepaalt de breedte van de wegprofielen.
De drie recreatieve routes hebben een afwijkende inrichting.
Dompad
Het Dompad is een historisch pad en doorsnijdt het
Middengebied. Het verbindt de hooggelegen begraafplaats met
Noordwijk Binnen. De inrichting van het Dompad bestaat uit
een schelpenpad aan weerszijden begrenst door een haag.

Kruidenpad
Het kruidenpad volgt het oorspronkelijke tracé van de
Woensdagse Watering door de kern van Noordwijk Binnen.
Daar waar geen mogelijkheid is om het water in de openbare
ruimte terug te brengen, wordt een pad voorgesteld. De
inrichting van dit pad kenmerkt zich door een schelpenpad aan
weerszijden begrenst door kruidrijke begroeiing en een
bakstenen muur.
Rondje Noordwijk
Het Rondje Noordwijk vormt een aanvulling op het bestaande
aanbod aan fietspaden en –routes. De route kan op zichzelf
worden gefietst, maar verbindt ook alle al bestaande (regionale)
routes. De route loopt door verschillende landschappelijke
zones en langs een aantal herkenningspunten en ‘hotspots’ van
Noordwijk.

4.7 Huidige identiteit en visie op de
verblijf- en passeerplekken
Huidige situatie Verblijf – en passeerplekken
Op de routes van Noordwijk bevinden zich een aantal verblijfsen passeerplekken. Verblijfsplekken zijn onder andere het
Jeroensplein, en het Vuurtorenplein. Onder passeerplekken
worden de vier entrees van Noordwijk verstaan: Herenweg/
Beeklaan, van Berckelweg/Provinciale weg/Duinweg/
Northgodreef, Gooweg/Northgodreef. Het betreft hier rotondes,
met uitzondering van de entree Gooweg/Northgodreef.
Visie Verblijf – en passeerplekken
Voor de passeerplekken geldt: in de Ruimtelijke Visie Noordwijk
2030 wordt de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de
entrees beschreven. Voor de openbare ruimte van deze entrees
geldt dat de inrichting van de rotonde volgens één standaard
wordt vormgegeven. De beplanting daarentegen volgt net als
op de routes de landschappeliijke zone.
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Voor de verblijfsplekken geldt dat de inrichting de kenmerken
volgt van de landschappelijke zone en het deelgebied waarin
deze gelegen is. Dit betreft zowel de beplanting als de
materialisatie.

Legenda
Bestaande routes
Recreatieve routes

Routes
a

Landschappelijke route

b

Kernen route

c

Vuurtoren route

d

Strand route

e

Duinrand route

f

Landgoederen route

g

Kruiden route

h

Dompad

i

Rondje Noordwijk
Verblijfsplek
Passeerplek

Plekken
1

Entree Herenweg - Beeklaan

2

Entree van Berckelweg - Provincialeweg

3

Entree Duinweg - Nortgodreef

4

Entree Gooweg - Northgodreef

5

Jeroensplein

6

Picképlein

7

Palaceplein

8

Vuurtorenplein

Afb. 4.18 Kaart met routes
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5. Ruimte en materiaal in beeld
In dit hoofdstuk wordt de visie vertaald naar inrichtingsprincipes
met referentiebeelden. De eisen waaraan de inrichting en het
beheer moeten voldoen, worden op inrichtingskundig niveau
weergeven. Hierbij worden tien standaardprofielen
onderscheiden. De standaardprofielen worden verder
uitgewerkt in materialisering en in referentiebeelden. Omdat
de standaardprofielen zich in de verschillende landschappelijke
zones bevinden met elk hun eigen identiteit, zijn
inrichtingnuances mogelijk binnen een standaardprofiel. De
identiteit wordt door de toegepaste materialen herkenbaar
gemaakt.

5.1 Gebruik van de standaardprofielen
Hoe de opgestelde profielen in relatie met de typologie en
landschappelijke zonering gebruikt moeten worden is hier
beschreven.
De profielen
De profielen hebben als voornaamste doel de organisatie van
functies, de kleur en materiaalgebruik van het specifieke
wegtype. De beschikbare ruimte in het veld bepaalt de keuze
en afmetingen. Binnen een profiel kan met ruimte worden
gevarieerd door het weglaten of wijzigen van functies binnen
de marge zoals aangegeven binnen het profiel. Dit is
afhankelijk van de beschikbare ruimte voor het te ontwerpen
profiel.
Profielen binnen de landschappelijke zones
De gemeente heeft haar openbare ruimte opgedeeld in vijf
landschappelijke zones, waarbinnen de typologieën in de
vorm van deelgebieden, routes en plekken zijn ingedeeld.
Verder in dit hoofdstuk zijn tien standaardprofielen
weergeven. Deze profielen geven een dwarsdoorsnede weer
van de ruimtelijke opbouw van de groene en grijze
elementen, zoals rijstroken, trottoirs, parkeerstroken,
fietspaden, beplantingsvakken, grasbermen, inritten
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enzovoort.
Binnen de aanwezige typologieën, met name routes, is één
of zijn enkele standaard wegprofielen opgesteld, die karakteristiek zijn voor het betreffende gebied. Deze wegprofielen
liggen in de landschappelijke zones. De grenzen tussen de
verschillende zones zijn echter niet overal geheel hard. Het
kan zo zijn dat profielen doorlopen over de grens van een
landschappelijke zone. De zonegrens is dus niet altijd het
einde van het wegprofiel. De inrichting van de beplanting
langs de route volgt de landschappelijke zone.
Profiel wegen in het buitengebied
Voor de wegen in het buitengebied is geen standaardprofiel
opgesteld. De opbouw, maatvoering en materialisering van
deze wegen is sterk afhankelijk van het gebruik en de beschikbare ruimte ter plaatse. De inrichting van de wegen in
het buitengebied volgt de landschappelijke zone waarin deze
gelegen is.

5.2 Materialisering per standaardprofiel
Met welke materialen de profielen ingericht worden, wordt in
dit hoofdstuk weergegeven doormiddel van materiaalgebruik
en referentiebeelden. Voor de technische eisen ten aanzien
van de realisatie wordt verwezen naar de LIOR.
Gebruik van de materiaalstrips
De materiaalstrips geven de materialisering voor het profiel
per zone weer. Het is mogelijk dat de materialisering van
het profiel woonstraat in de zone Duinen, strand en zee er
anders uitziet dan hetzelfde profiel binnen de zone
Strandwal met landgoederen. In de materiaalstrips zijn de
materialen kort beschreven en verduidelijkt met
referentiebeelden. Deze dienen als leidraad voor de toe te
passen materialen bij een op te stellen inrichtingsplan.

De materiaalstrips zijn bedoeld om aan te geven welk
kleurgebruik en type materiaal gewenst is. De materiaalstrips
geven niet aan hoe de aanleg op straat plaats vindt en welke
verbanden aangelegd worden.

Legenda
Landschappelijke zones:
A

Zone A: Duinen, strand en zee

B

Zone B: Binnenduinrand

C

Zone C: Strandwal met landgoederen

D

Zone D: De Klei

E

Zone E: Strandvlakte

Typologieën:
Historische kern
Centrumgebied (laagbouw)
Koningin Astrid boulevard
Koningin Wilhelmina boulevard
Naoorlogse uitbreidingswijk
Woonerven
Negentigerjaren wijk
Villawijken
Bedrijventerrein
Buitengebied

Doorstroomzone:
Gebiedsontsluitingsweg - dorpskern
Gebiedsontsluitingsweg - dorpsrand
Gebiedsontsluitingsweg toeristische kern

Woonzone:
Villastraat
Woonstraat hoogbouw
Woonstraat
Woonerf

Winkelzone:
Plein - winkelstraat
Secundaire winkelstraat

Werkzone:
Erftoegangsweg bedrijventerrein

Afb. 5.1 Profielen binnen de landschappelijke zones
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Standaardprofielen en materiaalstrips
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Gebiedsontsluitingsweg dorpskern
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Landschappelijke zone - ABCD
Functie

Inrichtingstype - Blauw
Materiaal

trottoir

grijze betontegels.

trottoirband
rijbaan

RWS band.
zwart asfalt.

parkeerplaats

zwarte betonstraatstenen.

vrijliggend
fietspad
berm
oever

rood asfalt (indien asfalt niet mogelijk i.v.m.
kabels en leidingen rode betontegels).
middenberm: vaste planten
zijberm: gras.
n.v.t.

bomen

1e grootte: steeneik (duinen,strand en zee), moseik (bin-

beplanting

nenduinrand), zomereik (strandwal).
struiken en hagen (in alle zones): liguster,
meidoorn, esdoorn, olijfwilg.

Landschappelijke zone
Typologie		

-

ABCD
alle routes

Rijbaan
twee rijrichtingen

Parkeerstrook,
afwisselend
groene berm

Fietspad
één
rijrichting

Inrichtingstype		
Schaal			

Band

Parkeerstrook,
afwisselend
groene berm

Band

Fietspad
één
rijrichting

Band

Band

Trottoir

Trottoir

-

Blauw
1:100
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Gebiedsontsluitingsweg dorpsrand

Landschappelijke zone - ABCDE

Inrichtingstype - Blauw

Functie
trottoir

Materiaal
n.v.t.

trottoirband

n.v.t.

rijbaan
parkeerplaats

zwart asfalt.
zwarte betonstraatstenen.

vrijliggend
fietspad
berm

rood asfalt (indien asfalt niet mogelijk i.v.m.
kabels en leidingen rode betontegels).
middenberm: vaste planten
zijberm: gras.
natuurvriendelijk, bv. riet en dotterbloem

oever
bomen
beplanting
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1e grootte: steeneik (duinen,strand en zee), moseik (binnenduinrand), zomereik (strandwal)
struiken en hagen (in alle zones): liguster,
meidoorn, esdoorn, olijfwilg.

Fietspad
twee
rijrichtingen

Berm

Landschappelijke zone
Typologie		

-

ABCDE
alle routes

Berm
met bomen

Rijbaan
twee rijrichtingen

Berm

Inrichtingstype		
Schaal			

-

Blauw
1:100
Gemeente Noordwijk 59

Gebiedsontsluitingsweg toeristische kern
Parallel boulevard
De parallel boulevard is een tweede ontsluitingsroute van
noord naar zuid parallel aan de Koningin Wilhelmina
boulevard (KWB). Daar waar de KWB meer voor flaneren
wordt gebruikt, is de parallel boulevard meer een route
voor het parkeren. Door de toendertijd vrij rigoreuze
aanleg van deze route is een ruimtelijke tweedeling
ontstaan in de badplaats; in de structuurvisie en het
project plan van aanpak Zeewaardig is het uitgangspunt
geformuleerd om de badplaats weer tot een ruimtelijk
geheel te transformeren. Dit vereist een zorgvuldige
studie over de ruimtelijke inpassing van de parallel
boulevard en naar de beste inrichtings- en materiaalkeuze
van de straat zelf. Er is al een globale stedenbouwkundige
studie naar verricht, die echter nog verder moet worden
uitgewerkt en gedetailleerd. Omdat op dit moment ook
wordt gewerkt aan de herziening van het verouderde
verkeersstructuurplan, waarin de rol van deze route ook
tegen het licht zal worden gehouden, is het nu nog niet
mogelijk om een eenduidige uitspraak te doen over de
inrichting.
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Erftoegangsweg bedrijventerrein
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Landschappelijke zone - D
Functie

Inrichtingstype - Geel
Materiaal

trottoir

betontegels 30x30 met gewassen deklaag antraciet

trottoirband
rijbaan

28-30 band beton, gewassen deklaag antraciet
zwart asfalt

parkeerplaats

betonstraatstenen gewassen deklaag antraciet

vrijliggend fietspad
fietsstrook

betontegel gewassen deklaag rood en wit
rood asfalt

berm

gras

bomen
beplanting

moseik
blokhagen

Landschappelijke zone - D
Functie

Inrichtingstype - Blauw
Materiaal

trottoir
trottoirband

grijze betontegels 30x30 of maatwerkoptie 20x20 betontegels met zwarte waslaag.
28-30 band beton.

rijbaan

zwart asfalt.

parkeerplaats
vrijliggend fietspad

zwarte betonstraatstenen.
rood asfalt.

berm

blokhagen

bomen
beplanting

moseik
blokhagen, bv olijfwilg

Haag als
erfafscheiding

Landschappelijke zone
Typologie		
Deelgebied(en)		
						

D
bedrijventerrein
D2.1 ’s Gravendijck / 		
D2.3 Klei Oost

Inrichtingstype		
Schaal			

Blauw
1:100

-

Gras+bomen

Trottoir

Trottoir

Blokhaag

Gras+bomen

Langsparkeren

Langsparkeren Fietsstrook

Fietspad

Rijbaan
twee rijrichtingen

Rijbaan
twee rijrichtingen

Fietsstrook Gras+bomen

Fietspad

Blokhaag

Haag als
erfafscheiding

Geel
1:100

-

Band

Inrichtingstype		
Schaal			

Band

D
bedrijventerrein
D2.2 Space
Business Park

Band

Landschappelijke zone
Typologie		
Deelgebied(en)		
						

Trottoir
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Plein- Winkelstraat
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Landschappelijke zone - C
Functie

Inrichtingstype - Geel
Materiaal

trottoir

n.v.t.

trottoirband
rijbaan

n.v.t.
blauw/rood/paars gebakken klinkers

parkeerplaats

zwarte betonstraatstenen.

vrijliggend fietspad
berm

n.v.t.
n.v.t.

oever

n.v.t.

bomen
beplanting

1e grootte: tulpenbomen
n.v.t.

Landschappelijke zone - A

Inrichtingstype - Geel

Functie
trottoir

Materiaal
n.v.t.

trottoirband

n.v.t.

rijbaan
parkeerplaats

gele gebakken klinkers.
n.v.t.

vrijliggend fietspad

n.v.t.

berm
oever

n.v.t.
n.v.t.

bomen

in Hoofdstraat: leilinde

beplanting

n.v.t.

C
historische kern
Noordwijk Binnen (C2)

Inrichtingstype		
Schaal			

-

Geel
1:100

Landschappelijke zone
Typologie		
Deelgebied(en)		

-

A
historische kern
Noordwijk aan Zee (A3)

Inrichtingstype		
Schaal			

-

Geel
1:100
Trottoir / Plein

Suggestieve rijbaan

Lijngoot

-

Lijngoot

Landschappelijke zone
Typologie		
Deelgebied(en)		

Trottoir / Plein
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Secundaire winkelstraat
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Landschappelijke zone - A
Functie

Inrichtingstype - Geel
Materiaal

trottoir

gele gebakken klinkers.

trottoirband
rijbaan

Noordwijkse betonband 13-25.
rood/paars gebakken klinkers.

parkeerplaats

zwart/blauw/grijze gebakken klinkers.

vrijliggend fietspad
berm

n.v.t.
n.v.t.

oever

n.v.t.

bomen
beplanting

steeneik en olijfwilg.
n.v.t.

Landschappelijke zone - C

Inrichtingstype - Geel

Functie
trottoir

Materiaal
rood/blauw/paars gebakken klinkers.

trottoirband

natuurstenen band.

rijbaan
parkeerplaats

rood/paars gebakken klinkers.
hardstenen keitjes

vrijliggend fietspad

n.v.t.

berm
oever

n.v.t.
n.v.t.

bomen

3e grootte: sierkers

beplanting

n.v.t.

Inrichtingstype		
Schaal			

-

Geel
1:100

Landschappelijke zone
Typologie		
Deelgebied(en)		

-

C
historische kern
Noordwijk Binnen (C2)

Inrichtingstype		
Schaal			

-

Geel
1:100

Trottoir

Parkeerstrook

Rijbaan
twee rijrichtingen

Trottoir
Band

A
historische kern
Noordwijk aan zee (A3)

Band

-

Band

Landschappelijke zone
Typologie		
Deelgebied(en)		
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Secundaire winkelstraat
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Landschappelijke zone - C
Functie

Inrichtingstype - Blauw
Materiaal

trottoir

grijze betontegels.

trottoirband
rijbaan

Noordwijkse betonband 13-25.
rode gebakken klinkers.

parkeerplaats

zwarte betonstraatstenen.

vrijliggend fietspad
berm

n.v.t.
n.v.t.

oever

n.v.t.

bomen
beplanting

dakplatanen, berken, zuiliep
rozenstruiken

Landschappelijke zone - A
Functie

Inrichtingstype - Geel
Materiaal

trottoir
trottoirband

gele gebakken klinkers (natuursteen KW boulevard behouden).
natuurstenen band (zoals in KW boulevard).

rijbaan

rode gebakken klinkers.

parkeerplaats
vrijliggend fietspad

zwart/blauw/grijze gebakken klinkers.
n.v.t.

berm

helmgras en duin.

oever
bomen

n.v.t.
n.v.t.

beplanting

n.v.t.

Inrichtingstype		
Schaal 			

-

Blauw
1:100

Landschappelijke zone
Typologie		
						
Deelgebied(en) 		
						

A
Koningin Astrid Boulevard & 		
Koningin Wilhelmina Boulevard
Noordwijk aan zee (A5 en A6),
De Zuidduinen (A1)

Inrichtingstype 		

-

Geel

Schaal			

-

1:100

Parkeerstrook

Trottoir

Rijbaan
twee rijrichtingen

Band

C
naoorlogse uitbreidingswijk
Boerenburg (C1.2)

Band

-

Band

Landschappelijke zone
Typologie 		
Deelgebied(en) 		

Trottoir
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Woonstraat

70 Uitwerking visie openbare ruimte

Landschappelijke zone - C
Functie

Inrichtingstype - Geel
Materiaal

trottoir

rood/paars/blauw gebakken klinkers.

trottoirband
rijbaan

dubbele rollaag/natuurstenen band/Noordwijkse betonband 13-25
blauw/rood/paars gebakken klinkers.

parkeerplaats

n.v.t.

vrijliggend fietspad
berm

n.v.t.
n.v.t.

oever

n.v.t.

bomen

historische knotlinde

beplanting

n.v.t.

Landschappelijke zone
Typologie		
Deelgebied(en)		

-

Rijbaan
twee rijrichtingen

C
historische kern
Noordwijk Binnen (C2)

Parkeerstrook

Trottoir
Band

Band

Trottoir

Inrichtingstype		
Schaal			

-

Geel
1:100
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Woonstraat
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Landschappelijke zone - A
Functie

Inrichtingstype - Geel
Materiaal

trottoir

gele gebakken klinkers.

trottoirband
rijbaan

Noordwijkse betonband 13-25
rood/paars gebakken klinkers.

parkeerplaats

grijs/blauw/zwart gebakken klinkers

vrijliggend fietspad
berm

n.v.t.
n.v.t.

oever

n.v.t.

bomen
beplanting

es, steeneik
n.v.t.

Landschappelijke zone - ABCD
Functie

Inrichtingstype - Blauw
Materiaal

trottoir

grijze betontegels.

trottoirband
rijbaan

Noordwijkse betonband 13-25
rood gebakken klinkers.

parkeerplaats
vrijliggend fietspad

zwarte betonstraatstenen
n.v.t.

berm

n.v.t.

oever
bomen

n.v.t.
esdoorn/gleditsia/siekers/ Boechorst: berk en wilg (langs
water)

beplanting

n.v.t.

A
historische kern
Noordwijk aan Zee (A3)

Inrichtingstype 		
Schaal			

-

Geel
1:100

Landschappelijke zone
Typologie		
						
Deelgebied(en)		
						
						
						
						

ABCD
centrumgebied/naoorlogse uitbreidingswijk/			
negentigerjarenwijk/villawijken
Centrumgebied Noordwijk aan Zee (A2), Bebouwing 		
Middengebied (B2), Omgeving Jeroensweg (C5), 		
Everwijnpark (C3), Auteurswijk, Prinsessen			
buurt, Duinpark (A4), Boerenburg (C1), Beek			
laankwartier (C1), Vinkeveld (B1), Boechorst (C4)

Inrichtingstype 		
Schaal			

Blauw
1:100

-

Trottoir

Rijbaan
twee rijrichtingen

Trottoir

Parkeerstrook
Band

-

Band

Landschappelijke zone
Typologie		
Deelgebied(en)		
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Woonerf
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Landschappelijke zone - ABCD
Functie

Inrichtingstype - Blauw
Materiaal

trottoir

n.v.t.

trottoirband
rijbaan
parkeerplaats

n.v.t.
rood gebakken klinkers, op strategische plekken geel
gebakken klinkers toepassen t.b.v. verkeersveiligheid.
zwarte betonstraatstenen.

vrijliggend fietspad

n.v.t.

berm
oever

n.v.t.
n.v.t.

bomen

3e grootte verschillende soorten die goed gedijen in
klimaat, plaats afhankelijk per ondergrond

Landschappelijke zone - C
Functie

Inrichtingstype - Geel
Materiaal

trottoir
trottoirband

n.v.t.
n.v.t.

rijbaan

rood/blauw/paars gebakken klinkers.

parkeerplaats
vrijliggend fietspad

hardstenen keitjes.
n.v.t.

berm

n.v.t.

oever
bomen

n.v.t.
zuileik, sierkers (vaasvormig).

beplanting

n.v.t.

ABCD
naoorlogse uitbreidingswijk/woonerven/historische kern/
negentigerjarenwijk
Duinpark (A4), Grashoek en Vinkeveld (B1), bebouwing
Middengebied (B2), Boechorst (C4), Omgeving Jeroensweg
(C5), Vinkeveld (D1)

Inrichtingstype 		
Schaal			

-

Blauw
1:100

Landschappelijke zone
Typologie		
Deelgebied(en)		

-

C
historische kern
Noordwijk Binnen (C2)

Inrichtingstype 		
Schaal			

-

Geel
1:100
Rijbaan
twee rijrichtingen

Parkeerstrook
Band

Landschappelijke zone
Typologie		
						
Deelgebied(en)		
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Villastraat
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Landschappelijke zone - A

Inrichtingstype - Blauw

Functie
trottoir

Materiaal
n.v.t.

trottoirband

Noordwijkse betonband 13-25

rijbaan
parkeerplaats

rood/paarse gebakken klinkers.
n.v.t.

vrijliggend fietspad

n.v.t.

berm
oever

gras/helm
n.v.t.

bomen

n.v.t.

beplanting

n.v.t.

Berm
Helmgras

Landschappelijke zone
Typologie		
Deelgebied(en)		

-

Rijbaan
twee rijrichtingen

A
villawijk
Zuidduinen (A1)

Berm
Helmgras

Inrichtingstype 		
Schaal			

-

Blauw
1:100
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Villastraat
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Landschappelijke zone - B
Functie

Inrichtingstype - Blauw
Materiaal

trottoir

grijze betontegels.

trottoirband
rijbaan

Noordwijkse betonband 13-25.
rood/paarse gebakken klinkers.

parkeerplaats

n.v.t.

vrijliggend fietspad
berm

n.v.t.
gras/helm

oever

n.v.t.

bomen
beplanting

n.v.t.
n.v.t.

Landschappelijke zone - A
Functie

Inrichtingstype - Blauw
Materiaal

trottoir

grijze betontegels.

trottoirband
rijbaan

Noordwijkse betonband 13-25
zwart/blauw/grijze gebakken klinkers.

parkeerplaats

zwarte betonstraatstenen.

vrijliggend fietspad
berm

n.v.t.
gras/helm

oever
bomen

n.v.t.
dennen

beplanting

struiken: meidoorn

Inrichtingstype 		
Schaal			

Blauw
1:100

-

Band

Berm

-

A
villawijk
Dobbelmannduin, Noordduinen (A1)

Inrichtingstype 		
Schaal			

-

Blauw
1:100

Trottoir
Band

Landschappelijke zone
Typologie		
Deelgebied(en)		

Rijbaan
twee rijrichtingen

Rijbaan
twee rijrichtingen

Trottoir

Parkeerstrook

Trottoir
Band

B
villawijk
Noordwijkerduin, Jan van Gent, 		
Breloftpark (B3)

Band

Landschappelijke zone
Typologie		
Deelgebied(en)		
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Woonstraat Hoogbouw
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Landschappelijke zone - BC

Inrichtingstype - Blauw

Functie
trottoir

Materiaal
grijze betontegels.

trottoirband

Noordwijkse betonband 13-25

rijbaan
parkeerplaats

rode gebakken klinkers.
zwarte betonstraatstenen

vrijliggend fietspad

n.v.t.

berm
oever

n.v.t.
n.v.t.

bomen

Boerenburg: Japanse notenboom en sierkers

beplanting

n.v.t.

Landschappelijke zone

-

Typologie		
Deelgebied(en)		
						

Rijbaan
twee rijrichtingen

Parkeerstrook,

Band

Parkeerstrook

Band

Trottoir

Trottoir

BC
naoorlogse uitbreidingswijk/woonerven
Vinkeveld (B1), Bebouwing middengebied (B2),
Beeklaankwartier, Boerenburg (C1)

Inrichtingstype		
Schaal 			

-

Blauw
1:100
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Zone A

Voorbeelden beplanting per zone

Meidoorn

Steeneik

Duinroos

Rosa Rugosa

Den

Leilinde

Moseik

Oever

Riet

Bloemenveld

Zomereik

Wilgen

Dakplatanen

Knotlinden

Kruidenrijk grasland

Bomenlaan

Olijfwilg

Moseik

Houtwal

Kruidenrijk grasland

Schapenhek

Zone E

Zone D

Zone C

Zone B

Duindoorn

Liguster

Bollenveld
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Straatmeubilair per zone / inrichtingstype Geel
Fietsenrekken

Banken

Afzetpalen

Afzetpalen afsluiten

Plantenbakken

Plantsoenafsluiting

Constructo RAL 7021 /
Constructo RAL 7001

Nietje roestvrij staal

Toledo Samson
Houten bank met stalen
constructie (zwart)

FSC hardhout/bamboe

Verzinkbaar staal

Hardhout / Falco Bloc

Aluminium/ roestvrijstalen
hekwerk RAL 6020

Constructo RAL 7021 /
Constructo RAL 7001

Nietje roestvrij staal

FSC hardhout met stalen
constructie (zwart)

Beton, ontwerp en kleur
passend bij straatmateriaal

Verzinkbaar staal

Etna Velopa

Aluminium/ roestvrijstalen
hekwerk RAL 6020

Zone C

Zone A

Afvalbakken /
honden afvalbakken
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Straatmeubilair per zone / Inrichtingstype Blauw
Fietsenrekken

Banken

Afzetpalen
anti-parkeren

Afzetpalen afsluiten

Plantsoenafsluiting

Bammes RAL 9011 of RAL
7021 (donkergrijs) /
Constructo RAL 7001

Tulp RAL 7001 (grijs)

Kunststof liggers en
constructie (houtprint)

Lankhorst recyclepaal

Uitneembaar
Amsterdammetje rood/wit

Constructie van
boomstammen/ houten
liggers

Bammes RAL 9011 of RAL
7021 (donkergrijs) /
Constructo RAL 7001

Tulp RAL 7001 (grijs)

Kunststof liggers en
constructie (houtprint)

Lankhorst recyclepaal

Uitneembaar
Amsterdammetje rood/wit

Aluminium/ roestvrijstalen
hekwerk RAL 6020

Zone B/C/D/E

Zone A

Afvalbakken /
honden afvalbakken
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Straatmeubilair routes

Honden afvalbak
Constructo RAL 7001
(donkergrijs)

Blikvanger

Fietsenrek
Tulp RAL 7001 (grijs)

Bank

Picknickbank

Bewegwijzering verkeer

Bewegwijzering objecten

Bewegwijzering parkeren

Woonerfbord

Natuurinformatiebord

Straatnaambord

informatiebord met
plattegrond

digitaal informatiebord

Wijkbord

Routes

Afvalbak

Hondenbord
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6. Status, gebruik en actualiteit
De UVOR wordt gebruikt als kader voor de inrichting voor
ontwikkelingen in de openbare ruimte van de gemeente
Noordwijk. Een ambassadeur stuurt op de juiste toepassing
van de UVOR en het gedachtegoed van het plan over te
dragen. De UVOR blijft actueel doordat het in een cyclus van
vier jaar wordt geactualiseerd.

6.1 Status
De UVOR is leidend en wordt gebruikt als kader voor de
inrichting voor alle ontwikkelingen in de openbare ruimte van
de gemeente Noordwijk, zowel voor de gemeentelijke
organisatie als externe partijen. Afwijken kan, maar alleen
wanneer dit gemotiveerd gebeurt. Het plan is de paraplunota
voor het vigerende vakbeleid. Daar waar de UVOR afwijkt van
eerder vastgesteld beleid, dan zijn de geformuleerde kaders
in het handboek bindend. Naast de UVOR is een LIOR gemaakt
voor de gemeente Noordwijk. Hierin zijn alle technische eisen
opgenomen ten aanzien van de inrichting en het beheer van
de openbare ruimte. Het LIOR is de technische vertaling van
de UVOR, het is dus belangrijk dat zowel de UVOR als het LIOR
als kader voor alle inrichtingsplannen wordt gebruikt.
Om toekomstige keuzes ten aanzien van inrichting en beheer
te kunnen onderbouwen, bieden de inrichtingsprincipes en
-eisen voor de verschillende typologieën in de landschappelijke
zones achtergrondinformatie over de context, structuren en
identiteit van de openbare ruimte. Op deze manier is de
gewenste beeldkwaliteit inzichtelijk gemaakt. Verder staan in
de UVOR de kaders en randvoorwaarden waaraan toekomstige
plannen worden getoetst. Het handboek is niet bedoeld als
uitputtend, voorschrijvend document maar behandelt keuzes
op hoofdlijnen. Hierdoor dient de UVOR als inspiratiebron en
als kader voor ontwerpers en iedereen die bij de openbare
ruimte betrokken is. Uit het handboek volgen
inrichtingsprincipes zoals vastgelegd in een programma van
eisen voor een specifiek inrichtingsproject. De UVOR geeft
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een overzicht van wat kan en mag binnen welk inrichtingstype
en binnen welke typologie en landschappelijke zone.

6.2 Ambassadeur
Binnen de gemeente Noordwijk houden meerdere afdelingen
zich bezig met het ontwerpen, inrichten, beheren en
onderhouden van de openbare ruimte. De ervaring leert dat
de medewerkers van deze afdelingen vaak allen met
verschillende doelen en invalshoeken naar de openbare ruimte
kijken. Het is daarom noodzaak om elkaars vakgebied te leren
begrijpen en integraal het gedachtegoed van dit plan uit te
dragen. Om dit proces te stimuleren is met het bestuurlijk
vaststellen van dit handboek een ambassadeur aangesteld.
Verder bewaakt de ambassadeur de vierjaarlijkse update en
het juiste gebruik van het plan in combinatie met de LIOR.

6.3 Strategische cyclus
De scope van de visie is tien jaar. Nieuwe ontwikkelingen en
voortschrijdend inzicht zullen altijd om aanpassingen vragen.
De UVOR krijgt iedere vier jaar een update. Bijvoorbeeld
wanneer er nieuwe typologieën, deelgebieden, routes of
plekken moeten worden toegevoegd. De voorbereidingen voor
deze update worden door de ambassadeur verzorgd. Zo
evalueert de ambassadeur het gebruik en de inhoud van de
UVOR en bepaalt of er wijzigingen noodzakelijk zijn en stelt hij
of zij de UVOR indien nodig bij. De UVOR wordt vierjaarlijks
bijgesteld en vastgesteld door het college van burgemeester
en wethouders en of de gemeenteraad.

6.4 Actualiteit en gebruik van de UVOR
De UVOR is ook bedoeld om de communicatie over de ambities
in de openbare ruimte te vergemakkelijken en te verbeteren.
Van belang is ook de technische vertaling van de UVOR in het
LIOR. Hierin zijn de inrichtings– en uitvoeringseisen voor de

specifieke deelgebieden te vinden. De LIOR is het technische
verlengstuk van deUVOR.
Hoe dient de UVOR te worden toegepast?
• Het intern en extern uitleggen van de keuzes die de gemeente
maakt ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte.
• Het functioneren als leidend kader voor de inrichting van de
openbare ruimte bij toekomstige ontwikkelingen.
• Bij klachten en meldingen uitleg geven over de gekozen
(onderhouds)niveaus en bepalen of de melding reëel is. Naar
aanleiding van de uitkomst van de toetsing wordt de verdere
afhandeling bepaald.
• Het bijdragen aan het opstellen van de buurtprogramma’s,
wijkplannen of burgerinitiatieven.
• Informatie leveren bij het uitvoeren van een bewonersschouw.
Hoe gebruiken we de UVOR?
Bijvoorbeeld: Een ontwerper heeft de opdracht een uitbreiding
in de wijk De Zuidduinen te ontwikkelen. Op de kaart met
typologieën is de wijk terug te vinden als deelgebied Villawijk
A1 in zone Duinen, strand en zee. Wat de oorsprong en identiteit
van de wijk is kunnen we lezen in de beschrijving van de
landschappelijke zone en het deelgebied. Hoofdstuk 4.1 en
4.1.1 geeft een beschrijving van de landschappelijke zone en
de deelgebieden per typologie. Daarnaast is hier de
toekomstvisie van te lezen. Dit is verder uitgewerkt in het
toekomstbeeld per typologie binnen de zone A voor de villawijk
de Zuidduinen. Voor de opbouw van de gewenste wegprofielen
in de uitbreiding van de wijk wordt gekeken naar hoofdstuk 5.3
‘Standaardprofielen- en materiaalstrips’.
De materialisering van de profielen is te vinden in hoofdstuk 5.
Hoe het een en ander technisch uitgevoerd moet worden, is te
vinden in de LIOR. Dit geeft een doorkijk hoe van grof naar fijn
de UVOR kan worden geraadpleegd, van planvorming naar
realisatie. Hierbij is het van belang dat er gewerkt wordt
volgens de principes van beheerbewust ontwerpen en
ontwerpbewust beheren.

Afb.6.1 Onderhoudswerk aan de openbare ruimte
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I - Bijlage
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Legenda
Landschappelijke zones:

A - Kaart typologieën en zones

A

Zone A: Duinen, strand en zee

B

Zone B: Binnenduinrand

C

Zone C: Strandwal met landgoederen

D

Zone D: De Klei

E

Zone E: Strandvlakte

Typologieën:
Historische kern
Centrumgebied (laagbouw)
Koningin Astrid boulevard
Koningin Wilhelmina boulevard
Naoorlogse uitbreidingswijk
Woonerven
Negentigerjaren wijk
Villawijken
Bedrijventerrein
Buitengebied
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A1.1
A1.2
A1.3
A2		
A3		
A4		
A5		
A6		

De Zuidduinen
Dobbelmannduin
De Noordduinen
Centrumgebied Noordwijk aan Zee
Historische kern Noordwijk aan Zee
Auteurswijk/Princessebuurt/Duinpark
Koningin Wilhelminaboulevard
Koningin Astrid Boulevard

B1.1
B1.2
B2		
B3.1
B3.2
B3.3

Grashoek
Vinkeveld
Bebouwing middengebied
J. v. Gent e. o.
Breloftpark
Noordwijkerduin

C1.1
C1.2
C2		
C3.1
C3.2
C4		
C5		

Beeklaan kwartier
Boerenburg
Noordwijk Binnen
Hofvennepark
Everwijnpark
Boechorst
Omg. Jeroensweg

D1		
D2.1
D2.2
D2.3

Vinkeveld
‘s Gravendijck
Space business park
Klei-Oost
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Legenda
Landschappelijke zones:

B - Profielen binnen de landschappelijke zones

A

Zone A: Duinen, strand en zee

B

Zone B: Binnenduinrand

C

Zone C: Strandwal met landgoederen

D

Zone D: De Klei

E

Zone E: Strandvlakte

Typologieën:
Historische kern
Centrumgebied (laagbouw)
Koningin Astrid boulevard
Koningin Wilhelmina boulevard
Naoorlogse uitbreidingswijk
Woonerven
Negentigerjaren wijk
Villawijken
Bedrijventerrein
Buitengebied

Doorstroomzone:
Gebiedsontsluitingsweg - dorpskern
Gebiedsontsluitingsweg - dorpsrand
Gebiedsontsluitingsweg toeristische kern

Woonzone:
Villastraat
Woonstraat hoogbouw
Woonstraat
Woonerf

Winkelzone:
Plein - winkelstraat
Secundaire winkelstraat

Werkzone:
Erftoegangsweg bedrijventerrein
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C - Inrichtingstypen

Legenda
Inrichtingstypen
Inrichting Geel
Inrichting Blauw
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II - Straatnamenregister
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II - Straatnamenregister
straatnaam

wijknaam UVOR

zone

typologie

profiel

Abel Tasmanstraat

Centrumgebied Zee

A2

Centrumgebied

woonstraat

31

72

Abraham Rademakerstraat

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Abraham van Royenstraat

Historische kern Noordwijk aan Zee

A3

Historische kern

woonstraat

30

72

Achterweg

Buitengebied

E

Buitengebied

weg buitengebied

48

Achterzeeweg

Noordwijk Binnen / bebouwing
Middengebied

C2/B2

Naoorlogse uitbreidingswijk/
Historische kern

woonstraat

Adriaan Dorsmanstraat

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

Adriaan Mouriszweg

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

Akkerwinde

bebouwing Middengebied

B2

Albert Verweystraat

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Albertus van Velzenstraat

Noordwijk Binnen

Alk

Vinkeveld

Ambachtsgeest
An van Gilsehof

beschrijving profiel

42 / 38

70

woonerf

33

74

woonstraat

41

72

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

38

72

Naoorlogse uitbreidingswijk

sec. winkelstraat/woonstraat

33

68 / 72

C2

Historische kern

woonstraat

42

70

B 1.2

Woonerven

woonstraat hoogbouw / woonstraat

37

80 / 72

Boechorst

C4

Negentigerjaren wijk

woonerf

44

74

bebouwing Middengebied

B2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat hoogbouw

38

80

Anemoonstraat

Beeklaankwartier

C 1.1

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat/ woonstraat Hoogbouw

38

72 / 80

Appelhof

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

Atjehweg

De Zuidduinen

A 1.1

Villawijken

villastraat

28

76

Beatrixstraat

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

33

72

28 / 36 / 46
/ 50

56

Beeklaan

Landschappelijke route

B, C, D

route A

gebiedsontsluitingsweg dorpskern /
dorpsrand

Beethovenweg

De Zuidduinen

A 1.1

Villawijken

villastraat

28

76

Bergweg

Boechorst

C4

Negentigerjaren wijk

woonstraat

44

72

Biezenland

Boechorst

C4

Negentigerjaren wijk

woonstraat

44

72

Bijdorpstraat

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonstraat

45

72

Binnenhof

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonstraat

42

70

Binnenkant

Grashoek

B 1.1

Woonerven

woonerf

37

74

Binnenweg

Historische kern Noordwijk aan Zee

A3

Historische kern

woonstraat

30

72

Bloemendaalstraat

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonerf

42

74

Boechorsthof

Boechorst

C4

Negentigerjaren wijk

woonerf

44

74

Boekerslootlaan

Noordwijk Binnen / Beeklaankwartier

C 1.1 / C 2

Naoorlogse uitbreidingswijk/
Historische kern

woonstraat

41 / 42

70

Boerenburgerweg

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonstraat

45

72
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straatnaam

wijknaam UVOR

zone

typologie

profiel

Boerhaaveweg

De Zuidduinen

A 1.1

Villawijken

villastraat

beschrijving profiel
28

Bomstraat

Historische kern Noordwijk aan Zee

A3

Historische kern

plein - winkelstraat

30

64

Bonnikeplein

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonstraat hoogbouw / woonerf

37

80 / 74

Bosweg

De Noordduinen

A 1.3

Villawijken

villastraat

28

76

Branding

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonerf

37

74

Breloftpark

Breloftpark

B 3.2

Villawijken

woonstraat

40

72

Bremkant

Grashoek

B 1.1

Woonerven

woonerf

37

74

Bries

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonerf

37

74

Bronckhorststraat

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonstraat

42

70

Bronsgeesterweg

Buitengebied

C

Buitengebied

weg buitengebied

40

Buurweg

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Cleypad

Historische kern Noordwijk aan Zee

A3

Historische kern

woonstraat

30

72

Clusiusweg

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Crocusstraat

Beeklaankwartier

C 1.1

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat/ woonstraat Hoogbouw

38

72 / 80

Dahliastraat

bebouwing Middengebied

B2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

38

72

Daniël Noteboomstraat

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

33

72

De Boender

Buitengebied

B

Buitengebied

weg buitengebied

De Grent

Landschappelijke route

A

route A

gebiedsontsluitingsweg toeristische kern

De Hagen

Boechorst

C4

Negentigerjaren wijk

De Hooge Krocht

Klei Oost

D 2.3

Bedrijventerrein

De Keuvel

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

de la Bassecour Caanstraat

Kern Binnen

C2

Historische kern

De Plas

s Gravendijck

D 2.1

Bedrijventerrein

De Roysloot

Klei Oost

D 2.3

bedrijventerrein

de Ruyterstraat

Centrumgebied Zee

A3

De Scheysloot

Klei Oost

D 2.3

Deining

Vinkeveld

Dennenweg

De Zuidduinen

Derk Bolhuisstraat
Dobbelmannduin
Doelensteeg

76

36
28 / 50

60

woonstraat

44

72

erftoegangsweg bedrijventerrein

47

62

plein - winkelstraat

42

64

42

70

erftoegangsweg bedrijventerrein

48

62

erftoegangsweg bedrijventerrein

47

62

Centrumgebied

woonstraat

31

72

bedrijventerrein

erftoegangsweg bedrijventerrein

47

62

B 1.2

Woonerven

woonerf

37

74

A 1.1

Villawijken

villastraat

28

76

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonerf

33

74

Dobbelmannduin

A 1.2

Villawijken

villastraat

28

78

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonstraat

42

70
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straatnaam

wijknaam UVOR

zone

typologie

profiel

Dolfijnlaan

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

Dompad

bebouwing Middengebied / Breloftpark

B 2/ B 3.2

Naoorlogse uitbreidingswijk/
Villawijken

woonstraat / woonerf

38

72 / 74

Douzastraat

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonstraat

42

70

Dr Hadriaan van Neslaan

Beeklaankwartier

C 1.1

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

38

72

Dreefkant

Grashoek

B 1.1

Woonerven

woonerf

37

74

Driehoeklaan

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

Druivenhof

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

Duindamseslag

Buitengebied

A

Buitengebied

weg buitengebied

28

Duindamseweg

Buitengebied

B

Buitengebied

weg buitengebied

36

Duinkant

Grashoek

B 1.1

Woonerven

woonerf

37

Duinschooten

Buitengebied

B

Buitengebied

weg buitengebied

36

route E

gebiedsontsluitingsweg dorpskern / weg
buitengebied

Duinweg

Duinrand route

Duinwetering

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

Duinzicht

bebouwing Middengebied

B2

Duizendblad

bebouwing Middengebied

B2

Egbert de Grootstraat

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

Egmonderstraat

omgeving Jeroensweg

Eisingastraat
Elzenkant

beschrijving profiel

74

28 / 50

56 /

gebiedsontsluitingsweg dorpskern

41

56

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

38

72

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonerf

38

74

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

33

72

C5

Centrumgebied

woonstraat

45

72

Space Business Park

D 2.2

bedrijventerrein

erftoegangsweg bedrijventerrein

48

62

Grashoek

B 1.1

Woonerven

woonerf

37

74

Emmaweg

Dobbelmannduin

A 1.2

Villawijken

villastraat

28

78

Erasmusweg

De Zuidduinen

A 1.1

Villawijken

villastraat

28

76

Everwijnpark

Everwijnpark

C 3.2

Villawijken

woonstraat

44

72

Extersslop

Historische kern Noordwijk aan Zee

A3

Historische kern

woonstraat

30

72

Florahof

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonerf

42

74

Fluitekruid

bebouwing Middengebied

B2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonerf

38

74

Freesialaan

bebouwing Middengebied

B2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

38

72

Fuikhoren

Vinkeveld Zuid

D1

Woonerven

woonerf

46

74

Garenhof

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonerf

42

74

Gasthuissteeg

Historische kern Noordwijk aan Zee

A3

Historische kern

woonstraat

30

72

Gerberahof

bebouwing Middengebied

B2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

38

72
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straatnaam

wijknaam UVOR

zone

typologie

profiel

Gerleeweg

Buitengebied

B

Buitengebied

weg buitengebied

beschrijving profiel
36

Gerrit Heeringastraat

Boechorst

C4

Negentigerjaren wijk

woonstraat

44

72

Giraffelaan

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

Gladiolusstraat

bebouwing Middengebied

B2

Naoorlogse uitbreidingswijk

gebiedsontsluitingsweg dorpskern

38

56

Golfbaan

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

33

72

Golfweg

Centrumgebied Zee

A3

Centrumgebied

woonstraat

31

72

Goohorstlaan

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Gooweg

Landgoederen route

route F

gebiedsontsluitingsweg dorpskern /
dorpsrand

40 / 50

56

Goudenregenstraat

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonerf

45

74

Graaf Albrechtstraat

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Gritpad

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonstraat

42

70

Groeneveld

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Gruenepad

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

H Roland Holststr

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

33

72

Haagwinde

bebouwing Middengebied

B2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonerf

38

74

Heilige Geestweg

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonstraat

42

70

Hekelhof

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonerf

42

74

Hendrik Vinkhof

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonerf

33

74

route F

gebiedsontsluitingsweg dorpskern /
dorpsrand / weg buitengebied

46 / 50

58

Herenweg

Landgoederen route

Hertenlaan

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

Het Laantje

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonstraat

37

72

Hoefblad

bebouwing Middengebied

B2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

38

72

Hoekstand

Grashoek

B 1.1

Woonerven

woonerf

37

74

Hofvennepark

Hofvennepark

C 3.1

Villawijken

woonerf

44

74

Hogeweg

Buitengebied

C

Buitengebied

weg buitengebied

40

Holbeekstraat

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Hoofdstraat

Historische kern Noordwijk aan Zee

A3

Historische kern

plein - winkelstraat

30

64

Hooge Duin

Dobbelmannduin

A 1.2

Villawijken

villastraat

28

78

Hoogeveenseweg

Buitengebied

E

Buitengebied

weg buitengebied

48

Hoogtij

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonstraat

37
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straatnaam

wijknaam UVOR

zone

typologie

profiel

Hoogwakersbosstraat

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

33

72

Houtkrocht

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonstraat

45

72

Houtmanstraat

Centrumgebied Zee

A3

Centrumgebied

woonstraat

31

72

Huis ter Duinstraat

Kernen route

A

route B

gebiedsontsluitingsweg dorpskern

30 / 50

56

Huygensstraat

Space Business Park

D 2.2

bedrijventerrein

erftoegangsweg bedrijventerrein

48

62

Hyacinthstraat

Beeklaankwartier

C 1.1

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat/ woonstraat Hoogbouw

38

72 / 80

IJmuiderstraat

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonstraat

45

72

Invaltij

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonerf

37

74

Irenestraat

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

33

72

Irisplein

bebouwing Middengebied

B2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

38

72

Jacob Juchstraat

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonstraat

45

72

Jacoba van Beierenlaan

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Jacobus van der Valkstraat

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat hoogbouw

41

80

Jacques Urlusstraat

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

33

72

Jan Cramerhof

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonerf

33

74

Jan de Ridderstraat

Boechorst

C4

Negentigerjaren wijk

woonstraat

44

72

Jan Kloosstraat

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonstraat

45

72

Jan Kroonsplein

Historische kern Noordwijk aan Zee

A3

Historische kern

woonstraat

30

72

Jan van Gent

Jan van Gent e.o.

B 3.1

Villawijken

woonstraat

40

78

Jan van Henegouwenweg

Centrumgebied Zee

A3

Centrumgebied

woonstraat

31

72

Jan van Heusdenstraat

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Jan van Kanhof

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonerf

33

74

Jasmijnstraat

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonerf

45

74

Javaweg

De Zuidduinen

A 1.1

Villawijken

villastraat

28

76

Jeroenspark

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonerf

42

74

Jeroensplein

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern - plek 5

plein - winkelstraat

42

64

Johanna van Hoornstraat

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Johannes Molegraafstraat

bebouwing Middengebied

B2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

38

72

Jonckerweg

Buitengebied

D

Buitengebied

weg buitengebied

46

Joseph de Veerstraat

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat hoogbouw

41

80

Jozef Beugelsdijkstraat

bebouwing Middengebied

B2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

38

72

102 Uitwerking visie openbare ruimte

beschrijving profiel

straatnaam

wijknaam UVOR

zone

typologie

profiel

Julianastraat

Centrumgebied Zee

A3

Centrumgebied

woonstraat

beschrijving profiel
31

72

Kabeljauwsteeg

Historische kern Noordwijk aan Zee

A3

Historische kern

woonstraat

30

72

Kamille

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonstraat

45

72

Kapelleboslaan

Buitengebied

A

Buitengebied

weg buitengebied

28

Kapteynstraat

Space Business Park

D 2.2

bedrijventerrein

erftoegangsweg bedrijventerrein

48

62

Karel Doormanstraat

Centrumgebied Zee

A3

Centrumgebied

woonstraat

31

72

Kastanjelaan

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

Katenblankweg

Dobbelmannduin

A 1.2

Villawijken

villastraat

28

78

Katwijksestraat

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonstraat

45

72

Keplerlaan

Buitengebied

B

Buitengebied

weg buitengebied

36

Kerkhofpad

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonstraat

42

70

Kerkstraat

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

plein - winkelstraat

42

64

Kersappelstraat

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonerf

45

74

Kersenhof

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

Keyserswey

s Gravendijck

D 2.1

bedrijventerrein

erftoegangsweg bedrijventerrein

48

62

Kloosterplein

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

sec. winkelstraat

42

Koepelweg

De Zuidduinen

A 1.1

Villawijken

villastraat

28

76

Kokkel

Vinkeveld Zuid

D1

Woonerven

woonerf

46

74

Koningin Astrid Blvd

Koningin Astrid Boulevard

A6

Boulevard Koningin Astrid

sec. winkelstraat

36

68

Koningin Wilhelmina Blvd

Koningin Wilhelmina Boulevard

A5

Boulevard Koningin Wilhelmina

sec. winkelstraat

35

68

Kraaierslaan

Buitengebied

B

Buitengebied

weg buitengebied

36

Kruidhof

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonstraat

45

72

Kruizemunt

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonerf

42

74

Laagtij

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonstraat

37

72

Lage Wurft

Koningin Wilhelmina Boulevard

A5

Boulevard Koningin Wilhelmina

woonstraat

35

Lageweg

Boechorst

C4

Negentigerjaren wijk

woonstraat

44

Langevelderlaan

Buitengebied

B

Buitengebied

weg buitengebied

36

Langevelderslag

Buitengebied

A

Buitengebied

weg buitengebied

28

Lavendelhof

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat hoogbouw

41

80

Leendert Hellenberghof

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonerf

33

74

Leeuwenhorstlaan

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72
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straatnaam

wijknaam UVOR

zone

typologie

profiel

Leeweg

Buitengebied

E

Buitengebied

weg buitengebied

48

Leidsevaart

Buitengebied

E

Buitengebied

weg buitengebied

48

Leon Senfstraat

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

33

72

Leydtwech

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonerf

45

74

Ligusterweg

De Zuidduinen

A 1.1

Villawijken

villastraat

28

76

Lijnbaanweg

bebouwing Middengebied

B2

Naoorlogse uitbreidingswijk

gebiedsontsluitingsweg dorpskern

38

56

Lijsterpad

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonstraat

42

70

Lindenhofstraat

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonstraat

42

70

Lindenplein

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonstraat

42

70

Lombok

Centrumgebied Zee

A3

Centrumgebied

woonstraat

31

72

Losplaatsweg

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonstraat

42

70

Ludolph Berkemeierstraat

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

33

72

Maarten Kruytstraat

Historische kern Noordwijk aan Zee

A3

Historische kern

plein - winkelstraat

30

64

Mandarijnlaan

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

Marcellusstraat

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonerf

42

74

Margrietstraat

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

33

72

Marijkestraat

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

33

72

Marjoleinstraat

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonerf

45

74

Meidoornstraat

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonerf

45

74

Menakkerweg

Buitengebied

E

Buitengebied

weg buitengebied

48

Molenstraat

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

sec. winkelstraat

42

66

Molenwerf

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonerf

42

74

Montessoristraat

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Morgenster

bebouwing Middengebied

B2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonerf

38

74

Muscaristraat

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonstraat

42

70

Nachtegaalslaan

Buitengebied

C

Buitengebied

weg buitengebied

40

Narcisstraat

Beeklaankwartier

C 1.1

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat/ woonstraat Hoogbouw

38

72 / 80

Nico Steenvoordenstraat

Boechorst

C4

Negentigerjaren wijk

woonstraat

44

72

Nicolaas Barnhoornweg

Historische kern Noordwijk aan Zee

A3

Historische kern

woonstraat

30

72

Nieuwe Offemweg

Landgoederen route

route F

gebiedsontsluitingsweg dorpskern

46 / 50

58

104 Uitwerking visie openbare ruimte

beschrijving profiel

straatnaam

wijknaam UVOR

zone

typologie

profiel

Nieuwe Zeeweg

Kernen route

B

route B

gebiedsontsluitingsweg dorpskern

Noordhoren

Vinkeveld Zuid

D1

Woonerven

Noordzeestraat

Koningin Wilhelmina Boulevard

A5

Boulevard Koningin Wilhelmina

Northgodreef

Strand route

A, B, C

route D

gebiedsontsluitingsweg dorpsrand

Obliehoren

Vinkeveld Zuid

D1

Woonerven

Offemweg

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

Olieburg

Koningin Wilhelmina Boulevard

A5

Oranje Nassaustraat

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Oude Zeeweg

Landschappelijke route

Overbeek

Boechorst

Paardenlaan

Noordwijkerduin

beschrijving profiel
36 / 50

56

woonerf

46

74

woonstraat

35
32 / 37 / 42
/ 50

58

woonerf

46

74

woonstraat

42

70

Boulevard Koningin Wilhelmina

woonstraat

35

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

33

72

A,B

route A

gebiedsontsluitingsweg dorpskern

28 / 50

56

C4

Negentigerjaren wijk

woonstraat

44

72

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

35

Palaceplein

Koningin Wilhelmina Boulevard / plek 7

A5

Boulevard Koningin Wilhelmina plek
plein - winkelstraat
7

Parallel Boulevard

Historische kern Noordwijk aan Zee /
Centrumgebied

A3/A2

Historische kern / Centrumgebied

gebiedsontsluitingsweg toeristische kern

30

60

Parelduiker

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonerf

37

74

Parklaan

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

Parkzicht

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

Penhoren

Vinkeveld Zuid

D1

Woonerven

woonerf

46

74

Peterhof

Boechorst

C4

Negentigerjaren wijk

woonstraat

44

72

Pianolaan

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

Picképlein

Plek 6

A

plek 6

gebiedsontsluitingsweg dorpskern

30 / 50

Pickéstraat

Noordwijk Binnen / bebouwing
Middengebied

C2/B2

Naoorlogse uitbreidingswijk/
Historische kern

woonstraat

42 / 38

70

Piet Heinplein

Vuurtorenroute

A

route C

gebiedsontsluitingsweg dorpskern

30 / 50

56

Piet Heinstraat

Centrumgebied Zee

A3

Centrumgebied

woonstraat

31

72

Pieter Bedijnstraat

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonerf

33

74

Pieter Coermanstraat

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Pieternelweg

Dobbelmannduin

A 1.2

Villawijken

villastraat

28

78

Pimpernelstraat

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonerf

45

74
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Prins Bernhardstraat

Centrumgebied Zee

A3

Centrumgebied

woonstraat

Prins Hendrikweg

Dobbelmannduin

A 1.2

Villawijken

villastraat

Quarles van Uffordstraat

Vuurtorenroute

A

route C

gebiedsontsluitingsweg dorpskern

Raadhuisstraat

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

Randweg

Buitengebied

A

Buitengebied

Ranonkelstraat

Beeklaankwartier

C 1.1

Rechthoeklaan

Noordwijkerduin

B 3.3

Rederijkersplein

Boerenburg

Rembert Dodoensstraat

Boerenburg

Rembrandtweg
Rietkant

beschrijving profiel
31

72

28

76

30 / 50

56

woonstraat

42

70

weg buitengebied

28

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

38

72

Villawijken

villastraat

40

78

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

sec. winkelstraat

41

68

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

De Zuidduinen

A 1.1

Villawijken

villastraat

28

76

Grashoek

B 1.1

Woonerven

woonerf

37

74

Rosser

Vinkeveld Zuid

D1

Woonerven

woonerf

46

74

Rozemarijn

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonerf

42

74

Rozenburg

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonstraat

45

72

Rudolf Tappenbeckweg

De Zuidduinen

A 1.1

Villawijken

sec. winkelstraat

28

68

Ruijgenhoeck

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonerf

42

74

Rynesteyn

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Salviahof

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat hoogbouw

41

80

Sartoriusstraat

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat hoogbouw

41

80

Schaalhoren

Vinkeveld Zuid

D1

Woonerven

woonerf

46

74

Schans

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

woonerf

42

74

Schapedel

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonerf

33

74

Schelpenhoek

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonerf

37

74

Scheveningsestraat

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonstraat

45

72

Schiestraat

Boechorst

C4

Negentigerjaren wijk

woonstraat

44

72

Schilpdel

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonerf

33

74

Scholekster

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonerf

37

74

Schoolstraat

Centrumgebied Zee

A3

Centrumgebied

sec. winkelstraat

31

66

Schuitengat

Koningin Wilhelmina Boulevard

A5

Boulevard Koningin Wilhelmina

woonstraat

35

s-Gravendijckplein

s Gravendijck

D 2.1

bedrijventerrein

erftoegangsweg bedrijventerrein

48

106 Uitwerking visie openbare ruimte

62

straatnaam

wijknaam UVOR

zone

typologie

profiel

‘s-Gravendijckseweg

s Gravendijck

D 2.1

bedrijventerrein

erftoegangsweg bedrijventerrein

beschrijving profiel
48

62

Sint Jeroensweg

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonstraat

45

72

Slop van Delft

Historische kern Noordwijk aan Zee

A3

Historische kern

woonstraat

30

72

Sluispad

Beeklaankwartier

C 1.1

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

38

72

Sneeuwgors

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonerf

37

74

Sole Miopark

De Zuidduinen

A 1.1

Villawijken

villastraat

28

76

Sondauwhof

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat hoogbouw

41

80

Sonneveld

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Spinozaweg

De Zuidduinen

A 1.1

Villawijken

villastraat

28

76

Spoelhoren

Vinkeveld Zuid

D1

Woonerven

woonerf

46

74

Springtij

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonstraat hoogbouw

37

80

Stakman Bossestraat

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Stegerhoek

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Stevenstraat

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Stijntjesduinstraat

Centrumgebied Zee

A2

Centrumgebied

woonstraat

31

72

Stormvogel

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonerf

37

74

Strandloper

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonerf

37

74

Strandplevier

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonerf

37

74

Surinameweg

De Zuidduinen

A 1.1

Villawijken

villastraat

28

76

Susanna van Ettenstraat

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Symon Meeszstraat

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

t Joostje

omgeving Jeroensweg

C5

Centrumgebied

woonstraat

45

72

Tamarijnslaantje

Boechorst

C4

Negentigerjaren wijk

woonstraat

44

72

Tamboerijnlaan

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

Thijs van der Lindenstr

Auteurswijk/Prinsessenbuurt/Duinpark

A4

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonerf

33

74

Toekomststraat

Centrumgebied Zee

A2

Centrumgebied

woonstraat

31

72

Tolhoren

Vinkeveld Zuid

D1

Woonerven

woonstraat

46

72

Trommelhof

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

villastraat

40

78

Trompstraat

Centrumgebied Zee

A2

Centrumgebied

woonstraat

31

72

Tulpstraat

Beeklaankwartier

C 1.1

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat/ woonstraat Hoogbouw

38

72 / 80
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wijknaam UVOR

zone

typologie

profiel

Uitvaltij

Vinkeveld

B 1.2

Woonerven

woonerf

van Berckelweg

Vuurtorenroute

C

route C

van de Mortelstraat

Vuurtorenroute

C

route C

van Galenstraat

Centrumgebied Zee

A3

Centrumgebied

van Hardenbroekweg

Dobbelmannduin

A 1.2

Villawijken

van Leeuwenstraat

omgeving Jeroensweg

C5

van Limburg Stirumstraat

Noordwijk Binnen

C2

van Panhuysstraat

Vuurtorenroute

van Speijkstraat

Centrumgebied Zee

van Struykstraat
Varkensboslaan

beschrijving profiel
37

74

gebiedsontsluitingsweg dorpsrand

40 / 50

58

gebiedsontsluitingsweg dorpskern

40 / 50

56

woonstraat

31

72

villastraat

28

78

Centrumgebied

woonstraat

45

72

Historische kern

sec. winkelstraat

42

66

B

route C

gebiedsontsluitingsweg dorpskern

38 / 50

56

A3

Centrumgebied

woonstraat / plein -winkelstraat

31

72 / 64

Boerenburg

C 1.2

Naoorlogse uitbreidingswijk

woonstraat

41

72

Buitengebied

C

Buitengebied

weg buitengebied

40

Vinkenlaan

Noordwijk Binnen / Beeklaankwartier

C 1.1 / C 2

Naoorlogse uitbreidingswijk/
Historische kern

woonstraat

Vioollaan

Noordwijkerduin

B 3.3

Villawijken

Viverlaan

Noordwijk Binnen

C2

Historische kern

Vloedlijn

Vinkeveld

B 1.2

Vogelaardreef

Buitengebied

B

Voorstraat

Noordwijk Binnen

Vuurtorenplein

41 / 42

70

villastraat

40

78

woonstraat

42

70

Woonerven

woonerf

37

74

Buitengebied

weg buitengebied

36

C2

Historische kern

woonstraat
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