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Voorwoord

Het streven van Noordwijk om zich te ontwikkelen tot een brede kwaliteitsbadplaats
voor jong en oud en het hiermee samenhangende ambitieniveau met betrekking
tot de omgevingskwaliteit heeft geleid tot een visie op de groenstructuur
vastgelegd in het Beleidsplan Groen (BPG). Het BPG kan beschouwd worden
als een uitwerking van de groene component van de Ruimtelijke Structuurvisie
Noordwijk 2030 (concept inspraak) voor de periode 2008-2018
A. In de onderhavige nota geeft de afdeling groen en wijkbeheer planmatig
aan wat de gemeente met het openbaar groen kan (welk groenbeeld is
waar gewenst) en op welke wijze dit is te realiseren. Daarnaast is de nota
een toetsingskader voor beheer en ontwikkelingen.
In het streven naar differentiatie nemen de stedenbouwkundige en
landschappelike kwaliteiten van de kernen en het buitengebied een belangrijke
plaats in. Ook wordt een directe koppeling gelegd met het streven van de
gemeente om het toeristische imago van Noordwijk te verbeteren.

bestaande groene karakteristieken uitwerkingsrichtlijnen (streefbeelden) en
bijbehorende additionele maatregelen aangegeven. Deze zijn gerangschikt
onder de aspecten: visueel, recreatie, natuur en beheer.
Tot slot is aangegeven op welke wijze het voorgestane beleid ten aanzien
van het groen gerealiseerd kan worden. Hier worden acties aangegeven
die voor de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van het groen
noodzakelijk zijn.
In de BPG wordt aandacht besteed aan:
•
•
•
•
•
•

bebouwde kom en onbebouwd gebied;
ecologische verbindingen;
toeristische uitstraling;
presentatie Noordwijk als onderdeel van de Bollenstreek;
actualisatie voormalige landgoederen;
herkenbaarheid van de landschappen in Noordwijk.

Tevens worden de uitgangspunten voor het beheer kritisch bekeken, met name
waar het gaat om de vraag in hoeverre extensivering van het groen kan worden
doorgevoerd. Daartegenover is ook aangegeven waar het gewenst is een
‘luxere’ inrichting en een intensiever groenbeheer te realiseren, bijvoorbeeld
ten behoeve van het toeristische imago.
B. De nota is in eerste instantie een visie betreffende het gemeenschappelijk
openbare groen. Echter daar waar het groenbeeld in belangrijke mate door
particulier groen wordt bepaald, is een indicatie (overigens niet bindend)
opgenomen op welke wijze de gemeente door sturend adviseren deze
kwaliteit kan bevorderen.
De punten A en B vormen de belangrijkste kaders voor de nota Beleidsplan
Groen omdat deze het lees, en beoordelinskader aangeven.
In de beleidsvorming staat het ontwikkelen van een integrale groene hoofdstructuur centraal. Deze wordt gevormd door een stelsel van groene elementen
bestaande uit een netwerk van groene geledings- en randzones, die door
strategische hoofdroutes met elkaar en het buitengebied verbonden zijn.
De groene hoofdstructuur wordt gecomplementeerd door het groen in de wijken.
Voor ieder van de bovengenoemde hoofdelementen zijn aan de hand van de
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Samenvatting

Het voorliggende Beleidsplan Groen is een uitwerking van de Ruimtelijke
Structuurvisie Noordwijk 2030 (concept inspraak). In deze nota wordt het
groenbeleid voor Noordwijk aangegeven voor de lange termijn, de periode
2008 – 2018.

hoofdstructuur centraal. Deze wordt gevormd door een stelsel van groene
elementen bestaande uit een netwerk van groene (ecologische) geledings- en
randzones, die door strategische hoofdroutes met elkaar en het buitengebied
verbonden zijn.

Met het plan wordt beoogd een integratiekader te geven voor planning,
inrichting en beheer van het openbaar groen in de gemeente. Het is in de
eerste plaats een stimulerend plan dat op gemeenteniveau aangeeft welk
soort groen gewenst is. In de tweede plaats is het een bouwsteen voor
ruimtelijke plannen zoals structuurvisies bestemmings- en uitvoeringsplannen
en ten derde is het de basis voor het groenbeheer, mede in het kader van
wijk- en buurtbeheer.

De groene hoofdstructuur wordt gecomplementeerd door het groen in de wijken.
Voor ieder van de bovengenoemd hoofdelementen zijn aan de hand van de
bestaande groene karakteristieken uitwerkingsrichtlijnen (streefbeelden) en
bijbehorende additionele maatregelen aangegeven. Deze zijn gerangschikt
onder de aspecten: visueel, recreatie, natuur en beheer.

Belangrijke insteek voor het plan is invulling te geven aan de begrippen
‘Noordwijk Bloemenbadplaats’ en duurzaamheid. Drie aspecten hebben
daarbij extra aandacht gekregen:
•
•
•

het toenemende natuur- en milieubesef,
de verbetering van de dagelijkse woon- en werkomgeving,
de toeristische uitstraling.

In het beleidsplan worden allereerst de uitgangspunten en doelstellingen
geformuleerd. In het oog springend is het streven naar:
•
•

verhoging van de natuurwaarden van het groen;
een grote mate van verscheidenheid en afwisseling in het groen, wat
betreft beleving en gebruik.

In het streven naar differentiatie nemen de stedenbouwkundige en
landschappelijke kwaliteiten van de kernen en het buitengebied een
belangrijke plaats in. Ook wordt een directe koppeling gelegd met het streven
van de gemeente om het toeristisch imago van Noordwijk te verbeteren.
Tevens worden de uitgangspunten voor het beheer kritisch bekeken, met
name waar het gaat om de vraag in hoeverre extensivering van het groen kan
worden doorgevoerd. Daartegenover is ook aangegeven waar het gewenst
is een ‘luxere’ inrichting en een intensiever groenbeheer te realiseren,
bijvoorbeeld ten behoeve van het toeristisch imago.
In de beleidsvorming staat het ontwikkelen van een integrale groene
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Tot slot is aangegeven op welke wijze het voorgestane beleid ten aanzien
van het groen gerealiseerd kan worden. Hier worden acties aangegeven
die voor de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van het groen
noodzakelijk zijn. Onder andere:

- aandacht voor natuurvriendelijke oevers en oeverbegroeiing
- aandacht voor bijzondere bermen (de Zuid, Bosweg, Grashoek, enz.)
- het zoveel mogelijk gebruik maken van inheemse boomsoorten.

NWK-1200 Beleidsplan Groen Gemeente Noordwijk
maart 2009

1. Algemeen

1.1. Werkterrein van het plan
Het plan heeft vooral betrekking op de beplanting in de bebouwde omgeving
van de gemeente Noordwijk en de relatie met het omliggende landschap (zie
figuur 1). Het BPG is gericht op de openbare ruimte van het stedelijk gebied/
dorp, de randen van de kernen en het buitengebied. De componenten hiervan
zijn:
•
•
•
•
•

landschap (beleving);
natuur en ecologie;
cultuur/ontstaansgeschiedenis;
identiteit van de verschillende kernen/randgebieden;
duurzaamheid (in stand houden) van het groen.

1.2 Betekenis van het plan

Figuur 1: Plangebied

Het BPG is vanuit een groene invalshoek ontwikkeld op basis van de Ruimtelijke
Structuurvisie 2030 (concept inspraak). Vanuit een groene visie worden claims
op de beschikbare openbare ruimte gelegd, die soms in een latere fase mogelijk
nog tegen andere belangen moeten worden afgewogen. De ontwikkelingen
in de gemeente maken dat het groen in toenemende mate onder druk komt
te staan. Om op belangrijke plaatsen het groen in stand te houden en nieuw
groen te realiseren zijn duidelijke structurele maatregelen nodig. Het BPG,
dat als een geïntegreerde groenvisie voor de lange termijn (2008 - 2018) kan
worden beschouwd, is een complement op de Structuurvisie Middengebied
Noordwijk (juni 2005), het Programma van Eisen Badplaatsontwikkeling 20042010 (sept. 2003), de Structuurschets Landschappelijke-ecologische Zone in
het Tussengebied Noordwijk-Katwijk (aug. 1994), het Natuurbeleidsplan (febr.
2006), het Speelruimtebeleidsplan (jan. 2008), Kerngezond voor NoordwijkBinnen, Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 (concept inspraak) (aug.
2008) en de Groene verbindingen door Noordwijk. Deze nota’s vormen tevens
in belangrijke mate het kader voor het BPG als sectoraal uitwerkingsplan.
Daarnaast vormt het BPG het aanknopingspunt voor beheers-, inrichtingsen werkplannen, waardoor een systematisch beleid ontstaat dat het gehele
traject planning-inrichting-werkvoorbereiding-uitvoering bestrijkt.
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1. Algemeen

Het groenbeleidsplan is dus het integratiekader voor planning, inrichting en
beheer van het openbaar groen, waarbij duurzaamheid en gemeentelijke
trends centraal staan.
De betekenis van het plan is drieledig:
•
Het is een stimulerend plan op gemeentelijk niveau dat aangeeft waar,
welk soort groen is gewenst. Dit is van belang bij o.a. het opstellen van
nieuwe groenplannen en renovatieplannen voor het bestaande groen.
•
Het is een bouwsteen voor bestemmingsplannen en kader voor nieuwe
ontwikkelingen en beleidsplannen (o.a. milieu beleidsplan).
•
Het is de basis voor het groenbeheer. (Zie figuur 2.)
Duurzaamheid.
Duurzame ontwikkeling van de kernen vraagt om een samenhangende
ontwikkeling van natuur en milieu en ruimtelijke ordening. Gebruik maken
van specifieke gebiedseigenschappen in combinatie met ecologische en
milieukundige principes, waarborgt in het algemeen duurzaamheid. Belangrijk
hierbij is dat het stedelijk systeem niet geïsoleerd mag worden benaderd.
Netwerken waarlangs water, planten, dieren en mensen zich verplaatsen,
zijn in voortdurende wisselwerking. Deze netwerken spreiden zich uit over
de kernen en aangrenzende omgeving. Een op duurzaamheid gebaseerde
stadsplanning waarborgt voor het functioneren van deze systemen voldoende
ruimte. Voor het BPG betekent dit dat de nadruk ligt op de interactie tussen
groene infrastructuur, wateren en routes (verkeerssystemen). Daarnaast is
in de sociaal economische visie (SEV) “Iedereen baat bij de badplaats” de
ambitie geformuleerd dat Noordwijk een stijlvolle badplaats moet worden waar
het elke dag van het jaar prettig vertoeven is. In de SEV wordt natuurbeleving
als een belangrijk onderdeel van het visitekaartje van Noordwijk gezien. Niet
alleen van de duinen en zee maar ook het buitengebied met de bollen en de
entrees van Noordwijk. Noordwijk Marketing voert ook als motto “Natuurlijk
Noordwijk”.
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Trends.
In het BPG wordt ingespeeld op vier trends:
•
Gemeentelijke ambitie voor ruimtelijke kwaliteit.
•
Het toenemende natuur- en milieubesef, waarbinnen naast de milieuhygiëne
(vervuiling e.d.) het ecologisch aspect (met name stedelijke ecologie) sterk
aan aandacht heeft gewonnen.
•
De verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot de sociale
vernieuwing (communicatie).
•
De gemeentelijke ambitie om Noordwijk als een aantrekkelijke badplaats
jaarrond meer op de kaart te zetten, waarbij natuur- en cultuurbeleving een
belangrijke rol spelen.
Bij het opstellen van de voorstellen is nadrukkelijk naar de haalbaarheid
gekeken.

Figuur 2: Beleidsplan Groen

1. Algemeen

1.3 Aandachtspunten
A. De huidige ruimtelijke groenstructuur moet worden ontwikkeld tot een
recreatief/toeristisch aantrekkelijk geheel, dat het imago van Noordwijk,
Noordwijk ‘Bloemenbadplaats’, waarmaakt.
Toelichting:
Om Noordwijk voor toeristen, bezoekers en bewoners, zo aantrekkelijk mogelijk
te maken, zullen extra groene inspanningen moeten worden geleverd om:
•
De recreatieve potenties van de bestaande groenelementen uit te
bouwen en daarmee laten zien dat Noordwijk meer is dan alleen strand
en duinen.
•
De hoofdontsluitingswegen van Noordwijk kleurrijker te maken en de
inrichting af te stemmen op een optimale beleving van het kustlandschap
van Noordwijk en aanliggende bollenvelden.
•
De economische structuur te versterken, waarbij dienstverlening,
toerisme, recreatie en cultuur een belangrijke plaats innemen.

NWK-1200 Beleidsplan Groen Gemeente Noordwijk
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C. Het openbaar groen vormt een wezenlijk onderdeel van de leefkwaliteit in
de kernen en kan daarom niet los worden gezien van het stedelijk beheer.
Toelichting:
Groen als onderdeel van de leefkwaliteit van de dorpen betekent aandacht
geven aan:
•
Het verbeteren van het stedelijk milieu door accent te leggen op het
natuuraspect van het groen (stedelijke ecologie).
•
Het verbeteren van achterstandsituaties in kwaliteit (sociale vernieuwing)
in wijken.
•
Het optimaliseren van het vestigingsklimaat voor ondernemers.

B. Het huidige vaak fragmentarische karakter van de ruimtelijke
groenstructuur moet worden omgesmeed tot een logisch en samenhangend
geheel, mede in relatie met groenstructuren in het buitengebied. Hierbij is
de landschappelijke ondergrond uitgangspunt.
Toelichting:
Een duidelijke groene hoofdstructuur als kapstok, waaraan de verschillende
uitbreidingen en ontwikkelingen kunnen worden opgehangen, ontbreekt voor een
deel. Dit gebrek vormt volgens het Programma van Eisen Badplaatsontwikkeling
2004-2010 (september 2003) en de Structuurvisie Middengebied Noordwijk
(juni 2005) een duidelijk knelpunt. Het resulteert in een verlaging van het imago
van Noordwijk als woon- en recreatiegemeente. Knelpunten komen vooral voor
in de groen-, wegen-, en bebouwingsstructuren in Noordwijk aan Zee en het
open gebied tussen Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen. In het BPG zal
worden aangegeven hoe de ruimtelijke en functionele samenhang kan worden
verbeterd, waarbij een gedifferentieerd groenaanbod, aantrekkelijk voor zowel
inwoners als recreanten, is gegarandeerd en waarbij de landschappelijke
kwaliteiten van de ondergrond waar mogelijk en haalbaar, weer zichtbaar en
beleefbaar zijn.
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1.4 Doel van het plan
Met het Beleidsplan Groen worden de volgende doelen nagestreefd:
Hoofddoelstelling:
Het door middel van doelmatig groenbeleid waarborgen, en waar nodig het
verhogen, van de kwaliteit van het woon-, werk-, recreatie- en leefmilieu in de
gemeente. De bedoelde kwaliteit zal worden getoetst aan de volgende criteria
(zie figuur 3):

Subdoelstellingen:
•
Vastleggen van de groene hoofdstructuur met daaraan gekoppeld de
voorwaarden om duurzaam te kunnen functioneren, wat betreft situering,
inrichting en beheer.
•
In hoofdlijnen aangeven waar, in welke mate en op welke wijze natuurwaarden
ontwikkeld, behouden of vergroot kunnen worden en welke maatregelen
hiervoor noodzakelijk zijn.

I. Duurzaamheid:
•
Continuïteit van groenfuncties.
•
Benutten van ecologische principes.
•
Onderling afstemmen van onderhoudsbehoefte en beschikbare middelen
(deze toetsing valt overigens buiten het kader van het BPG!).
II. Functionaliteit:
•
Aard en situering van het groen aansluiten op het gewenste gebruik.
III. Karakteristiek:
•
Het versterken van de identiteit van de kernen en het buitengebied.
•
Benutten van potenties en onderkennen van beperkingen.
•
Afstemmen van de aard en hoeveelheid van de groenvoorzieningen op
bouwvormen en dichtheden.						
IV. Samenhang:
•
Ruimtelijke, ecologische en historische verbanden maken en
versterken.								
V. Veiligheid:
•
Afstemming aard en situering van functies en groen op het vergroten
van verkeers- en sociale veiligheid (het voorkomen van gevoelens van
onveiligheid).
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Figuur 3: Toetsingscriteria
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1.5 Opzet en inhoud

Inventarisatie
Ruimtelijk /
functioneel /
historisch onderzoek

Ecologisch
onderzoek

Analyse en visievorming

Uitgangspunten
Inrichting en
gebruik

Beheer

In dit Beleidsplan Groen wordt een visie voor de middenlange termijn
aangegeven (2008-2018), op basis waarvan een concreet groenbeleid voor
de komende 10 jaar kan worden opgesteld.De nota is in eerste instantie een
visie betreffende het gemeentelijke openbare groen. Echter daar waar het
groenbeeld in belangrijke mate door particulier groen wordt bepaald is een
indicatie (overigens niet bindend) opgenomen op welke wijze de gemeente door
sturend adviseren deze kwaliteit kan bevorderen De opzet van de nota sluit
aan bij de gebiedsindeling die in de nota Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk
2030 (concept inspraak) gebruikt is en de wijkindeling van de gemeente. Om
een optimale communicatie met bewoners en belanghebbenden te bevorderen
is de gebruikte gebiedsindeling verder zodanig dat deze overeenkomt met
topografische aanduidingen zoals: polders, wegen, etc.
Bestaande rapporten, nota’s en visies vormen de basis voor de visievorming met
betrekking tot het groenbeleidsplan (zie literatuurlijst). Daarnaast is aanvullend
veldonderzoek verricht met betrekking tot functionele, ruimtelijke, historische
en ecologische aspecten van het groen in Noordwijk.
In figuur 4 staat aangeven hoe het BPG tot stand is gekomen.

Thematische uitwerkingsvoorstellen
per deelgebied
Figuur 4: Tot stand komen Beleidsplan Groen

13

2. Uitgangspunten
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Figuur 5: Groen als tegenhanger van de gebouwde
omgeving

Figuur 6: Landschapstypologie (zones) en cultuurhistorische
karakteristieken
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Figuur 7: Landschappelijke karakteristiek
en geomorfologie

2. Uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van het Beleidsplan Groen (BPG)
beschreven.

Het BPG is de ruggengraat van het groen in Noordwijk, waarin alle wezenlijke
beeld-, gebruiks- en ecologische functies van het openbaar groen in Noordwijk
duurzaam worden vervuld. Het groen ontleent zijn belang aan de mate waarin
het de structuur bepaalt, of zou moeten bepalen, op zowel gemeentelijk-,
dorps-, wijk- en buurtniveau.

2.1 Uitgangspunten voor inrichting en gebruik
2.1.1 Aspecten van het Beleidsplan Groen
Het BPG is gebaseerd op de volgende principes:
I. Groen als ruimtelijke en functionele tegenhanger van de bebouwing
(figuur 5):
In het BPG wordt het groen beschouwd als de ruimtelijke en functionele
tegenhanger van de gebouwde omgeving. Deze bestaat uit een samenhangend
stelsel van plekken en lijnvormige elementen. Vooral door het selectief
aanbrengen en herstellen, versterken en omvormen van boombeplantingen
en bosplantsoen kan de herkenbaarheid van de groenstructuur sterk worden
verbeterd.
II. Verhoging natuurwaarden:
Het BPG vormt samen met het Natuurbeleidsplan van Noordwijk (febr. 2006)
het kader voor de structurele verhoging van de natuurwaarden in Noordwijk.
III. Differentiatie:
Verscheidenheid en afwisseling in het groen zijn belangrijk aspecten.
Hiermee wordt bedoeld dat beeld en inrichting per plaats verschillen. Door de
verschillende karakteristieken van de hoofdgroenstructuur per onderdeel uit te
buiten kan een differentiatie worden aangebracht.
Differentiatie kan alleen worden gerealiseerd als de groenstructuur helder
van opzet is. Anders leidt afwisseling snel tot een chaotisch beeld. Bijzondere
aandacht is nodig voor de ruimtelijke hoofdstructuur van de open ruimte
tussen en rond de kernen, die in de loop der tijd door vele veranderingen is
verzwakt. Het betreft vooral de herkenbaarheid van hoofdroutes, de ruimtelijke
samenhang van laanbeplantingen en wijkgroenvoorzieningen.
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IV. Cultuurhistorie (figuur 6):
Het grondgebied van Noordwijk kan in de volgende vijf landschappelijke
zones worden ingedeeld met ieder hun eigen ruimtelijke en historische
karakteristieken (bron: Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030, (concept
inspraak):
1. de duinen, strand en zee;
2. de binnenduinrand - het gebied waar vroeger de oude duinen lagen
(exclusief de Noordzijderpolder, dat is een strandvlakte die afwaterde via
de Woensdagsche Watering)
3. de strandwal met de landgoederen - het gebied landinwaarts voorbij de
binnenduinrand tot aan de N206
4. de strandvlakte - het open gebied ten oosten van de N206
5. de klei - het gebied waar in vroegere tijden de Oude Rijn regelmatig 		
buiten zijn oevers trad en klei afzetten
Ten behoeve van de differentiatie wordt het versterken van de landschappelijke
historische identiteit van de gemeente als een belangrijk uitgangspunt voor
inrichting en beheer genomen. Hiermee wordt de bijzondere betekenis van de
historie tot uitdrukking gebracht waarbij de (voormalige) oude landgoederen, de
parken en het patroon van parallel lopende wegen, -die de kernen verbinden-,
een centrale plaats innemen.
Uit het patroon van de kernen valt af te lezen op welke wijze het groeiproces
heeft plaatsgevonden. Bijzondere aandacht krijgt de ontwikkeling van de
kernen in relatie tot de geomorfologie van het landschap.
V. Landschappelijke karakteristiek en geomorfologie (figuur 6 en 7):
De gemeente Noordwijk wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid
aan landschapstypen die op korte afstand van elkaar liggen. In de Ruimtelijke
structuurvisie Noordwijk 2030 (concept inspraak) wordt het beleefbaar houden
en maken van deze landschapstypen aangemerkt als een belangrijk doel. Dit
kan o.a. gerealiseerd worden door de contrasten tusssen de verschillende
landschapstypen te benadrukken. Voor de groenopzet van de gemeente
betekent dit dat de groenstructuur gebaseerd is op het aanbrengen van
beplantingen die van nature op de betreffende groeiplaats thuishoren. Zo zal
op de strandwal voor een ander type beplanting gekozen worden dan in de
binnenduinrand, de duinen en aan het strand. Als oorspronkelijke bodems
niet meer aanwezig zijn, kan de keuze van het beplantingssortiment de
karakteristiek van het oorspronkelijke landschap visueel herkenbaar maken.
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Figuur 8 : Voorbeeld natuurlijk groen met ecologisch beheer

Figuur 9 : Voorbeeld cultuurlijk groen met standaard beheer

Figuur 10: Voorbeeld van architectonisch groen met intensief
beheer.

Figuur 11: Voorbeeld landschappelijk groen met standaard
beheer
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2.1.2 Onderdelen van het Beleidsplan Groen
Cultuurlijk groen: gebruik maken van gecultiveerde
plantensoorten en (matig) intensief onderhoud.
Natuurlijk groen: gebruik maken van inheemse plantensoorten
en minimaal onderhoud, natuurlijke ordening op basis
van ecologische principes is dominant.
Architectonisch groen: groen dat is vormgegeven op basis
van strakke stedelijke ordeningsprincipes (o.a. geschoren
hagen, vormbomen).
Landschappelijk groen: groen dat op een losse, landschappelijke of natuurlijk aandoende wijze is vormgegeven.

VI. Cultuurlijk-natuurlijk:
Door cultuurlijk groen in de woonwijken en op strategische plekken te
concentreren, en natuurlijk groen vooral langs de randen en in de grotere
groengebieden te ontwikkelen, ontstaat een herkenbare differentiatie tussen
cultuurlijke (sterk door de mens beïnvloed) en natuurlijke omgevingen (zie
foto 8 en 9).
In de vormgeving kan deze differentiatie worden benadrukt door toepassing
van architectonisch groen vooral binnen de bebouwde omgeving en
landschappelijk groen aan de randen van de bebouwing (zie foto 10 en 11).
Architectonisch groen wordt vooral toegepast op strategische groene
plekken. Het betreft bijzondere plekken waar het groen een extra accent
moet krijgen, zoals bij entrees tot de kernen en pleinen en op knooppunten
in de infrastructuur. Door toepassing van deze principes wordt door het groen
onderstreept waar men zich in de kernen bevindt (herkenbaarheid van de
plek, oriëntatie).

Het BPG is gebaseerd op een netwerkstructuur, bestaande uit groene
geledings- en randzones en strategische hoofdroutes. Deze netwerkstructuur
dooradert de kernen en verbindt deze met het omringende landschap van het
buitengebied. Op basis hiervan worden in het Beleidsplan Groen de volgende
onderdelen onderscheiden
I. Groene geledings- en randzones (zie figuur 16, paragraaf 3.1):
De groene geledings- en randzones vormen de tegenhanger van het bebouwde
gebied. Het zijn de groengebieden die door hun vorm en afmeting een
geledende functie in de ruimtelijke opbouw van Noordwijk vervullen. Door hun
aard en omvang hebben deze zones vooral een recreatieve functie. Tevens
bieden de zones mogelijkheden om kerngebieden voor natuurontwikkeling te
creëren.
Daarnaast fungeren ze als doorgangsgebied voor zowel de mens (wegen
en paden), als voor plant en dier. De zones bestaan uit verschillende
groengebieden die onderling geschakeld zijn. De schakels manifesteren zich
echter als deel van de zone en worden daarom niet apart onderscheiden.
II. Het groen in het buitengebied (zie figuur 17 paragraaf 3.2):
De groene geledings- en randzones sluiten aan op het buitengebied en
ontlenen hieraan deels hun waarde. Het buitengebied heeft zowel een
belangrijke functie voor de recreatie en de natuur (duingebied), als voor de
bollenteelt (onderdeel Greenport). Voor een effectief en praktisch groenbeleid
is hier gezocht naar een afstemming van groene beleidsmaatregelen en
economisch gebruik (met name recreatie en bollenteelt) van het gebied. Het
groenbeleid is gericht op het versterken van het hoogwaardige imago en de
identiteit van het landschap.
III. Strategische hoofdroutes (zie figuur 19, paragraaf 3.3):
Voor de ruimtelijke hoofdstructuur zijn de routebegeleidende beplantingen
essentieel. De hoofdstructuur wordt aan de hand van ruimtelijk visuele,
historisch/landschappelijke en ecologische criteria ontwikkeld. Deze
groenstructuur geldt als hard uitgangspunt voor (her)inrichtings- en
renovatieplannen.
IV. Groen in de wijken en bedrijventerreinen (zie figuur 21, paragraaf 3.4):
Het complete beeld van het groen in Noordwijk omvat naast de hiervoor
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Buitengebied
Noordwijk aan Zee

Middengebied tussen
Noordwijk aan Zee en
Noordwijk Binnen

Noordwijk Binnen

Luchtfoto: Twee kernen gescheiden door een middengebied
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genoemde elementen ook het groen in de wijken en bedrijventerreinen. De
groene hoofdstructuur kan slechts goed functioneren als het groen in wijken en
bedrijventerreinen daarop optimaal aansluit. Het groen in de wijken hangt nauw
samen met het overige groen. Bijvoorbeeld in een wijk met een stenig karakter
bestaat een sterkere behoefte aan groen in de directe omgeving van deze wijk
dan in een groene wijk.
2.1.3 Toerisme en groen
Het toeristische imago van Noordwijk (Quality Coast) heeft een belangrijke
groen-blauwe component (zee, duinen, bollenvelden en landgoederen). Het
verhogen van de attractiewaarde van Noordwijk op toeristisch en recreatief
gebied moet dan ook zeker mede worden gezocht in het geven van bijzondere
aandacht aan het groen. Het betreft vooral de representativiteit (inrichting en
verzorgingsniveau) van het groen, met name op beeldbepalende plekken.

Beeldbepalend zijn ondermeer de strategische groene plekken (o.a. entrees),
maar ook andere plaatsen (pleinen in de oude kernen e.d.) komen daarvoor
in aanmerking. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het aanbrengen van
kleurrijke luxe accenten.
Een nadere uitwerking van dit aspect zal in nauwe samenhang met de
toeristische en recreatieve planvorming dienen plaats te vinden. Dit valt echter
buiten het bestek van deze nota.
2.1.4 Verrommeling en groen
De vormgeving en beheer van het groen speelt hierbij een hoofdrol. De
groeninrichting van de kernen en het buitengebied is een sterk instrument om
de verrommeling tegen te gaan en de beleving van het rijke en gevarieerde
landschap te behouden en te versterken. In de volgende twee paragrafen wordt
achtereenvolgens ingegaan op de huidige groene hoofdstructuur (paragraaf
2.1.5) en de principes die voor de groene hoofdstructuur van Noordwijk
wenselijk zijn (paragraaf 2.1.6).
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2.1.5 De huidige groene hoofdstructuur
De bestaande groene hoofdstructuur kan als volgt worden samengevat:
Noordwijk aan Zee (zie luchtfoto):
De randen van Noordwijk aan Zee inclusief de villawijken de Zuid en Bosweg,
de boulevards en de wijken Dobbelmannduin en Duinpark hebben een
groene uitstraling door de aanwezige duinen en duinbeplanting die tot in de
wijken doorlopen. Deze opzet maakt Noordwijk aan Zee herkenbaar als dorp
aan zee. Vrije uitzichten op het duinlandschap versterken deze beleving. In
de overige wijken ontbreken stevige groenstructuren, zoals doorlopende
boombeplantingen. Hierdoor is binnen de kern een fragmentarisch groenbeeld
ontstaan wat nog versterkt wordt door de grote diversiteit in het toegepaste
bomensortiment. Plantenbakken met bloemen op plaatsen waar veel toeristen
komen ondervangen gedeeltelijk het ontbreken van structurerend groen. De
plantenbakken geven de openbare ruimte een fleurig aanzien. Door de ligging
aan zee is overigens vaak een goede boomstructuur niet ontwikkeld en niet
mogelijk.
Noordwijk-Binnen (zie luchtfoto):
Deze kern heeft een groen imago door de stevige boombeplantingen langs
de hoofdontsluitingswegen en de resterende landgoederenbeplantingen. De
woonwijken, met uitzondering van de oudere centrumbuurten, zijn ook vaak
ruim voorzien van groen.
Geconstateerd kan worden dat het over het algemeen wijk- en buurtgerichte
groenstructuren betreft. Het groen is bij de aanleg van de wijken en buurten
als wijk-/buurtgroen ontwikkeld. Van het tot stand brengen van een onderlinge
samenhang tussen de groengebieden in de diverse wijken en het groen langs
de hoofdontsluitingswegen c.q. het omliggende landschap tot een herkenbare
groene hoofdstructuur is nauwelijks sprake geweest.
Het groenbeeld is vaak niet continu door met name de grote verscheidenheid
aan boomsoorten, die binnen één straat is toegepast. Het omringende
landschap van open bollenvelden is vaak nauwelijks beleefbaar. Opgaande
heesterbeplanting aan de rand van de bebouwing belemmert grotendeels de
uitzichten vanuit de openbare ruimte op dit karakteristieke landschap.
Middengebied tussen Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen (zie luchtfoto):
Het Middengebied vormt de overgang tussen de bebouwing van Noordwijk
aan Zee en Noordwijk-Binnen. Het is een gedeeltelijk open landschap van
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bollenvelden en graslanden, (waren allemaal bollenvelden), dat aan de zijde
van Noordwijk aan Zee wordt begrensd door een steil opgaande, gedeeltelijk
met bos begroeide, duinrand en aan de zijde van Noordwijk-Binnen door een
bebouwingsrand en/of lineaire noord/zuid lopende opgaande beplantingsstrook
(zie luchtfoto).
De karakteristieke open overgang tussen de beide kernen is echter aan het
vervagen. De bollenteelt verdwijnt geleidelijk en maakt plaats voor kleinschalige
invullingen zoals volkstuinen, paarden- en geitenweitjes, tuinen, bedrijven en
kassen. Boombeplantingen met een ondergroei van heesters langs oost/west
lopende paden en wegen maken dat de karakteristieke openheid van dit gebied
minder goed is te beleven.
Buitengebied: (zie luchtfoto)
Het buitengebied van Noordwijk bestaat uit een omvangrijk duingebied
begrensd door bollenvelden. Het zuidoostelijk deel van de gemeente wordt
gekenmerkt door voornamelijk graslanden. De hoofdstructuur is noordzuidgericht. De noordzuidgerichte wegen (zoals de N206, de Herenweg- de
Nieuwe Offemweg -de Gooweg en de Duinweg) volgen deze hoofdrichting en
hebben een eenduidig profiel over de totale lengte. Hier is de beleving van de
landschappelijke kwaliteiten van Noordwijk het sterkst. De oost-westgerichte
wegen liggen loodrecht op de landschappelijke zones; rijdend over deze wegen
wordt de afwisseling tussen de landschapstypes zichtbaar.
Het bollengebied wordt gekenmerkt door een grote ruimtelijke openheid. De
open ruimte wordt geaccentueerd door ‘pluks’ gewijze verdichtingen bestaande
uit o.a. recreatieterreinen, (voormalige) zorginstellingen en bedrijventerreinen.
De bollenvelden en duinen zijn in hoge mate bepalend voor de landschappelijke
kwaliteit van Noordwijk en hebben een belangrijke waarde voor de regionale
economie (toerisme en hyacintenteelt -onderdeel Greenport-).
Figuur 12: Rode contour
(bebouwingscontour Streekplan Zuid-Holland West, vastgesteld door Provinciale Staten 19 februari 2003)

De duinen vormen een belangrijke ecologische schakel in de Nationale
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De graslanden in het zuidoostelijk deel zijn
van groot belang voor weidevogels. De beplanting langs de N206 en die grenzen
aan het Willem van de Bergh terrein en het bedrijventerrein ’s-Gravendijck vormt
samen met de landgoederen Offem, Calorama en Leeuwenhorst onderdeel van
de Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur (PEHS).
Voor de regio Noordwijk, maar ook -nationaal en internationaal gezien, heeft
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het buitengebied een belangrijke recreatie functie. Rust, ruimte, natuur en
genieten van strandleven en bollenlandschap maken het tot een aantrekkelijk
en intensief door recreanten gebruikt gebied.
2.1.6 Gewenste principes groene hoofdstructuur
Hierna zijn thematisch de principes uitgewerkt die voor een optimale
groenstructuur van belang zijn.

Visueel:
Met het BPG zal op een flexibele wijze worden ingespeeld op:
•
Het dorpsbeeld van de twee kernen, gescheiden door het open
Middengebied, waarbij mogelijkheden om uitbreidingen te realiseren
binnen de rode contour behouden blijven (figuur 12).
•
Het buitengebied beeld, open bollenvelden begrensd door een beboste
binnenduinrand.

Figuur 13: Voorbeeld ‘natuurlijk’ spelen

De kenmerken van Noordwijk zijn twee oude dorpskernen waaraan in de loop
der tijd, aan de noord- en zuidzijde, wijken zijn toegevoegd. Als gevolg van
de geomorfologische omstandigheden zijn hierdoor twee langgerekte noord/
zuid lopende kernen aan weerszijden van een open middengebied ontstaan
met een duidelijk verschil in identiteit. De bebouwing van Noordwijk aan Zee
ligt hoog op de duinen. De bebouwing van Noordwijk-Binnen ligt lager op een
oude strandwal tussen de landgoederen en de bollenvelden (zie fig. 6 en 7). De
openheid van het middengebied maakt dit verschil in ligging visueel duidelijk
herkenbaar.
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Dit leidt voor het BPG tot de volgende vormprincipes:
•
Versterken van de historische karakteristiek van het groen in de oude
dorpskernen en het buitengebied.
•
De samenhang tussen het groen in de oude kernen en de nieuwere
wijken verbeteren.
•
In en rond de kernen tegenwicht bieden aan de toenemende
verstedelijking, door de samenhang tussen de bestaande groengebieden
te vergroten.
•
Optimalisatie van de schakel- en bufferfunctie van het open middengebied
tussen Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen en van de verbinding
van dit gebied met het open landschap van bollenvelden in de Polder
het Langeveld en de Noordzijderpolder aan de noordkant en met de
Vinkeveldse polder aan de zuidkant.
•
Het aan de oostzijde van Noordwijk-Binnen ontwikkelen van een lineair
noord/zuid lopende groenstructuur parallel aan de N206, die zich in
samenhang met de geplande bebouwingsontwikkeling Bronsgeest en
Offem-Zuid en de bestaande landgoederen verder kan ontvouwen.
•
Aan de noord- en zuidkant van zowel Noordwijk-Binnen als Noordwijk aan
Zee ontwikkelen van een groenstructuur, die inspeelt op de weidsheid en
kwaliteiten (mooie uitzichten) van het polderlandschap en de duinen.
•
Het realiseren van een groene dooradering die:
a. een verbindende functie heeft: een koppeling van de grotere
groengebieden in de kernen met omringende buitengebied en het
middengebied;
b. een differentiërende functie heeft: het begrenzen van de verschillende
delen waaruit Noordwijk is opgebouwd;
c. een entree functie heeft: het verduidelijken van de entrees tot
Noordwijk, de oude dorpskernen en de wijken. De nadruk ligt hierbij
vooral op het versterken van het imago van Noordwijk: Noordwijk
‘Bloemenbadplaats’.
Gebruik en situering in en rond de kernen:
De gebruiksfunctie van het groen is hier in de eerste plaats een recreatieve
functie. Het betreft zowel een verblijfsfunctie (sport, spel, ontmoeting,
educatie) als een verplaatsingsfunctie (wandelen, fietsen in een mooie groene
omgeving).
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Figuur 14: Provinciale Ecologische Hoofdstructuur met locale verbindingen
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Het is van belang naast wijk- en buurtgroenvoorzieningen ook gelegenheid te
bieden aan meer ruimtevragende bovenwijkse recreatievoorzieningen zoals
‘natuurlijk’ spelen (zie figuur 13), met name in de randen van de kernen en in
het Middengebied. Het gaat daarbij niet alleen om nu gangbare vormen van
recreatie. Er moet ook ruimte gereserveerd blijven om in te spelen op in de tijd
veranderende behoeften. Daarnaast heeft dit groen een ecologisch functie en
is onderdeel van noord/zuid en oost/west lopende ecologische verbindingen.
Functievermenging kan leiden tot meervoudig grond- en ruimtegebruik. Hierbij
kan het totale ruimtebeslag beperkt worden gehouden, terwijl de diverse
voorzieningen beter worden gebruikt.
Voor het BPG zijn de volgende principes van toepassing:
•
Ontwikkelen van een recreatief en cultureel landschapspark met leisure
voorzieningen in het Middengebied, dat zowel voor toeristen als inwoners
interessant is (zie Structuurvisie Middengebied Noordwijk, juni 2005).
•

Toegankelijk maken van het kleinschalige weidegebied tussen het
landgoed Offem en de provinciale weg N206, waardoor een zowel
voor toeristen als inwoners aantrekkelijk en beschut wandelgebied
ontstaat.

Gebruik en situering in het buitengebied
De gebruiksfunctie van het buitengebied is tweeledig. Naast een economische
functie bollenteelt (onderdeel Greenport) heeft het een belangrijke functie
voor de dag- en verblijfsrecreatie (campings en bungalowparken) en de
natuurfunctie (grasland en duinen). Naast de duinen en het strand trekken
ook de bollenvelden vele lokale, nationale en internationale bezoekers
(dagjesmensen) en toeristen.
Imago en identiteit van het landschap worden naast de bollenteelt mede door
de ‘groene’ kwaliteit van de recreatieve voorzieningen bepaald.
Voor het BPG zijn de volgende principes van toepassing.
•
Visueel aantrekkelijker maken van fiets- en voetpaden en wegen die:
a) Toegang geven tot strand en duinen.
b) Het buitengebied ontsluiten.
•
Bollen- en recreatiefuncties als het wenselijk is en de ruimte het toelaat,
met ‘groene’ middelen inpassen (figuur 15).

Groen en ecologie:
In de ecologische hoofdstructuur (figuur 14) staan het duurzaam waarborgen
van natuurkernen en het uitbouwen van de ecologische verbindingen daartussen
in de vorm van aaneengesloten groenstroken centraal. Aanvullend hierop
kan verspreid liggend groen fungeren als ecologische stapstenen. Langs de
ecologische verbindingszones en stapstenen kunnen dieren zich verplaatsen
en plantensoorten zich verspreiden (o.a. via bomenlanen, bosopstanden,
struiken, struwelen, grasvegetaties en water).
Belangrijke ordenende principes zijn:
•
‘Groene’ infrastructuur:
Een raamwerk opgebouwd uit opgaande beplantingen (droog struweel,
bosschages, bos en bomen).
Een belangrijk element van de groene infrastructuur met name voor
dieren vormt de lanenstructuur (straten en wegen met bomen die een
gesloten kronendak vormen).
•
‘Gele’ infrastructuur:
Een raamwerk opgebouwd uit grazige vegetaties ( kruiden en droge
ruigtes).
•
‘Blauwe’ infrastructuur:
Een raamwerk opgebouwd uit water en natte ruige (oever)vegetaties.
De ecologische hoofdstructuur is binnen het BPG maatgevend.
De elementen die in het BPG zijn aangewezen als behorende tot de ecologische
hoofdstructuur worden als minimaal beschouwd om als ecologische ruggengraat
voor Noordwijk te kunnen functioneren. In deze gebieden staat het waarborgen
van de natuurfunctie centraal.

2.2 Uitgangspunten voor beheer
Een optimale inrichting en gebruik van het groen vraagt om een afgestemd
beheer dat enerzijds recht doet aan de functie en beeld van het groen en
anderzijds aan het verwachtingspatroon van de gebruikers (inwoners en
bezoekers/recreanten). Zo dient er o.a. op gelet te worden dat de aspecten
verkeers- en sociale veiligheid gewaarborgd zijn. In principe worden de volgende
beheervormen toegepast:
•

Cultuurlijk beheer (standaard en intensief beheer).
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2. Uitgangspunten
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Foto Q-089
Polder Het Langeveld.
Inpassing erven met geschoren hagen

Foto Q-102
Noordzijderpolder
Inpassing bungalowpark met geschoren hagen in
combinatie met opgaand groen en bomen

Foto Q-109
Noordzijderpolder
Aan bollenteelt gerelateerde bebouwing (bollenschuren).
Afschermen met ‘groene’middelen.

Foto Q-121
Polder Het Vinkeveld
Inpassing kassencomplex met geschoren hagen.

Figuur
15:
Voorbeelden
van inpassing met ‘groene’
middelen van aan bollenteelt
gerelateerde bebouwing en
recreatievoorzieningen.

NWK-1200 Beleidsplan Groen Gemeente Noordwijk
maart 2009

2. Uitgangspunten

•

Ecologisch beheer.

2.2.1 Cultuurlijk beheer
•
•

Standaard beheer wordt in principe toegepast in parken, groene
verbindingszones, groene routes en wijken. Het betreft het onderhouden
van het ‘normale’ groen.
Intensief beheer wordt toegepast op plekken met zeer cultuurlijk groen
en op strategische plekken.

In de toeristisch recreatieve parken en in de wijken wordt een, uit functioneel en
ruimtelijk oogpunt, dynamisch beheer gevoerd gericht op het inspelen op o.a.:
•
•
•
•

Veranderingen in de samenstelling van de wijkbevolking.
Veranderingen in met name ruimtevragende recreatietendensen (o.a.
sport-/spel- en leisure-voorzieningen).
Gewenste contrasten om een optimale groen- en parkbeleving te
waarborgen.
Het in stand houden van ontmoetings- en verblijfsfuncties op o.a.
knooppunten en herkenningspunten.

Waar toepasbaar, zal extensivering van het groenbeheer worden ingevoerd.
Extensiveren van het groenbeheer moet niet worden verward met ecologisch
beheer.
Extensivering betekent het verlagen van het onderhoudsniveau van het groen.
Dit resulteert veelal niet automatisch in een verhoging van natuurwaarden.
Voorbeelden van extensivering zijn: minder vaak schoffelen, grasmaaien,
knippen van hagen, snoeien van overhangende takken e.d.

2.2.2 Ecologisch beheer
Ecologisch beheer is gericht op het verhogen van de natuurwaarden van het
groen. Dit heeft soms extensivering tot gevolg, maar leidt vaak tot een beheer
dat een intensievere en meer vakkundige begeleiding nodig heeft. Zeker in de
beginfase vergt de begeleiding van natuurlijke ontwikkelingen extra aandacht.
Ecologisch beheer geeft een losser, natuurlijker beeld, dat door gebruikers vaak
als slordig wordt ervaren. Door ontwikkeling van bloem- en besheesters hoeft

het geen teruggang in kleur te betekenen. Minder frequent gemaaid gras en
acceptatie van wilde kruiden tussen heesters leveren juist een veel kleurrijker
beeld op. Vernatuurlijking van het dorpsgroen leidt niet alleen tot meer natuur
in de kernen, het vergroot ook de afwisseling in het groen. Een goed voorbeeld
hiervan is de wijk Villapark de Zuid.
Het is zeer goed mogelijk om met een meer op het ecologische aspect gericht
groenbeheer (ecologisch beheer) in en aan de rand van de bebouwde kom en
het buitengebied van Noordwijk, natuur te ontwikkelen. Dit dient vooral plaats te
vinden in de ecologische hoofdstructuur en in de grote groenelementen.
Principes ecologisch beheer:
Voor het BPG zijn de volgende principes van toepassing:
•
In woonwijken en aan de voorzijde van bedrijfsbebouwing wordt geen
ecologisch beheer nagestreefd. Daarvoor bestaat over het algemeen geen
draagvlak bij de bevolking en ondernemers. Verder zijn de ecologische
potenties in de woonomgeving minimaal, met uitzondering van de wijken
Villapark de Zuid en Bosweg en de voorgestelde bebouwing in de lage
ruige duinen van het Middengebied. In hoeverre ecologisch beheer in de
directe woonomgeving wordt gerealiseerd, zal mede afhangen van overleg
met bewoners in het kader van het opstellen van beheerplannen.
•
Ecologisch beheer wordt vooral doorgevoerd in de extensiever gebruikte
parken en stadsranden en op bermen en oevers.
•
Door een gericht stelsel van inrichtings- en beheersmaatregelen zal in de
kernen een gemeentelijk ecologisch netwerk bestaande uit verbindingen
en stapstenen worden ontwikkeld dat aansluit op de ecologische opbouw
van het omringend landelijk gebied.
•
De ecologische hoofdstructuur moet duurzaam zijn, dat wil zeggen
dat inrichting en beheer voor lange tijd zijn vastgelegd. Hierbij staat de
ecologische doelstelling voorop. Het (recreatief/toeristisch) medegebruik
van dit ecologisch groen wordt in principe daarop afgestemd.
•
In groengebieden waar de recreatieve functie voorop staat, moet het
ecologische beheer daarop zijn afgestemd.
Relaties met het omliggende landschap:
Door de relatie van de ecologische groenstructuur van de kernen met
het buitengebied te bevorderen, zullen de natuurwaarden in het groen in
Noordwijk toenemen.
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3. De groene hoofdstructuur

In dit hoofdstuk worden de hoofdelementen van de groene hoofdstructuur
beschreven. Aan de orde komen:

•
•
•
•

De groene geledings- en randzones (paragraaf 3.1).
Het buitengebied (paragraaf 3.2)
De strategische hoofdroutes (paragraaf 3.3).
Het groen in de wijken (paragraaf 3.4).

Per hoofdelement worden aan de hand van de bestaande groene en stedelijke
karakteristieken uitwerkingsrichtlijnen (streefbeelden) en bijbehorende
maatregelen aangegeven.
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3.1 Groene geledings en randzones

De groene/ecologische geledings- en randzones zullen zodanig worden
(her)ingericht en beheerd dat zij de bovenwijkse recreatieve en toeristische
functies van Noordwijk vervullen en tevens als kerngebied voor natuur zullen
fungeren.

De vorm van Noordwijk is te typeren als twee langgerekte noord-zuid lopende
kernen gescheiden en begrensd door open gebieden (figuur 16).
In samenhang met de toekomstige bouwuitbreidingen in Nieuw Oost (o.a.
Bronsgeest en Offem-Zuid) worden de groene geleding en randen in noord/
zuid richting ontwikkeld. Hierna worden per zone de uitwerkingsrichtlijnen
aangegeven. Deze zijn gerangschikt onder de aspecten visueel, recreatie,
natuur en beheer.

Figuur 16: Groene geledings- en randzones

Legenda
1. Geledingszone Middengebied
2. Randzone Offem
3. Randzone Boulevard (Koningin Astrid Boulevard en Koningin Wilhelmina Boulevard)
27

3.1.1 Geledingszone Middengebied
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Foto D-18
Fraai uitzicht op het Middengebied vanuit de wijk Grashoek.
[maatregel: uitzichten waarborgen]

Foto D-21
Vanaf het fietspad langs het Gemeentelijk Sportpark
Duinwetering optimale beleving van de openheid van het
Middengebied. [maatregel: uitzicht waarborgen]

Foto B-1
Opgaande heesterbeplanting onder bomen langs Dompad
ontneemt grotendeels beleving van het open Middengebied.
[maatregel: beplanting aanpassen]

Foto D-19
Opgaande heesterbeplanting aan de zuidzijde van het fiets/
voetpad tussen de Duinweg en de wijk Grashoek blokkeert
uitzichten op het open Middengebied en de binnenduinrand
van Noordwijk aan Zee. [maatregel: beplanting aanpassen]

Foto F-6
Haagbeplanting langs Oude Zeeweg belemmert uitzicht op
open Middengebied. [maatregel: aanpassen beplanting]

Foto F-7
Groen element aan de Oude Zeeweg op de overgang tussen
Noordwijk Binnen en het Middengebied markeert duidelijk
en harmonisch deze overgang. [maatregel: overgang
waarborgen]

NWK-1200 Beleidsplan Groen Gemeente Noordwijk
maart 2009

3.1.1 Geledingszone Middengebied

De toekomstige planvorming voor dit binnenduinrandgebied is mede gericht
op het ontwikkelen van een cultureel, recreatief ingericht landschapspark
met een open karakter. Hierdoor ontstaat een groene verbinding tussen
de Noordzijder en Vinkeveldse polder met een toeristische/ recreatieve en
ecologische functie, die tevens een duurzame (historische) visuele scheiding
tussen Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen vormt.

Natuur:
•

In beginsel betreft het de volgende ‘groene’ maatregelen, die tevens de historische
achtergrond (zie figuur 7) van de ligging van de zone benadrukken:
Visueel:
•

Een open en parkachtige inrichting realiseren met lange zichtlijnen
op markante elementen in de kernen en in het aangrenzende
bollenlandschap van de Noordzijder en Vinkeveldse polder.

Beheer:
•

•

Versterken/uitbouwen van noord/zuid lopende watergangen en
het verwijderen/voorkomen van visueel oost/west lopende visuele
barrières (o.a. hoge haag- en heesterbeplantingen) om het gevoel
van weidsheid van de strandvlakte te bevorderen.

•

Waterelementen benutten om de lage ligging van het gebied te
benadrukken.

•

Lage, ruige duinachtige elementen realiseren tussen de voorgestelde
bebouwing langs de Duinweg om het duinkarakter van Noordwijk aan
Zee te versterken.

•

Realiseren ‘groene’ begrenzingen aan de oost- en westzijde om de
visuele invloed van de aangrenzende bebouwing terug te dringen.

In de noordrichting uitbouwen/versterken van de bosrand aan de
Noordwijk aan Zee zijde (groene natuur), in samenhang met de
ecologische potenties van de toekomstige parkaanleg (groene en
blauwe natuur) en lage duinen met een grazige vegetatie (gele
natuur). Hierdoor ontstaat een ecologische noord/zuid lopende
verbindingszone, bestaande uit bomen/ bosjes/struiken, die de
bossen van Noordduinen en Coepelduynen verbindt en die aansluit
op de oost/west lopende provinciale verbindingszones, ten noorden
(ter plekke van de renbaan) en ten zuiden (langs de Willem van de
Bergh Stichting) van Noordwijk.

Gelet op de voorgenomen ontwikkelingen zal, afhankelijk van de
definitieve inrichting, een combinatie van standaard, intensief
en ecologisch beheer plaatsvinden. De nadruk ligt op standaard
en ecologisch beheer met enkele highlights die intensief beheerd
worden.

Recreatie:
•

Toeristische en recreatieve aantrekkelijke groenvoorzieningen en
-verbindingen realiseren.
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3.1.2 Randzone Offem

Foto C-33
Landgoed Offem, onderdeel van de provinciaal ecologische
verbinding. [maatregelen: bos handhaven; ecologisch
bermbeheer langs Woensdagsche Watering intensiveren)
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Foto F-22
Kleinschalig ecologisch waardevol weidegebied grenzend aan
de oostzijde van het landgoed Offem. [maatregelen: uitbouwen/
versterken door aanbrengen aansluitende boselementen en
boomsingels]

Foto X-129
Nieuwbouw langs Hoogeweg. [maatregelen: ecologisch
bermbeheer langs Woensdagsche Watering verbeteren]
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3.1.2 Randzone Offem

De randzone Offem vormt een onderdeel van de ecologische verbinding in de
provinciaal ecologische hoofdstructuur. Het landgoed zelf, met aangrenzende
weilanden, gescheiden door boomwallen, is een cultureel-historisch en
ecologisch waardevol element (in privé bezit). Het fungeert als een belangrijke
drager van het groene oostelijke dorpsrandgebied van Noordwijk-Binnen.
De ecologische waarde van deze zone kan worden vergroot door deze intern
te versterken en zuidwaarts, langs de provinciale weg N206, te ontwikkelen,
door middel van het aanbrengen van boselementen (let op, particulier terrein)
afgewisseld met graslanden. Hierdoor ontstaat aan de oostzijde van Noordwijk,
aansluitend op het natuurgebied Polder Hoogeweg (weidevogelgebied), een
krachtige drager van de groene geleding, die tevens toeristisch-recreatief
aantrekkelijk is en aansluit op de historische karakteristieken (figuur 6).

Natuur:
•

Ecologisch beheer, en waar mogelijk de natuur grootschalig tot
dicht bij Noordwijk-Binnen brengen. (Het is de enige plek waar dit
nog goed mogelijk is.)

•

Een directe landschappelijke/natuurrelatie bewerkstelligen met de
landgoederen Offem en Leeuwenhorst en de ecologische verbinding
langs het Everwijnpark.

Om dit te realiseren zijn de volgende maatregelen noodzakelijk:
Visueel:
•

Handhaven (monumentale) boombeplantingen op het landgoed
Offem, langs de Nachtegaallaan en rond de graslanden ten oosten
van het landgoed.

•

Versterken structuur van bostongen en boomwallen tussen de
provinciale afslag Herenweg en het Gemeentelijk Sportpark Lageweg
en tussen het sportpark en het landgoed Nieuw-Leeuwenhorst
(parallel aan de provinciale weg N206).

Recreatie:
•

Realiseren van
Noordwijk.

een

aantrekkelijk

wandel-/uitloopgebied

voor
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(Koningin Astrid Boulevard en Koningin Wilhelmina Boulevard)

Foto F-3 					
Koningin Astrid Boulevard manifesteert zich als een zeeweg.
[maatregelen: vergroting allure o.a. meer “kleur” geven, visuele
relatie met de zee verbeteren; recreatief attractieve elementen
aanbrengen]

Foto Q -110					
Koningin Wilhelmina Boulevard. De omvorming van het
plantsoen voor de Hotels van Oranje heeft de allure van de
stenige Boulevard versterkt.
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Foto P -11					
Duinen langs de Koningin Astrid Boulevard, onderdeel van
de lokale ecologische verbinding, worden onderbroken door
parkeerplaatsen. [maatregelen: optimaliseren duinvegetatie]

Foto P -17					
Koningin Wilhelmina Boulevard een boulevard met allure echter
geen tot nauwelijks uitzichten op de zee. De duinen vormen
een onderdeel van de lokale ecologische verbinding. Veel
kunstobjecten zijn nauwelijks ingepast in de boulevardstructuur.
[maatregelen: verbeteren uitzichtsmogelijkheden op de zee;
inpassing kunst versterken; duinvegetatie optimaliseren]
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(Koningin Astrid Boulevard en Koningin Wilhelmina Boulevard)

In de randzone boulevard kunnen twee deelgebieden worden onderscheiden.
Het noordelijk deel (Koningin Wilhelmina Boulevard) bestaande uit een
boulevard met allure en uitstraling die past bij de bebouwing van hotels,
restaurants en appartementen en die aansluit op het karakter van het centrum
van Noordwijk aan Zee. De overgang van de boulevard naar het strand wordt
gevormd door duinen begroeid met een duinvegetatie afgewisseld met een
parkachtige inrichting voor markante hotels (Hotels van Oranje). Naast de
duinvegetatie en de voornoemde groenelementen komt geen groen voor.

Het zuidelijk deel (Koningin Astrid Boulevard) heeft een veel minder duidelijk
boulevardkarakter. Het is een zeeweg waarlangs villa-achtige bebouwing in
een duinachtige omgeving is gelegen. Ook hier bestaat het groen uitsluitend uit
met duinvegetatie begroeide duinen die de overgang naar het strand vormen.
De beplanting van de duinen wordt hier op een aantal plekken onderbroken
door parkeerterreinen. De duinvegetatie vormt een belangrijke ecologische
schakel tussen de Noordduinen en de Coepelduynen. In het in voorbereiding
zijnde klimaatproject van de stichting Duinbehoud is en wordt hiermee in de
beplantingsplannen rekening gehouden. Het gewenste imago Noordwijk
‘Bloemenbadplaats’ wordt in beide deelgebieden anders ingevuld.
Bij ‘Bloemenbadplaats’ mogen we ook wel eens aan onze eigen inheemse flora
denken. Juist langs de boulevards is die prachtig aanwezig en beleefbaar.

Recreatie:
•

Groene accenten, die het badplaatskarakter ondersteunen en
allure geven, uitbreiden.

Natuur:
•

In stand houden c.q. versterken van de natuurfunctie van de
duinen die zijn begroeid met duinvegetatie in samenhang met het
klimaatproject.

De karakteristiek van deze randzone kan worden versterkt door:
Visueel:
•

De eigen identiteit van de twee deelgebieden Koningin Wilhelmina
Boulevard (wonen aan zee) en Koningin Astrid Boulevard (allure van
badplaats in de duinen) sterk accentueren, waarbij aansluiting wordt
gezocht met de kustverdedigingsmaatregelen. De nadruk ligt op de
toepassing van bloemaccenten

•

Uitzichtmogelijkheden op de zee bevorderen.

33

3.2 Buitengebied
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Legenda
1. Duinen (zone I >> duinen, strand en zee)
2. Polder Het Langeveld en Noordzijderpolder (zone II >> binnenduinrand)
3. Vinkeveldse Polder (zone II >> binnenduinrand)
4. Hoogewegpolder / Zwetterpolder (zone IV >> strandvlakte)
5. De Klei (zone V >> de klei)

Opmerking:
		

Figuur 17: Deelgebieden buitengebied
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Zones verwijzen naar de landschappelijke zones genoemd in de Ruimtelijke
Structuurviusie Noordwijk 2030 (concept inspraak) [zie figuur 6.]

3.2 Buitengebied
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Het buitengebied van Noordwijk kan grofweg in vijf deelgebieden worden
onderverdeeld (figuur 17). Tevens is aangegeven in welke, in de Ruimtelijke
Structuurvisie Noordwijk 2030 (concept inspraak) / genoemde landschappelijke
zones, het deelgebied ligt.
Deelgebieden:
1.		

De Duinen (zone I >> duinen, strand en zee)

2. 		
		

De Polder Het Langeveld en de Noordzijderpolder 			
(zone II >> binnenduinrand)

3.		

De Vinkeveldse Polder (zone II >> binnenduinrand)

4. 		

De Hoogewegpolder / Zwetterpolder (zone IV >> strandvlakte)

5. 		

De Klei (zone V >> de klei)

Ieder van deze deelgebieden heeft door zijn ligging en landschappelijke
opbouw een specifieke betekenis voor o.a. de ruimtelijke, recreatieve en
ecologische kwaliteit van de gemeente.
Per deelgebied worden uitwerkingsrichtlijnen aangegeven die enerzijds de
recreatieve, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied
waarborgen en/ of vergroten anderzijds rekening houden met de economische
functies van het gebied (o.a. vee-, bollenteelt en recreatie).
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3.2.1 Duinen

Foto Q-092
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Foto Q-094

Foto Q-095

Foto Q-097

Langevelderslag, verschillende vormen van (duineigen) beplanting zorgen
voor een gevarieerd beeld. [maatregelen: handhaven].

Zeereep
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Binnenduinrand
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3.2.1 Duinen

Huidige karakteristiek:
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de duinen
ten zuiden van Noordwijk aan Zee, de ‘Coepelduynen’,
en die ten noorden ervan, de ‘Noordduinen’.
Coepelduynen
De
Coepelduynen
vormen
een
belangrijk
landschappelijk en ecologisch duinlandschap. Het
bestaat uit betrekkelijk jonge duinen in een bijzonder
geaccidenteerd terrein. Het oorspronkelijk vrijwel
boomloze duinlandschap met vlakten en hellingen
waarop in het verleden een lage vegetatie voorkwam
‘verstruikt’ en ‘vergrast’ echter. De oorzaak hiervan
is de stikstof depositie via de lucht.

Visueel:
•

Handhaven bestaande diversiteit in ruimtelijke opbouw.

•

Toegang tot het strand via de Noraweg aantrekkelijker maken door
middel van gebiedseigen beplanting.

Recreatie:
•

Reguleren van de betreding gericht op de minimalisering van
fysieke- en rustverstoring.

•

Vergroting aantrekkelijkheid van de toegangen tot duinen en
strand.

Noordduinen
Dit duingebied kan als volgt gekarakteriseerd worden: Tussen Noordwijk aan
Zee en de Noraweg wordt het beeld gedeeltelijk bepaald door dennenbossen.
In deze bossen concentreert de recreatie zich, met veel sluippaden als gevolg.
Daarnaast is er een mountainbike parcours, hetgeen hier onrust tot gevolg
heeft. Het voorkomt echter dat mountainbikes door het gehele gebied gaan
zwerven. Het gebied van de voormalige golfbaan is opener en vochtiger als
gevolg van natuurbouwprojecten.
Ten noorden van de Noordwijkse Golfclub hebben de duinen een weids
karakter met veel stuifplekken (de ‘Blink’). Aansluitend liggen de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Dit is een gevarieerd duingebied met stuifplekken,
meertjes, ver- en afgegraven gebieden, boom-, heester- en grasachtige
vegetaties.
Groenbeleid:
Het groenbeleid voor zowel de Coepel- als de Noordduinen is gericht op
instandhouding van het rustige recreatieve karakter van de duinen en het
bevorderen van de ecologische kwaliteiten.

Natuur:
•

Vergroten biodiversiteit door op geëigende plekken landschaps/
natuurbouwprojecten te initiëren.

•

Tegengaan/ voorkomen verkleining van het groen areaal.

•

Opstellen beheerplannen in het kader van Natura 2000.

Beheer:
•

Ecologisch beheer.

•

Intensief tot ecologisch beheer op het terrein van de Noordwijkse
Golfclub.

Om de karakteristieken van het duingebied te waarborgen zijn de volgende
maatregelen noodzakelijk:
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3.2.2 Polder Het Langeveld en Noordzijderpolder
(binnenduinrand)
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Principe 1: Strakke overgang duinrand en bollenvelden

Principe 2: Haag begeleidt fietspad
Foto Q-087
Heldere overgang binnenduinrand
[Maatregelen: handhaven]

naar

bollenvelden.

Foto Q-090
Oost-west lopende windsingel ontneemt het zicht op de
polders. [Maatregelen: bij oost-west lopende wegen, welke niet
aan bebouwing grenzen, gesloten beplanting voorkomen]
Principe 3: Haag scheidt fietspad van weg

Principe 4: Niet bollengerelateerde bebouwing langs weg

Principe 5: Bomen met hagen bij grotere elementen
Foto Q-107
Haagbeplanting met bomen versterkt contrast tussen overgang
natuurlijke binnenduinrand en bebouwing. [Maatregel: als
principe toepassen bij de inpassing van bebouwing welke niet
gerelateerd is aan bollenteelt]

Foto Q-105
Geestgrond gelegen op de overgang van binnenduinrand
naar de bollenvelden. [Maatregelen: stimuleren extensivering
geestgronden aan de westkant van de Duinweg]. Beheerd door
SBB als natuurgebied.
Figuur 18: Principes ten aanzien van de beplanting langs de
weg in de de Polder het Langeveld en Noordzijderpolder.
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3.2.2 Polder Het Langeveld en Noordzijderpolder
(binnenduinrand)

Huidige karakteristiek:
Gebied ten noorden van Noordwijk aan Zee is
onderdeel van de Noordzijderpolder en Polder Het
Langeveld. Het is gelegen in de binnenduinrand
en voornamelijk in gebruik voor de bollenteelt,
veehouderij en incidenteel voor het weiden van
paarden. Daarnaast komen in het gebied een
aantal bungalowparken en campings voor en ligt
hier het woongebied Sancta Maria (voormalige
psychiatrische instelling).
De binnenduinrand heeft een gesloten bosvegetatie
welke grenst aan het open bollenlandschap. Op veel
plaatsen is sprake van een strakke overgang waardoor
de bollenvelden en de duinrand goed herkenbaar zijn. Het groenbeleid is
gericht op het versterken van de huidige ruimtelijke contrasten tussen de
gesloten bosrand op de binnenduinrand en het open bollenlandschap.
Het gebied is verder onderdeel van het toeristisch profiel van Noordwijk
(‘bloemenbadplaats’) en vormt daarnaast het (bloemen)decor voor de
recreatieve enclaves en woongebieden (o.a. voormalig psychiatrische instelling
Sancta Maria) en voor de toegangswegen/paden tot duin en strand.
Groenbeleid:
Bollen- en recreatie functies worden, als het wenselijk is en de ruimte het
toelaat ingepast met groene middelen. Daarnaast zullen ecologische potenties
(o.a. watergangen) benut worden om de ecologische kwaliteit van het gebied
te vergroten.
Om dit te realiseren zijn de volgende groene maatregelen noodzakelijk:
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•

Bollenteelt gerelateerde voorzieningen, zoals bollenschuren, als
het wenselijk is en de ruimte het toelaat met “groene” middelen
inpassen. Overige gebouwde elementen niet passend bij de ‘bollen’
functie en de randen van woon- en recreatiecomplexen met behulp
van hagen en losse bomen inpassen in het landschap.

•

Beleving van het contrast tussen de overgang van de beboste
duinrand en polders verder versterken/ accentueren door toepassen
van haagbeplanting waarbij de in figuur 18 aangegeven principes
toegepast worden.

Recreatie:
•

Waarborgen/ optimaliseren van de
bollenvelden vanaf wegen en paden.

beleefbaarheid

van

de

Natuur:
•

Versterken van de beboste binnenduinrand (groene natuur) door
middel van extensivering van de geestgronden aan de westkant van
de Duinweg.

•

Uitbouwen ecologische potenties van watergangen door aanpassing
taluds, (groene en blauwe natuur).

Beheer :
•

Afhankelijk van de inrichting een combinatie van standaard, intensief
en ecologisch beheer.

Visueel:
•

Openheid van het gebied handhaven waarbij de afwisseling in
beleving vanaf de Duinweg gewaarborgd wordt door toepassing van
de in figuur 18 aangegeven principes. Bij oost-west lopende wegen,
welke niet aan (recreatie) bebouwing grenzen, gesloten beplanting
voorkomen (doorzichten aanbrengen).

39

3.2.3 Vinkeveldse polder
(binnenduinrand)

40

NWK-1200 Beleidsplan Groen Gemeente Noordwijk
maart 2009

Foto Q-113
Duidelijke overgang Vinkeveldse polder naar Coepelduynen.
[Maatregelen: handhaven, (zichtbare) hekwerken voorkomen]

Foto Q-117
Agrarische enclave Gerleeweg. [maatregelen: watergangen
langs Gerleeweg ecologisch inrichten en beheren met
incidentele boom- en struikbeplanting zonder dat een gesloten
beplanting ontstaat]

Foto Q-128
Zeer gevarieerd materiaalgebruik in particuliere tuinen van
buitenrand Noordwijk, waardoor rommelig beeld ontstaat.
[maatregelen: stimuleren van het landschap passende erf
afscheidingen).

Foto Q-125
Toegang Noordwijk voor langzaam verkeer via Deinig.
[maatregelen: ontwikkelen groen/blauwe poort die entree
benadrukt]

Foto Q-121
Hekwerken afgeschermd met hagen. [maatregelen: deze
toepassing bevorderen]

Foto Q-130
‘Bollenvreemde’ functies in de polder. [maatregelen: afschermen
door middel van hagen, zoals bij Q-121]
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3.2.3 Vinkeveldse polder
(binnenduinrand)

Huidige karakteristiek:
De Polder Het Vinkeveld is onderdeel van de
binnenduinrandzone. De polder is voornamelijk
in gebruik voor de bollenteelt en incidenteel als
paardenweiden. In dit gebied liggen een zorgterrein
(Willem van de Bergh) en het ESTEC terrein. De
polder heeft een functie als uitloopgebied voor
Noordwijk-Binnen.
De
binnenduinrand
heeft
een
reliëf
met
hoogteverschillen tot 30 meter met een open
duinvegetatie welke grenst aan het open
bollenlandschap.
Het
bollenlandschap
wordt
gekenmerkt door bollenvelden en aan de bollenteelt
gerelateerde bebouwing (bollenschuren en kassen). Op veel plaatsen is sprake
van een strakke goed herkenbare overgang tussen de bossen en struwelen
op de binnenduinrand en de bollenvelden.

•

Ontwikkelen ‘groenblauwe poort’ vanaf het Laantje via de Deining
Noordwijk in.

•

Bevorderen groene inpassing van bebouwing.

Recreatie:
•

Versterken aantrekkelijke wandel- en fietsroutes voor Noordwijk

•

Versterken entree Noordwijk vanaf het Laantje via de Deining
Noordwijk in.

Natuur:
•

Uitbouwen/versterken ecologische verbindingen parallel aan
de binnenduinrand en langs het bosrijke Willem van de Bergh
complex.

•

Waterlopen uitbouwen in samenhang met de ecologische potenties
(groene en blauwe natuur).

Groenbeleid:
Het groenbeleid is gericht op het handhaven en vergroten van de
aantrekkelijkheid van het gebied als uitloopgebied (handhaven contrast
binnenduinrand met bossen en struwelen en de open bollenvelden).
Bebouwing, (schuren, kassen, bedrijven en woonbebouwing) worden, als het
mogelijk is en de ruimte het toelaat, ingepast met groene middelen. Daarnaast
zullen ecologische potenties (o.a. watergangen en beplante randen van
bebouwde gebieden) benut worden om de ecologische kwaliteit te vergroten
en de Provinciaal Ecologische hoofdstructuur (PEHS) te versterken.
Om dit te realiseren zijn de volgende groene maatregelen noodzakelijk:

Beheer:
•

Afhankelijk van de inrichting een combinatie van standaard, intensief
en ecologisch beheer.

•

Bevorderen afname van de diversiteit in oeverbeschoeiingen aan de
zuidkant van de wijk Vinkeveld.

Visueel:
•

Openheid bollengebied
begroeiing beperken.

•

Waterelementen/gangen zichtbaar maken om de lage ligging van het
gebied te benadrukken.

uitbouwen/versterken,

hoog

opgaande
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3.2.4 Hoogewegpolder / Zwetterpolder
(strandvlakte)

Foto Q-071
Beplanting zorgt voor visuele afscherming van bedrijven en
golfterrein langs Van Berckelweg. [maatregelen: handhaven]

Foto Q-065
Openheid is de belangrijkste karakteristiek van deze polder,
de kassen in Rijnsburg vormen een harde rand. [maatregelen:
uitbouwen belevingswaarde van de polder door verzachten
overgang naar kassen door bevorderen toepassing
haagbeplanting]
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Foto Q-072
Beplanting zorgt voor visuele afscherming van N206.
[maatregelen: handhaven] Beheerd door provincie ZuidHolland.
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Foto Q-073
Rommelige rand doet afbreuk aan de (potentiële) recreatieve
waarden van de polder. [maatregelen: optimaliseren
belevingswaarden van de polder, op plekken met markante
uitzichten aan de Hoogeveense- en Leeweg rust/zitplekken
ontwikkelen]
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3.2.4 Hoogewegpolder / Zwetterpolder
(strandvlakte)

Huidige karakteristiek:
De Hoogeweg- en Zwetterpolder liggen in een
strandvlakte. Het gebied wordt gekenmerkt door een
grote openheid en vergezichten over voornamelijk
natte
graslanden
en
afwateringssloten.
De
Hoogewegpolder is een waardevol weidevogelgebied.
De Zwetterpolder is op Noordwijks grondgebied een
bollengebied. Het grasland in deze polder ligt in de
gemeente Noordwijkerhout.
Tussen de beide polders loopt de van Berckelweg
waaraan een golfbaan, kleine jachthaven, enkele
bedrijven, boerderijen en woonhuizen gesitueerd
zijn. Samen met de opgaande beplanting vormt
deze een duidelijke visuele scheiding tussen de polders.
De Maandagsche-, Dinsdagsche Watering en de Haarlemmertrekvaart zijn
karakteristieke lijnen in het landschap.

•

Op plekken met markante uitzichten aan de Hoogeveense- en Leeweg
rust/zitplekken ontwikkelen.

Natuur:
•

Handhaven/ uitbouwen ecologische waarde van de graslanden en
afwateringssloten met speciale aandacht voor weidevogels, gras- en
slootvegetaties (afsluiten beheerovereenkomsten).

Beheer:
•

Ecologisch beheer van bermen en kaden en het plas/dras gebied
naast het bedrijventerrein Klei Oost.

•

Bostongen, boomwallen en bermen van de Achterweg extensief
beheren.

Groenbeleid:
Het groenbeleid in dit gebied is gericht op het openhouden van de polders en
het waarborgen van de Hoogewegpolder als weidevogelgebied, waardoor het
ook voor de recreant een aantrekkelijk gebied blijft.
Om dit te realiseren zijn de volgende maatregelen noodzakelijk:

Visueel:
•

Openhouden polders. (geen opgaande beplantingen anders dan
erfbeplantingen)

•

Behouden graslanden.

Recreatie:
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3.2.5 “De Klei”
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Foto Q-156
Achterweg, bloksgewijze erfbeplanting bepaalt karakter.
Openheid blijft grotendeels beleefbaar. [referentie voor
toepassen langs Achterweg]

Foto Q-153
RWZI als extreem landschapsvreemd (cultuurlijk) element.
[maatregelen: aanbrengen beplanting zodanig dat het
‘landschapsvreemde element’ enerzijds verhuld, anderzijds
herkenbaar wordt

Foto Q-157
Geomorfologie van de Klei laat hoogte oorspronkelijke
rivierafzettingen zichtbaar. [maatregelen: bij ontwikkelingen
bepaalt geomorfologie mede de beplantingskeuze]

Foto Q-160
De kerken van Noordwijk (binnen) vormen belangrijke
referentie-/herkenningspunten. [maatregelen: bij eventuele
toegevoegde beplanting langs de weg rekening houden met
zichtlijnen naar deze torens]

Foto Q-151
Bermen langs achterweg in combinatie met bloksgewijze
beplanting
uitbouwen ten behoeve van ecologische
meerwaarde. N451 verdeelt polder; viaduct Achterweg is
verdiept en smal, en de N451 ligt verhoogd, waardoor visuele,
functionele en ecologische relatie tussen beide deelgebieden
ontbreekt. [maatregelen: toegankelijker maken voor fietsers,
ecologische
verbinding realiseren (faunapassage onder
N451)]
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3.2.5 “De Klei”

Huidige karakteristiek:
De Klei vormt het overgangsgebied tussen
Polder Het Vinkeveld en het veenweidegebied
van de Hoogewegpolder. Het heeft een eigen
verkavelingsstructuur met veel afwateringssloten.
Het gebied is voornamelijk in gebruik voor de veeteelt,
met aan de west- en noordzijde bollenvelden. In het
zuiden liggen de bedrijventerreinen ’s-Gravendijk
en het (toekomstige) Space Business Park.
Het noordelijk deel is deels verrommelend door
een grote verscheidenheid aan functies zoals
wonen, opslag, volkstuinen, kassen en een
rioolwaterzuivering. Grote delen van het gebied zijn
relatief kleinschalig. De oostrand sluit aan op de randzone Offem.

•

Overig gebied aanbrengen van boswallen/-beplanting rond bestaande
gebiedsvreemde bebouwing en toekomstige uitbreidingen.

•

Bij nieuwe aanplant zoveel mogelijk rekening houden met uitzichten
die belangrijke oriëntatiepunten zijn voor de gebruikers van het
gebied.

•

Het karakter en de continuïteit van de Achterweg wordt bij nieuwe
ontwikkelingen gewaarborgd door het aanbrengen van erfachtige
blokken boombeplanting eventueel met hagen in ruw gras langs en
in bermen in combinatie met watergangen al dan niet verbreed.

Recreatie:
•

Vanaf de Achterweg zijn vanuit het zuiden komend de kerken van
Noordwijk-Binnen en de bosbeplanting van landgoed Offem belangrijke
herkenningspunten.

Realiseren van een aantrekkelijk wandel- en uitloopgebied dat
aansluit op de randzone Offem en op de regionale wandel- en
fietspaden ten noorden en ten zuiden van Noordwijk, aansluitend
op het gebied Willem van de Bergh en het bedrijventerrein
’s-Gravendijck.

Groenbeleid:
Het groenbeleid is gericht om aan de oostkant, in samenhang met de beplanting
langs de N206, en aan de zuidkant langs het bedrijventerrein ’s-Gravendijck
een robuuste ecologische verbinding te ontwikkelen en hiermee invulling te
geven aan de PEHS. Daarnaast is het beleid gericht op het ontwikkelen van
een aantrekkelijk uitloopgebied dat aansluit op de wandel- en fietspaden en
de ruimtelijke karakteristiek van de randzone Offem. Uitzichten en oriëntatie
spelen hierbij een belangrijke rol.
Om dit te realiseren zijn de volgende groene maatregelen noodzakelijk:

Natuur:
•

Via extensief en ecologisch beheer de natuur grootschalig tot dicht
bij Noordwijk-Binnen brengen en een ecologisch/ landschappelijke
relatie bewerkstelligen met de landgoederen Offem en Leeuwenhorst
en de natuurrand langs het bedrijventerrein s’-Gravendijck en langs
het Willem van de Bergh terrein (onderdeel van de PEHS).

•

Versterken ecologische verbinding langs de N206. In samenhang met
de ecologische waarden van de randzone Offem kan deze waarde
vergroot worden door het aanbrengen van bosachtige elementen
ten westen van de N206.

Visueel:
•

Aanbrengen bostongen en boomwallen in ruw grasland parallel aan
N206; groene kamers vormen basis voor pluksgewijze ontwikkeling
tussen Achterweg en N206.

Beheer:
•

Bostongen, boomwallen en bermen extensief beheren.
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3.3 Strategische hoofdroutes
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Legenda
1 - Beeklaan / Oude Zeeweg / De Grent
2 - Van Berckelweg / Van de Mortelstraat / Van Panhuysstraat / Quarles van
Uffordstraat
3 - Northgodreef / Wantveld
4 - Herenweg / Nieuwe Offemweg / Gooweg
5 - Huis ter Duinstraat / Nieuwe Zeeweg
6 - Gladiolusstraat / Lijnbaanweg / Weteringkade / Duinwetering
7 - Duinweg / Randweg/ Kapelleboslaan/ Vogelaardreef
8 - Parallel Boulevard
9 - Zwarteweg
10 - Provinciale weg N206

Entrees Noordwijk

Figuur 19: Strategische hoofdroutes en entrees Noordwijk
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3.3 Strategische hoofdroutes
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In Noordwijk valt een tiental strategische hoofdroutes te onderscheiden
(figuur 19). Strategische hoofdroutes zijn routes die bijzondere kwaliteiten
hebben als ruimtelijk, toeristisch recreatief en/of ecologisch element, zoals
beeldbepalende of belangrijke verbindingen. Vanuit het oogpunt van inrichting
en beheer vragen deze om extra aandacht. Naast de hierna aangegeven
routes zijn er meer plekken en routes aanwezig die om bijzondere aandacht
vragen. Deze worden beschreven in de deeluitwerkingen van groen in de
wijken en bedrijventerreinen (paragraaf 3.4).
Per route is de huidige karakteristiek beschreven, is een streefbeeld opgesteld
en zijn inrichtings- en beheermaatregelen geformuleerd die additioneel
moeten worden genomen om het streefbeeld te bereiken.
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3.3.1 Beeklaan / Oude Zeeweg / De Grent
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Foto C-20
Beeklaan tussen Herenweg en N206, beplanting met
uitzondering van enkele heestergroepen ontbreekt grotendeels.
[maatregelen: open daar waar de weg door de strandvlakte
gaat, opgaande beplanting daar waar de weg de bebouwing
(strandwal) ingaat]

Foto A-20
Uitzicht op het Oor en het achtergelegen Middengebied nabij
kruising Beeklaan en Gladiolusstraat. Duidelijke markering
overgang strandwal en strandvlakte. [maatregelen: voorkomen
dat uitzicht op Middengebied en binnenduinrand van Noordwijk
aan Zee verloren gaat]

Foto F-15
Oude Zeeweg, tuinbeplanting bepaald hoofdzakelijk het
groenbeeld. [maatregelen: kleurrijker maken openbare
beplantingen]

Foto A-17
Beeklaan tussen Narcisstraat en Gladiolusstraat, laanboomen opgaande heesterbeplanting.
[maatregelen: versterken/uitbouwen bomen structuur, nadruk
op verduidelijking van de overgang van strandwal naar
strandvlakte; bevorderen “kleur”]

Foto A-21
Beeklaan tussen kruising Gladiolusstraat en entree tot Noordwijk
aan Zee. Gedeeltelijk laan- en opgaande heesterbeplanting.
[maatregelen: overgang naar open Middengebied verduidelijken
door o.a. opener maken van de beplanting die aan het
Middengebied grenst]

Foto E-20
De Grent, openbaar groen ontbreekt. Zee en duinen bepalen
het groenbeeld. [maatregelen: kleurrijker maken straatbeeld]
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3.3.1 Beeklaan / Oude Zeeweg / De Grent

Huidige groene karakteristiek:

Streefbeeld:

De Beeklaan en Oude Zeeweg vormen een hoofdroute tussen de provinciale
weg en N 206 en Noordwijk aan Zee (Koningin Wilhelmina Boulevard en
strand).

Nadruk leggen op het versterken/uitbouwen
van de begeleidende laanbeplantingen in
samenhang met de geomorfologie van het
gebied en gericht op de vergroting van de
beleefbaarheid van de geomorfologische
elementen en representativiteit (Noordwijk
‘Bloemenbadplaats’).

De groene karakteristiek kan als volgt worden omschreven:
•
Langs de Beeklaan, tussen de N206 en de kruising met de Herenweg
ontbreekt de beplanting grotendeels, met uitzondering van enige
heesterbeplanting nabij de kruising met de Herenweg.
•
Tussen de kruising met de Herenweg en de Gladiolusstraat bevindt
zich laanbeplanting aan weerszijden van de weg, bestaande uit diverse
soorten bomen en begeleidende opgaande heesterbeplantingen en
bosplantsoen.
•
Tussen de kruising met de Gladiolusstraat en de entree tot Noordwijk
aan Zee staat enige laanbeplanting aan de kant van Noordwijk-Binnen,
haag- en opgaande heesterbeplanting aan de noordkant en incidenteel
opgaande heesterbeplanting langs de zuidzijde van de weg.
•
Vanaf de entree tot Noordwijk aan Zee tot aan het Pickeplein slingert
de weg omhoog tussen de duinbebouwing van Noordwijk aan Zee.
Begeleidende boombeplanting ontbreekt grotendeels. Het groen c.q. de
bomen in de (particuliere) tuinen bepalen het groenbeeld.
•
Tussen het Pickeplein en de Parallel Boulevard ontbreekt begeleidende
beplanting. Het uitzicht op de duinen en de zee bepaalt het beeld.
De diversiteit in de opbouw van de begeleidende beplanting (open-gesloten)
benadrukt in zekere mate de geomorfologie van het gebied waar de route
doorheen loopt: strandvlakte-strandwal-strandvlakte- duinen (zie figuur 7). De
grote verscheidenheid in boomsoorten en de beëindiging van de laanstructuur
op de overgangen tussen de verschillende groensferen leiden soms tot een
minder duidelijk ruimtelijk beeld. Aan de slogan Noordwijk ‘Bloemenbadplaats’
wordt alleen inhoud gegeven op de rotondes (bloembakken).

Maatregelen:
Inrichting:
•

Het ‘opener’ maken van de
begeleidende beplanting tussen de
entree tot Noordwijk aan Zee en
de kruising met de Gladiolusstraat
(versterken beleving openheid
Middengebied).

•

De overgangen tussen verschillende
sfeergebieden verbeteren (met
name nabij de Gladiolusstraat).

•

De bloemrijke uitstraling van
de route vergroten. (Inmiddels
zijn al een aantal maatregelen
uitgevoerd.)

•

Boombeplanting ontwikkelingen
langs de Beeklaan, in samenhang met de (woon)ontwikkelingen
tussen de Beeklaan en de Hogeweg (Offem-Zuid).

Beheer:
•

De samenstelling van de laanbomen per sfeergebied eensoortig
maken.

•

Heesterbeplantingen bloemrijker maken.
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3.3.2 Van Berckelweg/Van de Mortelstraat/
Van Panhuysstraat/Quarles van Uffordstraat
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Foto C-36

Foto E-11

Foto C-36 en X-136
Van Berckelweg, aan de bebouwde zuidzijde overwegend
opgaande heesters, bosplantsoen en solitair bomen. De
noordzijde is gedeeltelijk beplant met opgaande heesters en
bomen en er is rekening gehouden met vrije uitzichten op
de bollenvelden. Onderdeel lokale ecologische verbinding.
[maatregelen: openheid en uitzichten aan de noordzijde
bevorderen; ecologisch beheer bermen intensiveren]

Foto E-11 en X-141
Quarles van Uffordstraat, geen begeleidende beplanting. Aan
het einde, aansluitend op het Vuurtorenplein, een duidelijk
bloemaccent in de vorm van een golvende bloembeplanting.
[maatregelen: continueren en versterken kleurrijke karakter]

Foto X-136

Foto X-141
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Foto D-22
Van Panhuysstraat, boombeplanting ontbreekt, waardoor de
overgang tussen de strandwal -strandvlakte [Middengebied]
en duinen goed herkenbaar is. De overgangen worden
extra benadrukt door bloembakken. De manier waarop de
aansluitende bomenlanen zijn onderbroken doet toevallig aan.
[maatregelen: versterken beëindiging boomlanen]

Foto B-12
Van de Mortelstraat, overwegend stedelijk laankarakter.
[maatregelen: bloemrijker maken]

3.3.2 Van Berckelweg/Van de Mortelstraat/
Van Panhuysstraat/Quarles van Uffordstraat

Huidige groene karakteristiek:
Bovengenoemde wegen vormen een tweede hoofdroute, die vanaf de
provinciale weg N206 naar Noordwijk aan Zee (Koningin Wilhelmina Boulevard
en het strand) loopt.
De groene karakteristiek van deze route kan als volgt worden omschreven:
•

Van Berckelweg ten westen van de N206: doorgaande laanbeplanting
met opgaande heesterbeplanting aan de zuid-/bebouwingszijde en
onderbroken laanbeplanting met opgaande heester beplanting aan
de noordzijde.
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Uitbouwen bermen van de Van Berckelweg
ten westen van de N206 in samenhang
met de ontwikkeling van Bronsgeest tot
enerzijds een lommer/landgoedachtige
entree tot Noordwijk, anderzijds tot een
ecologische verbinding tussen PEHS verbinding
langs de N206 en de PEHS die de landgoederen
Offem, Calorama en Leeuwenhorst verbindt.

Maatregelen:
Inrichting:

•

Van de Mortelstraat: formele laanstructuur bestaande uit meerdere
bomenrijen in gazon (‘stedelijk’ karakter).

•

De sfeerbeelden van de verschillende
geomorfologischeelementen versterken.

•

Van Panhuysstraat: laanstructuur bestaande uit twee rijen kleine
bomen in verharding, ter plaatse van de overgang naar het
Middengebied geaccentueerd door bloembakken. Ter hoogte van het
Middengebied ontbreken (bewust) bomen.

•

De bloemrijke uitstraling van de hele
route vergroten.

•

Quarles van Uffordstraat: incidenteel een straatboom. Fleurige
middenbermen bepalen het groenbeeld.

Beheer:

Ook hier benadrukt de ruimtelijke opbouw van de begeleidende beplanting
de geomorfologie van het gebied waardoor de route loopt (zie figuur 7). De
bloembakken geven inhoud aan het begrip Noordwijk ‘Bloemenbadplaats’. De
overgangen tussen de verschillende sfeerbeelden geven veelal een ‘toevallige’
indruk.

•

De
heesterbeplantingen
maken.

•

Intensiveren ecologisch beheer van de
bermen van de Van Berckelweg.

bloemrijker

Streefbeeld:
Nadruk leggen op het verder versterken/uitbouwen van de huidige
begeleidende beplanting in samenhang met de geomorfologie en de (formele)
stedenbouwkundige opzet van het gebied (onderscheid karakter Noordwijk
aan Zee en Noordwijk-Binnen).
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3.3.3 Northgodreef / Wantveld

Foto Q-077
Northgodreef tussen Gooweg en Duinwetering. Gesloten
beplantingsopzet benadrukt strandwal. Beplanting is
onderdeel van de lokale ecologische verbinding. [maatregelen:
bermbeheer weg en watergang extensiveren]

Foto D-34
Northgodreef tussen Hoekstand en Duinweg. Nauwelijks
begeleidende opgaande beplanting. Bermen onderdeel van de
lokale ecologische verbinding. [maatregelen: bermbeheer weg
en aanliggende groenstroken richten op ecologie]
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Foto E-35
Nothgodreef tussen Hoekstand en Wantveld. Duinvegetatie van
de Noordduinen begeleid de weg. [maatregelen: continueren/
versterken bermbeheer aansluitend op duinvegetatie]

Foto D-9
Northgodreef tussen Duinwetering en Hoekstand. Losse
boombeplanting in gazon of lage heesters benadrukt
strandvlakte. Beplanting onderdeel van de lokale ecologische
verbinding.
[maatregelen: karakter strandvlakte meer benadrukken door
openener maken heesterbeplanting aan de noordkant van de
weg (o.a. toepassen lage struikbeplanting); bermbeheer weg
en aanliggende groenstroken ecologisch beheren]
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3.3.3 Northgodreef / Wantveld

Huidige groene karakteristiek:

Streefbeeld:

Deze wegen vormen een belangrijke toegangsroute tot Noordwijk aan Zee.
Het is de verbinding tussen o.a. de recreatie gebieden ten noorden van
Noordwijk-Binnen en de Koningin Wilhelmina Boulevard. De route maakt deel
uit van de ecologische structuur van Noordwijk.

Nadruk leggen op het versterken/uitbouwen van de
huidige begeleidende beplantingen in samenhang
met de geomorfologische opbouw en de lokale
ecologische betekenis (verbinding landgoederen
Leeuwenhorst en de Noordduinen). In het
Wantveld moet de nadruk worden gelegd op de
representativiteit (Noordwijk ‘Bloemenbadplaats’),
in samenhang met de Parallel Boulevard en
de (toekomstige) ontwikkelingen van het
Vuurtorenplein en Wantveld,

De groenkarakteristiek kan als volgt worden omschreven:
•

•

•

•

•

Tussen de aansluiting op de Gooweg en de kruising met Duinwetering
bevindt zich een duidelijke laanstructuur aan de zuid-/bebouwingszijde,
grenzend aan een cultuurlijk onderhouden groenstrook met
waterpartijen, gazon en/of lage heesterbeplantingen. De noordzijde
wordt begeleid door opgaande heester- en boombeplantingen met
een ecologische functie.
Tussen de kruisingen met Duinwetering en Hoekstand staat
aan weerszijden een losse boombeplanting in gazon of
heesterbeplanting.

Maatregelen:
Inrichting:
•

Tussen de kruising met de Hoekstand en de Duinweg is geen
beplanting aanwezig, met uitzondering van enkele laanbomen nabij
de kruising met de Duinweg.

Verbeteren van de overgang tussen
de verschillende sfeerbeelden langs
de Northgodreef aansluitend op het
Middengebied.

•

Tussen de kruising met de Duinweg en het Woonzorgcentrum ‘Groot
Hoogwaak’ staat aan de zuidzijde laanbeplanting. Aan de noordzijde
wordt duinvegetatie van de Noordduinen aangetroffen (hoge
natuurwaarde).

Het realiseren van een groene/bloemrijke
uitstraling Wantveld, in aansluiting op de
ontwikkelingen rond het Vuurtorenplein en
de Parallel Boulevard.

•

Het verbeteren c.q. aanbrengen van mogelijkheden om te genieten
van de uitzichten op de binnenduinrand van de Noordduinen en op de
bollenvelden.

•

De samenstelling van de boomsoorten langs de route tussen Gooweg en
de Hoekstand éénsoortig maken.

Wantveld: geen begeleidende beplanting. Het groenkarakter wordt
hier uitsluitend bepaald door tuinen.

De ruimtelijke opbouw van de begeleidende beplantingen benadrukt ook
hier weer de geomorfologische opbouw van het gebied waardoor de route
loopt (zie figuur 7). De vele verschillende boomsoorten langs de route tussen
de Gooweg en de Hoekstand leveren een onrustig beeld op (verstoring
continuïteit). Overgangen tussen de diverse geomorfologische elementen
lijken toevallig tot stand te zijn gekomen en doen geforceerd aan, met name
in het Middengebied. Aan de slogan Noordwijk ‘Bloemenbadplaats’ wordt
geen inhoud gegeven.

Beheer:
•

Ecologisch (maai)beheer aan de zuidzijde van de Northgodreef; tussen
de Gooweg en de kruising met de Duinweg (versterken ecologische
verbindingsfunctie). (Maai)beheer tussen fietspad en sloot langs de
Northgodreef afstemmen op rietorchis populatie.
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3.3.4 Herenweg / Nieuwe Offemweg / Gooweg
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Foto C-16
Herenweg tussen Tolhoren en Beeklaan. Onderbroken
laanbeplanting. [maatregelen: versterken laanstructuur aan de
oostzijde]

Foto C-21
Herenweg tussen Beeklaan en Voorstraat. Onderbroken
laanstructuur. [maatregelen: versterken laanstructuur]

Foto D-3
Gooweg tussen Van Berckelweg en Nothgodreef. Parkachtige
laanstructuur. Beplanting onderdeel van de provinciale
ecologische verbinding. [maatregelen: ecologisch bermbeheer
gericht op vergroten ecologische waarde]

Foto B-16
Gooweg tussen Schiestraat en Van Berckelweg. Duidelijke
parkachtige laanstructuur. Landgoed Calorama aan de
linkerkant is niet herkenbaar. Beplanting onderdeel van de
provinciale ecologische verbinding. [maatregelen: ecologisch
bermbeheer gericht op vergroten ecologische waarde]

Foto B-18
Nieuwe Offemweg. Duidelijke laanstructuur echter op sommige
plekken onderbroken. [maatregelen: versterken laanstructuur]

Foto Q-132
Herenweg buitengebied, haagbeplanting met bomen bij
rotondes. [maatregelen: bloemrijker maken, aanbrengen
incidentele boombeplanting tussen Zwarteweg en Tolhoren]
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3.3.4 Herenweg / Nieuwe Offemweg / Gooweg

Maatregelen:
Inrichting:
•

Verbeteren herkenbaarheid van de landgoederen Calorama en
Offem.

•

Uitbouwen c.q. versterken van de laanstructuur tussen de Tolhoren
en Voorstraat.

Beheer:

Huidige groene karakteristiek:
Deze wegen vormen een verbindende route tussen de hiervoor genoemde
drie routes en de N206. Daarnaast verbindt deze route Noordwijk-Binnen met
de landgoederen en het recreatiegebied Leeuwenhorst. De niet toegankelijke
landgoederen (Offem, Calorama) zijn vanaf de route echter nauwelijks
herkenbaar als landgoed.

•

Ecologisch beheer van de bermen aansluitend op het Everwijnpark;
intensiveren ter hoogte van de landgoederen.

•

Ecologisch beheer van de berm langs de Nieuwe Offemweg aan de
kant van Offem (orchideën in deze berm).

Naast de verkeersfunctie heeft deze route door de aanliggende
landgoederenbeplantingen en boselementen een deels ecologische verbindende
functie (onderdeel van de provinciaal ecologische hoofdstructuur). De route
heeft een laankarakter met overwegend een ruim profiel (bomen in gazon,
lage heesterbeplantingen of hagen).

Streefbeeld:
Handhaven/versterken van de huidige laan- en haagbeplantingen in relatie
met de landgoederen. Beter herkenbaar maken van de landgoederen Calorama
en Offem en plaatselijk versterken van de ecologische verbindende functie
van de Nieuwe Offemweg en de Gooweg. Tussen Zwarteweg en Tolhoren waar
mogelijk doorlopende haag ondersteunen met incidentele boombeplanting.
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3.3.5 Huis ter Duinstraat / Nieuwe Zeeweg
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Foto B-5
Nieuwe Zeeweg tussen Lijnbaanweg en park grenzend aan
Noordwijk Binnen. Groenbeeld wordt hoofdzakelijk bepaald door
groen in de tuinen. [maatregelen: waar mogelijk tuinkarakter
met opgaande boombeplanting ondersteunen]

Foto E-14
Nieuwe Zeeweg tussen Duinweg en bebouwingsrand
Noordwijk Binnen, sterke laanbomenstructuur. [maatregelen:
aanbrengen toeristische attractieve voorzieningen met name
voor wandelaars; versterken “kleur” en uitbouwen uitzichten op
het Middengebied]

Foto E-16
Nieuwe Zeeweg tussen entree tot Noordwijk aan Zee
en Schoolstraat, stenig profiel met een enkele bomenrij.
[maatregelen: versterken “kleur”]

Foto E-19
Huis ter Duinstraat, hoofdzakelijk verkeersgebied korte
bomenrijen en een enkele solitairboom bepalen groenbeeld.
[maatregelen: verblijfsfunctie uitbreiden; groenbeeld versterken/
uitbouwen; bloemrijker maken]
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Foto E-15
Parkje noordzijde Nieuwe Zeeweg, natuurlijk karakter, open met
solitairbomen. [maatregelen: continueren huidig natuurgelijkend
beheer; continueren huidige beplantingsopzet; aanvullen met
oeverbeplanting]

Figuur 20: Relatie tussen
oude kernen
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3.3.5 Huis ter Duinstraat / Nieuwe Zeeweg

Streefbeeld:
Aangename en beschutte hoofdroute tussen de kernen van Noordwijk aan
Zee en Noordwijk-Binnen, die de verbinding tussen de oude dorpskernen
versterkt. Nadruk leggen op het ontwikkelen van een aangename voet- en
fietsverbinding en representativiteit (o.a. zitten, kijken, genieten van kunst
en uitzichten, kleur en bloemen). Vergroting van de beleefbaarheid van het
Middengebied om de aantrekkelijkheid van deze route verder te vergroten,
o.a. door middel van het aanbrengen van zichtlijnen.

Maatregelen:
Inrichting:
•

Uitbreiden van de groenstructuur tot een aantrekkelijke route met
uitzichten op het Middengebied en aantrekkelijke voorzieningen voor
wandelaars.

•

De bloemrijke uitstraling vergroten door de heesterbeplantingen
bloemrijker te maken.

Huidige groene karakteristiek:
Deze route vormt een belangrijke auto-, fiets- en voetgangers verbinding
tussen de oude kernen van Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen (figuur
20).
De groenkarakteristiek kan als volgt worden omschreven:
•

Nieuwe Zeeweg: laankarakter met een ruim groenprofiel, aan de
zuidzijde begrensd door het groen van het Bollenbad en aan de
noordzijde door een parkje. Er is uitzicht over het middengebied.

•

Huis ter Duinstraat: ruim en stenig profiel met incidenteel straatbomen
(solitair en korte rijen).

Beheer:
•

Standaard beheer.

De begeleidende beplanting maakt de Nieuwe Zeeweg tot een aantrekkelijke
route. De Huis ter Duinstraat is weinig gedefinieerd, het is vooral een plek
voor het verkeer.
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3.3.6 Gladiolusstraat/Lijnbaanweg/
Weteringkade/Duinwetering
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Foto A-22
Gladiolusstraat, groenbeeld wordt door het groen in de tuinen
bepaald. [maatregelen: waar mogelijk aanbrengen laanbomen;
versterken “kleur”]

Foto A-24
Lijnbaanweg, begeleidend groen ontbreekt, tuinen bepalen
groenbeeld. [maatregelen: aanbrengen/uitbreiden laanbomen
en “kleur”]

Foto B-6
Weteringkade, tussen Zeestraat en Scheveningsestraat,
laankarakter. [maatregelen: continueren huidige groenbeeld]

Foto B-9
Weteringkade tussen Scheveningsestraat en Van de Mortelweg,
laankarakter ondersteund door watergang. [maatregelen:
verhogen/uitbouwen representativiteit van aangrenzende
groenstroken en watergang]

Foto D-29
Duinwetering tussen Van de Mortelstraat en Rademakersstraat,
laankarakter (eenzijdig) ondersteund door watergang.
[maatregelen: verhogen representativiteit watergang en
bermen]

Foto D-7
Duinwetering tussen Zonnekant en Northgodreef, parkachtig
laankarakter met natuurlijk aandoende waterpartij. [maatregelen:
karakter waterpartij gebruiken als richtbeeld voor ontwikkeling
van de watergang langs de Duinwetering]
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3.3.6 Gladiolusstraat/Lijnbaanweg/
Weteringkade/Duinwetering

Beheer:
•

Oeverbeheer aan wegzijde standaard en incidenteel intensief bij
overgangen.

•

Bermen standaard beheer.

Huidige groene karakteristiek:
Deze route vormt een belangrijke interne noord/zuid route in Noordwijk. Het
profiel van de weg, evenals het begeleidend groen varieert sterk. Laanbomen
(één of twee rijen in gazon) wisselen in soort per wegvak en ontbreken
soms volledig (Gladiolusstraat). Hierdoor ontstaat een divers beeld dat de
herkenbaarheid van deze route als doorgaande weg onduidelijk maakt.
Streefbeeld:
Nadruk op het versterken van groene continuïteit en het vergroten van
de herkenbaarheid als doorgaande, interne route. Nadruk leggen op
representativiteit.
Maatregelen:
Inrichting:
•

Uitbouwen/versterken van de laanstructuur, met aangrenzende
groenelementen en watergangen tot een continuïteit met een
representatief karakter (o.a. uitbuiten water Duinwetering).

•

Boombeplantingen éénsoortig maken.

•

Overige beplantingen kleurrijker maken.
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3.3.7 Duinweg/Randweg/Kapelleboslaan/Vogelaardreef

Foto E-9
Duinweg
tussen
kruising
Van
Panhuysstraat
en
Hoogwakersbosstraat, westzijde bosplantsoen en opgaande
boombeplanting oostzijde overwegend open. Beplanting
onderdeel van de lokale ecologische verbinding. [maatregelen:
karakter bosplantsoen aan westzijde versterken; ecologisch
berm- en bosplantsoenbeheer]
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Foto 55
Duinweg kruising Van Panhuysstraat, door verwijdering van
opgaande heesterbeplanting is uitzicht op het middengebied
vergroot. Bloemvakken en bloembakken geven kleur aan Piet
Hein Plein. (maatregelen: continueren huidig beheer)
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Foto Q-105
Hagen scheiden het fietspad van de Duinweg ten noorden
van de Northgodreef. Extensief beheer van hagen geeft
een rommelig beeld. [Maatregelen: intensiveren beheer van
hagen]

3.3.7 Duinweg/Randweg/Kapelleboslaan/Vogelaardreef

•
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Ten noorden van de Northgodreef heeft deze route (RandwegKapelleboslaan- Vogelaardreef) een belangrijke recreatie-functie:
beleving van de bollenvelden en toegangsweg naar de stranden ten
noorden van Noordwijk. De landschappelijke opbouw van het gebied
bosrand versus bollenvelden is vanaf deze route goed beleefbaar. De
hoofd groen-karakteristiek is hier gesloten bos en bosranden met
uitzichten op het open bollengebied.

Streefbeeld:

Huidige groene karakteristiek:
Deze route is een belangrijke recreatieve ontsluiting die de kernen van
Noordwijk verbindt met het duin- en bollengebied in het noordelijk deel van de
gemeente.
Het zuidelijk deel van de Duinweg tussen de Nieuwe Zeeweg en de Northgodreef
ligt grotendeels op de overgang van het bebouwde duingebied in Noordwijk
aan Zee en het Middengebied. Vanaf deze weg is de karakteristiek van de
opbouw van Noordwijk als totaal goed beleefbaar. Vanaf het wegvak tussen
de kruisingen met de Quarles van Uffordstraat en de Nieuwe Zeeweg (de weg
loopt hier omhoog de duinen in) is de beleving sterk.
De groene karakteristiek kan als volgt worden omschreven:
•

Tussen de kruisingen met de Northgodreef en de Quarles van
Uffordstraat: aan de westzijde een smalle strook bosplantsoen
met enkele solitair bomen. Aan de oostzijde ontbreekt opgaande
beplanting grotendeels. Grazige bermen markeren de overgang naar
het open Middengebied.

•

Tussen de kruisingen met de Quarles van Uffordstraat en de Nieuwe
Zeeweg: aan de westzijde staat een enkele straatboom en aan
de oostzijde loopt een smalle strook opgaand bosplantsoen en
heesterbeplanting.

Interne ontsluitingsweg waar vanaf ten zuiden van de Northgodreef de
specifieke opbouw van Noordwijk optimaal beleefbaar is (Noordwijk aan Zee
op de duinen, Noordwijk-Binnen op de strandwal en van elkaar gescheiden
door een open strandvlakte).
De groenstructuur wordt hier grotendeels bepaald door natuurlijk aandoende
beplanting, die aansluit op de toekomstige groenontwikkelingen in het
Middengebied.
Ten noorden van de Northgodreef (in het buitengebied) voornamelijk recreatieweg
waar vanaf de overgang bosrand op de binnenduinrand en de bollenvelden
optimaal beleefbaar is. De groenstructuur wordt grotendeels bepaald door
opgaande beplanting, geschoren en ongeschoren hagen die aansluiten bij
de strakke verkaveling van de bollenvelden. Belangrijke kruisingen worden
verbijzonderd met boombeplantingsaccenten.
Maatregelen:
Inrichting:
•

Versterken/uitbouwen binnenduinrand karakter (ecologische verbindingszone) in samenhang met ontwikkelingen in het Middengebied
en inspelen op zichtlijnen o.a. op markante elementen van NoordwijkBinnen en bollenvelden. Deze verbinding is zwak ten noorden van de
bowlingbaan. Het groen langs de Duinweg in combinatie met het groen
in de wijk Duinpark moet de verbinding met het binnenduinrandbos
vormen.

Beheer:
•

Ecologisch beheer van bosplantsoen en bermen.

•

Intensiveren beheer van hagen.
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3.3.7 Duinweg/Randweg/Kapelleboslaan/Vogelaardreef

Foto Q-96
Uitzicht vanaf Kapellerboslaan op de bollenvelden in de Polder
Het Langenveld. [maatregelen: uitzichten open houden]

Foto E-12
Duinweg nabij kruising Nieuwe Zeeweg. Groenbeeld bepaald
door heester- en solitairbomenbeplanting en tuinen. Struwelen
langs open Middengebied onderdeel van de lokale ecologische
verbinding. [maatregelen: huidig groenbeeld continueren;
uitbouwen/versterken ecologisch bermbeheer]
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Foto E-2
Duinweg tussen Northgodreef en Sporthal Grashoek, westzijde
bosplantsoen met opgaande bomen, oostzijde grasberm.
Beplanting onderdeel van de lokale ecologische verbinding.
[maatregelen: bosplantsoen versterken; ecologisch berm en
bosplantsoen beheer]
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Foto Q-103
Belangrijke kruising wordt verbijzonderd (herkenbaar) door
boombeplantingsaccenten. [maatregelen: toepassen bij andere
belangrijke kruisingen]

3.3.7 Duinweg/Randweg/Kapelleboslaan/Vogelaardreef
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3.3.8 Parallel Boulevard

Foto E-21, E-22 en E-24
Parallel Boulevard. Beeld is grotendeels steenachtig.
[Maatregelen:
aanbrengen/versterken
bomenstructuur;
benutten groene potenties langs bebouwingsplinten]

Foto E-23
Incidenteel verzacht een boom het steenachtig karakter.
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Foto E-22

Foto E-24

3.3.8 Parallel Boulevard
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Huidige groene karakteristiek:
Deze Parallel Boulevard fungeert als
verdeelroute voor het autoverkeer en ontsluit
tevens de aan de boulevard gesitueerde
hotels en wooncomplexen. Het profiel van de
boulevard varieert sterk in schaal en maat.
Groen, met uitzondering van bloembakken
en incidenteel een boom, ontbreekt. De weg
maakt een rommelige steenachtige indruk.
Streefbeeld.
Aangename beschutte route met een groene
uitstraling waarbij rekening is gehouden met
de klimatologische omstandigheden. Nadruk
ligt op het ontwikkelen van een representatieve
groene structuur, die het doorgaand rijgedeelte
van de straat begeleid en bijdraagt aan een
toeristisch aantrekkelijke omgeving.
Maatregelen:
Inrichting:
•

Aanbrengen enkele bomen aan de oostzijde van de weg.

•

Uitbouwen groene potenties langs de bebouwingsplinten aan de
westzijde van de straat (o.a. hagen).

•

Groene bloemrijke uitstraling vergroten.

Beheer:
•

Beheer gericht op het creëren van een ‘luxe’ beeld.
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3.3.9 Zwarteweg
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Foto Q-176
Rotonde ter hoogte van bedrijventerrein ‘Space Business Park’
(in ontwikkeling) met lage geschoren hagen en boombeplanting.
[Maatregelen: handhaven en huidig beheer continuëren]

Foto Q-147
Toegang ESTEC met voornamelijk dennenbeplanting
(haagachtig) en bloempotten in gemaaid gras met incidenteel
losse bomen. Zeer divers beeld doet afbreuk aan de
herkenbaarheid van de ESTEC toegang. [Maatregelen:
omvormen zuidzijde van de weg doormiddel van aanbrengen
dennenbeplanting in aansluiting op de bestaande denstruikvormen.]

Foto Q-167
Lage haag scheidt fietspad van de weg. [Maatregelen: uitbreiden
haagbeplanting aan beide zijden van de weg. Langs fietspad
haag continueren aan andere kant ter hoogte van bebouwing
(o.a. bedrijfs-, woonbebouwing en instellingen)]

Foto Q-145
Verlengde van de toegang tot het ESTEC-terrein. [Maatregelen:
voortzetten dennenbeplanting in aansluiting op ESTEC en
toegang Noordwijk]

Foto Q-146
Toegang Noordwijk, hagenstructuur eindigt hier. [Maatregelen:
punt verbijzonderen door aanplant dennen met geschoren gras
als ondergroei, in aansluiting op de toegang naar de enclave
ESTEC terrein]
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3.3.9 Zwarteweg

Inrichting:

Huidige groene karakteristiek:
De Zwarteweg vormt een hoofdroute tussen Noordwijk en Katwijk en geeft
tevens toegang tot een aantal belangrijke werk-, woon- en recreatiegebieden
van Noordwijk. De groene karakteristiek wordt gevormd door een opgaande
onderbroken boombeplanting in gesnoeide hagen. Deze hagen benadrukken
de continuïteit van de route.

•

Herkenbaarheid van kruisingen en rotondes versterken/vergroten
door toevoegen losse boombeplanting.

•

Toegangen tot bedrijventerreinen een bloemrijke uitstraling geven.

•

Uitbreiden haagbeplanting aan beide zijden van de weg. Langs
fietspad haag continueren aan andere kant ter hoogte van bebouwing
(o.a. bedrijfs-, woonbebouwing en instellingen).

•

‘Verdennen’ van de entree van de ESTEC, zodanig dat tevens de
entree tot Noordwijk benadrukt wordt.

Beheer:
•

Intensief beheer van hagen en bermen continueren.

Streefbeeld:
Nadruk leggen op het herkenbaar maken van de entrees van de ESTEC en
de bedrijventerreinen ’s-Gravendijck en het Space Business Park door middel
van versterken en uitbouwen van de begeleidende (boom)beplanting.

Maatregelen:
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3.3.10 Provinciale weg N206
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Foto Q-060
Provinciale weg N206 vanaf viaduct Herenweg, ter hoogte van
entree Noordwijk, met zichtlijnen richting Noordwijk tussen
boscomplexen.[ Maatregelen: handhaven]

Foto Q-140
Entree Noordwijk via Beeklaan. Opgaande beplanting begeleidt
fly-over en vormt zo sterke entree. [Maatregelen: handhaven]

Foto Q-062

Foto Q-066
Opgaande beplanting zorgt voor visuele scheiding en
geluidsdemping ten behoeve van het natuurgebied de
Hoogeweg polder. Het zicht is hierdoor gericht op Noordwijk.
[Maatregelen: handhaven zicht op Noordwijk]

Foto Q-141
Noordwijk is vanaf N206 herkenbaar door zicht op de kerktorens.
[Maatregelen: handhaven zichtlijnen op Noordwijk]

Foto Q-064
Foto’s Q-062 en Q-064 Rotondes bij de entree van de
Herenweg. [Maatregelen: met hagen en architectonisch groen
met elkaar verbinden]
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3.3.10 Provinciale weg N206

Streefbeeld:
Regionale ontsluitingsweg waar vanaf de bollenvelden, landgoederen en
weidelandschappen van Noordwijk goed beleefbaar zijn. De groenstructuur
wordt bepaald door een afwisseling van opgaande, gesloten boselementen en
bostongen afgewisseld met grazige ruimten die aansluiten op de ruimtelijke
opbouw van de bestaande en toekomstige aangrenzende ecologisch en
landschappelijke waardevolle gebieden van Noordwijk. Hierdoor ontstaat een
robuuste provinciaal ecologische verbindingszone langs de N206. Bij de afritten
wordt nadruk gelegd op:
•

Entree via Herenweg: versterking rotondes door middel van ‘uitbouw’
hagen met ‘architectonisch’ groen en bloemaccenten.

•

Entree via Beeklaan: in standhouden ‘groene’ poort op de op- en afrit
van de fly-over.

•

Entree via Van Berckelweg: bloemrijker maken op- en afritten.

Huidige groene karakteristiek:
Het groen langs de provinciale weg bestaat uit een afwisseling van bossages,
bomenrijen, boscomplexen en ruwe graslanden. Uitzichten op bollenvelden,
weidegebieden en het landgoed Offem versterken het groene karakter.
De groenstroken grenzend aan de weg maken deel uit van de provinciaal
ecologische verbindingszone tussen het Willem van den Bergh terrein en
Coepelduinen en de landgoederen Offem en Leeuwenhorst.
Aan de oostzijde heeft een deel van de beplantingen tevens een functie als
rust-/pleisterplek voor automobilisten en fietsers.
De N206 is een belangrijke regionale toegangsweg voor Noordwijk. Noordwijk
is bereikbaar via een 3-tal afslagen met ieder een eigen karakteristiek:
•

Entree via Herenweg: Afrit met twee rotondes, verbonden door
haagachtige bosbeplanting in ruw gras.

•

Entree via Beeklaan: De opgaande beplanting die de fly-over begeleid
vormt een sterke groene entree. De goed zichtbare kerktorens van
Noordwijk-Binnen vergroten de herkenbaarheid.

•

Entree via van Berckelweg: Vanaf de N206 gaat de bos-/
plantsoenbeplanting langs de afritten over in ruw gras.

Maatregelen:
Inrichting:
•

Rotondes bij de entree van de Herenweg met hagen en architectonisch
groen met elkaar verbinden.

•

Bloem accenten aanbrengen op de op- en afritten van de Van
Berckelweg.

Beheer:
•

Huidig ecologisch beheer van bermen, struwelen en bosopstanden
continueren.

•

Waar op- en afritten uitkomen op de Herenweg en de Van Berckelweg
standaard en/of intensief beheer voor hagen en bloembeplantingen.
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3.4 Het groen in de wijken en bedrijventerreinen
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Wijken
1. Oude kern Noordwijk Binnen en omgeving
2. Calorama
3. Boerenburg
4. De Grashoek
5. Het Middengebied
6. Beeklaankwartier
7. Vinkenveld
8. Dobbelmannduin / Breftloftpark
9. Villapark de Zuid
10. Oude kern van Noordwijk aan Zee
11. Princessebuurt /Auteurswijk/Bosweg
12. Duinpark
13. Boechorst
14. Bronsgeest
15. Offem-Zuid
Bedrijventerreinen
16. de Klei-Oost
17. ‘s-Gravendijck
17A. Space Business Park
NB:De Willem van den Bergh en Sanota Maria terreinen
behoren niet tot de gemeentelijke gronden en zijn daarom
in deze nota niet expliciet beschreven.

Figuur 21: Wijk- en bedrijventerrein indeling
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3.4 Het groen in de wijken en bedrijventerreinen
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Per wijk en bedrijventerrein is een analyse gemaakt van de huidige situatie.
Vervolgens is een streefbeeld gegeven. Op basis daarvan zijn inrichtingsen beheermaatregelen geformuleerd, die moeten worden genomen om het
streefbeeld te bereiken.

Voor de begrenzing van de wijken is de indeling overgenomen vanuit de
Groennota Noordwijk van juni 1985 (figuur 21). Deze nota bevat een aantal
gedetailleerde aanbevelingen met betrekking tot inrichting en beheer. De
ontwikkelingen van het laatste decennium maken echter een herbezinning van
en aanvullingen op deze aanbevelingen noodzakelijk. In hoofdlijnen is hierna de
hernieuwde visie op het groen in de wijken en bedrijventerreinen aangegeven.
De beschrijving per wijk of bedrijventerrein wordt geïllustreerd door foto’s
van straten en plekken, die als typerend voor de groenopbouw van de wijk
mogen worden beschouwd.
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3.4.1 Wijk 1 ‘Oude kern Noordwijk
Binnen en omgeving’
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Foto A-4
Lindeplein, linden bepalen dorpsplein karakter. [maatregelen:
continueren huidig groenbeeld]

Foto P-5
Offemweg, achterzijde dorp wordt gekarakteriseerd door
stenig profiel. Groenbeeld wordt gevormd door beplanting
tuinen. [maatregelen: waar tuinbeplanting ontbreekt
groenbeeld ondersteunen met straatbomen]

Foto A-9
Zusterspad, parkeerterrein met bomendak. [maatregelen:
omvormen tot aantrekkelijk “groen” plein met “kleur” dat
rechtdoet aan historisch karakter Noordwijk Binnen]

Foto A-7
Lindenhofstraat, linden ondersteunen dorpskarakter.
[maatregelen: huidig groenbeeld continueren]

Foto A-3
Kerkstraat, groen en “kleur” ontbreken. [maatregelen: “kleur”
en pleksgewijs bomen in “containers” toevoegen]

Foto A-11
Bronckhorststraat, hier en daar straatbomen. [maatregelen:
huidig
groenbeeld versterken door toevoeging extra
straatbomen]
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3.4.1 Wijk 1 ‘Oude kern Noordwijk
Binnen en omgeving’

Huidige groene karakteristiek:
Gevarieerd gebied dat de historische
waardevolle kern omvat, met
karakteristieke vaak eeuwenoude
straatbomen, die de doorgaande
lijnen en de intimiteit van de
ruimten versterken. De linden zijn
sfeerbepalend en benadrukken
het historisch karakter. Daarnaast
wordt het groenbeeld bepaald door
particuliere (zicht)tuinen, zoals
de tuin bij de Lindenhof en de
overtuin hoek Wilhelminastraat- H.
Geestweg. Het gebiedje tussen
Oude Jeroenskerk en Voorstraat.
Er is bijna geen recreatief groen
(spelen in het groen, zitten in het
groen of onder bomen is nauwelijks
mogelijk).
De
landgoederen
Offem en Calorama zijn bijna niet

•

Routes naar de landgoederen begeleiden met bomen en verbindingen
met de oude kern beter herkenbaar maken.

•

Verbeteren groengebruiksmogelijkheden met name voor toeristen
(o.a. zit- en spelmogelijkheden d.m.v. aanpassingen van kijkgroen).

•

Het aanbrengen van een vernieuwende kleurrijke groeninrichting in
het winkelgebied, rond het gemeentehuis en de naastgelegen kerk,
in samenhang met het architectonisch karakter van het centrum
(vergroting uitstraling).

Beheer:
•

Intensief beheer gericht op het versterken van het historisch culturele
karakter. (o.a. door toepassing van kruidenvegetaties).

beleefbaar.
Streefbeeld:
In de oude kern de nadruk leggen op het versterken van de representativiteit van
(groene) plekken, pleinen en verblijfsgebieden door middel van architectonisch
groen (inclusief vormsnoei van bomen) en door het aanbrengen van cultuurlijk
en formeel traditioneel sierplantsoen met name in het winkelgebied (Zusterpad,
Kerkstraat, Tramsteeg en Zeestraat). Daarnaast versterken van straatstructuren
met laanbeplantingen. De nadruk ligt op het herkenbaar maken van een dorp
dat tussen de landgoederen ligt, d.m.v. duidelijke ‘groene’ routes naar de
landgoederen.
Maatregelen:
Inrichting:
•

Uitbouwen/versterken doorgaande bomenrijen.
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3.4.1 Wijk 1 ‘Oude kern Noordwijk
Binnen en omgeving’

Foto A-8
Pleintje aan de Van Limburg Stirumstraat, ruimte weinig
gedefinieerd. [maatregelen: versterken ruimtelijkheid door
toevoeging boombeplanting, dit is inmiddels gebeurd]
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Foto P-4
Lijsterpad, verbinding landgoed Offem met oude kern Noordwijk
Binnen, weinig gedefinieerd. [maatregelen: verbinding kern en
landgoed met boombeplanting optimaliseren]
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Foto A-1
Gemeentehuis aan de Heiligegeestweg, voorterrein
voornamelijk parkeerplein. Groenbeeld wordt bepaald
door geschoren linden. [maatregelen; representativiteit en
groenkarakter van plein voor gemeentehuis in samenhang met
kerkplein versterken]

3.4.1 Wijk 1 ‘Oude kern Noordwijk
Binnen en omgeving’
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Foto A-8
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3.4.2 Wijk 2 ‘Calorama’

Foto B-8
Scheveningsestraat, stenig dorpsprofiel. [maatregelen: waar
mogelijk met een enkele boom een meer intiem karakter
realiseren]
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Foto B-10
IJmuiderstraat,
stenig
dorpskarakter.
Solitairbomen
versterken intiem karakter. [maatregelen: huidige groenbeeld
continueren]

Foto B-13
Meidoornstraat, woonerf karakter. Groenbeeld solitairbomen
en heesterbeplanting. [maatregelen: intensiveren beheer]

3.4.2 Wijk 2 ‘Calorama’
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Huidige groene karakteristiek:
Een gebied met een hoge
bebouwingsdichtheid waarin veel
straatbomen staan. De wijk is rijk
aan kijkgroen. Groenelementen van
enig formaat ontbreken. De straten
tussen de St. Jeroensweg en de
Goudenregenstraat hebben een
woonerf karakter met veel groen en
speelgelegenheid voor kinderen.
Streefbeeld:
Kwaliteitsverbetering van de wijk
door veel aandacht te geven aan
straatbeplantingen, vooral langs de
ontsluitingswegen. Het openbaar
groen inrichten met een formeel en
cultuurlijk karakter.
Goede voorbeelden zijn de
Boerenburgerweg en de Jan
Kloosstraat. Het weinige gebruiksgroen zoveel mogelijk optimaliseren door het
in te richten voor multifunctioneel gebruik (spelen, zitten, ontmoeten).
Maatregelen:
Inrichting:
•

Verbeteren/uitbreiden groengebruiksvoorzieningen (o.a. speelruimte
voor de jeugd).

•

Waar mogelijk het uitbreiden van de boomstructuur in de straten
(o.a. straathoeken en voor inspringende gevels).

Beheer:
•

De samenstelling van de straatbomen éénsoortig maken.

•

Zuinig zijn op straatbomen/aankledinggroen in groenarme delen.
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3.4.3 Wijk 3 ‘Boerenburg’
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Foto B-19
Clusiusweg, hoofdontsluiting. Groenbeeld bestaat uit een
formele bomenrij aan de oostzijde en een landschappelijke
laanbeplanting met verschillende boomsoorten aan de
westzijde. [maatregelen: eensoortiger maken laanbeplanting]

Foto B-22
Stakman Bossestraat, eenzijdige formele laanbeplanting aan
bebouwingszijde. [maatregelen: landschappelijk laankarakter
aan de oostzijde versterken door aan beide zijden bomenrijen
te plaatsen]

Foto B-20
Salviahof, relatie met centrale park niet aanwezig. [maatregelen:
visuele/functionele relatie met parkgebied versterken]

Foto B-21
Montessoristraat, hoofdontsluiting. Groenbeeld is weinig
gedefinieerd, centrale park is nauwelijks beleefbaar.
[maatregelen: formele laankarakter aan bebouwingszijde
versterken; waterpartij in het centrale park van de weg af
zichtbaar maken]

Foto B-24
Bossestraat formele en parkachtige laanbeplanting bestaande
uit vele verschillende soorten. [maatregelen: eensoortiger
maken laanbeplanting]

Foto D-5
Buurweg, ecologische beheerde strook aansluitend aan
de ecologische verbinding langs de Northgodreef en het
Westeinde. [maatregelen: continueren/ uitbouwen ecologisch
beheer]
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3.4.3 Wijk 3 ‘Boerenburg’

Huidige groene karakteristiek:
De wijk kenmerkt zich door een
duidelijke en ruime groenopzet
met
waterpartijen
en
vele
groene speelplekken. Straat- en
laanbomenstructuren
versterken
het groene karakter. Centraal in
de wijk ligt een aantrekkelijk groen
parkgebied met een waterpartij. Aan
de westzijde van dit parkgebied komt
een aantal groene speelplaatsen
voor, waardoor een goede integratie
met de bebouwing is ontstaan. De
integratie van bebouwingsgroen
aan de oostzijde is minder
geslaagd. De in de rand van het
park voorkomende bebouwing
werkt hier (af)scheidend.

•

De samenhang van de ‘groene kapstok’ langs de hoofdontsluitingsweg
van de wijk versterken (Clusiusweg, Stakman Bossestraat, en
Montessoristraat).

•

De centrale waterpartij beter zichtbaar maken.

Beheer:
•

De samenstelling van de laanbomen langs de hoofdontsluiting
éénsoortig maken.

•

Het zuidelijk gelegen centrale parkgebied langs de Montissoristraat
intensief beheren (snoeien en maaien).

Streefbeeld:
Vanuit de (park)kern van de wijk met een duidelijk cultuurlijk karakter overgaan
naar een lossere, meer natuurlijke groenbehandeling aan de noord- en oostrand.
Versterken van de continuïteit van de laanbeplanting langs de hoofdontsluiting.
Integratie van het centrale park met de bebouwing in het oostelijk deel.
Maatregelen:
Inrichting:
•

Het groen in de noord- en oostranden van de wijk en het noordelijke
centrale parkdeel in karakter aansluiten op het extensieve groen van
de Northgodreef en Gooweg.

•

Rond de flats en in de laagbouwgebieden het huidige formele
groenkarakter handhaven/uitbreiden en doorzetten in het zuidelijk
deel van het centraal gelegen parkgebied. Tevens verbeteren van de
visuele relaties met het park (doorzichten).
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3.4.4 Wijk 4 ‘De Grashoek’
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Foto D-12, D-14 en D-17
Duinkant, overgang wijk Middengebied “versleten” groenstrook
bepaalt overgang tussen de wijk en het open Middengebied.
Opgaande heesterbeplanting beperkt veelal “boeiende”
uitzichten. [maatregelen: versterken/uitbouwen groenstrook
met aandacht voor uitzichten; intensiveren onderhoud]

Foto D-17

Foto B-30
Wilgenrand, centraal groen speelgebied met duinachtig
karakter. [maatregelen: geleding en ruimtelijk beeld versterken/
uitbouwen door het aanbrengen van bloemrijke heesters en
een enkele solitairboom; intensiveren onderhoud]

Foto D-14

Foto B-29
Zonnekant, entree tot wijk. Groenkarakter bepaald door
opgaande boom- en heesterbeplanting waardoor een natuurlijk
beeld ontstaat. [maatregelen: intensiveren onderhoud gericht
op het tot stand brengen van een meer cultuurlijk groenbeeld]

Foto D-16
Wilgenrand, waterpartij met cultuurlijk karakter. [maatregelen:
huidig beheer continueren]
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3.4.4 Wijk 4 ‘De Grashoek’

Huidige groene karakteristiek:

						
						

De wijk is opgezet als woonerf en is
rijk aan groen. Het groen heeft een
duidelijke geleidingsfunctie voor het
verkeer. De per straat wisselende
boomsoorten dragen bij aan de
herkenbaarheid van het gebied.
Daarnaast komt er veel ‘speel’groen
voor dat overwegend een natuurlijk
aanzien heeft. De westrand heeft
een natuurlijk karakter en vormt
de overgang (buffer) naar het
Middengebied. Centraal in de wijk
ligt een watergang die uitmondt
in de Duinwetering. Langs de
waterpartijen in de Grashoek
hebben zich tientallen Rietorchissen
gevestigd. Het maaibeheer dient
zodanig geregeld te worden dat
deze planten in bloei kunnen 		
komen. Verdere verruiging lijkt hier
ongewenst.

•

Aanbrengen doorzichten in de groenstrook grenzend aan het
Middengebied.

Beheer:
•

Intensivering onderhoud bosplantsoen.

Streefbeeld:
Het toegepaste bosplantsoen is karakteristiek voor de tijd waarin de wijk is
gebouwd (jaren 80). De organische stedenbouwkundige opzet geeft aanleiding
het groen een los en natuurlijk karakter te geven.
Wel dient de representativiteit van het bosplantsoen te worden versterkt (meer
aandacht voor verschijning: kleur en niet te ‘wild’ en overheersend), met name
bij de routebegeleidende beplanting. Doorzichten versterken relatie met het
Middengebied.
Maatregelen:
Inrichting:
•

Strakkere vormgeving van de routebegeleidende beplantingen.
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3.4.5 Wijk 5 ‘Het Middengebied’

Foto B-7
Duizendblad, woonerf karakter, een enkele straatboom en
lage heesterbeplanting bepalen het groenbeeld. [maatregelen:
huidig groenbeeld continueren]
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Foto D-26
Dahliastraat, groenkarakter wordt hoofdzakelijk bepaald door
sportvelden die tot op zekere hoogte het gevoel geven aan
het open Middengebied te wonen. [maatregelen: openheid
waarborgen]
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Foto B-3
Overgang wijk en open Middengebied. Een smalle divers
opgebouwde beplantingsstrook bepaalt het groenbeeld, dat
“gerafeld” aandoet. [maatregelen: versterken/ uitbouwen
groenstrook, waarbij aandacht voor uitzichten]
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3.4.5 Wijk 5 ‘Het Middengebied’

Huidige groene karakteristiek:
Het middelste deel van de wijk
bestaat uit woonerven en is het
rijkst aan groen. Hier komen
naast kijkgroen veel kleinere en
grotere
groene
speelplekken
voor. Tussen dit deel van de
wijk, de Weteringkade en de Van
Panhuysstraat is een strook met
buffergroen aangebracht.
Het zuidelijk en noordwestelijk
deel van de wijk is groenarmer.
Groen met natuurwaarden wordt
aangetroffen langs de Westerbaan
en de Fresialaan, het Dompad en in
het parkje langs de Nieuwe Zeeweg
(Kruytpark). Aandacht geven aan de
waterpartijen en waterlopen. Hier is
relatief schoon kwelwater waarin
bijzondere planten (o.a.Rietorchis
enSnavelzegge) en ook amfibieën (o.a. Kleine watersalamander) te vinden
zijn.

•

Extra boombeplanting aanbrengen in het zuidelijk en noordwestelijk
deel.

•

Het groene, historische en karakteristieke Dompad, waar mogelijk, in
oude staat terugbrengen.

Beheer:
•

Intensiveren van het onderhoud van de veelvuldig gebruikte
groenelementen.

•

Intensiveren onderhoud bosplantsoen.

Streefbeeld:
In het middelste deel van de wijk de huidige karakteristiek (met veel
bosplantsoen) handhaven en versterken (karakteristiek voor de jaren 80). Het
losse, natuurlijke karakter sluit goed aan op het omringende groen van het
park aan de Nieuwe Zeeweg en het Gemeentelijk Sportpark Duinwetering. Het
stenige noordwestelijk en zuidelijk deel van het gebied meer vergroenen. Voor
de rest handhaven van de restanten van landschappelijke beplantingen, waarbij
de aansluiting op de (toekomstige) inrichting van het open Middengebied de
nadruk zal krijgen.
Maatregelen:
Inrichting:
•

Binnen de woongebieden strakke vormgeving van de routebegeleidende
beplantingen.
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3.4.6 Wijk 6 ‘Beeklaankwartier’

Foto A-18
Hadriaan van Neslaan, hoofdontsluiting. Groen karakter wordt
bepaald door straatbomen en heesterkarakter. Duidelijke
straatbomen structuur ontbreekt. [maatregelen: versterken/
uitbouwen
straatbomenstructuur;
eensoortiger
maken
straatbomen, heestervakken vervangen en straatprofiel
aanpassen]
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Foto C-23
Boekerslootlaan, de waterpartij is aan het oog onttrokken door
heesterbeplanting. [maatregelen: zichtbaar maken watergang]
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Foto A-23
Gerberahof, woonpleintje, groenkarakter bepaald door bomen.
[maatregelen: intensiveren beheer]
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3.4.6 Wijk 6 ‘Beeklaankwartier’

Huidige groene karakteristiek:
Het groen in de wijk wordt gekarak
-teriseerd door veel straatbome,
kijkgroen, waterpartijen, en heester
-beplantingen afgewisseld met
groene speelplaatsen. Het sortiment
van
straatbomen
en
heetsers is zeer divers, wat vaak
tot een rommelig beeld leidt. Langs
de Herenweg en de Beeklaan is
een bufferbeplanting gesitueerd.
De historische watergangen zijn
als gevolg van heesterbeplanting
vaak nauwelijks beleefbaar. (o.a.
Boekersloot).

Beheer:
•

Samenstelling laanbeplanting Dr. Hadriaan van Neslaan éénsoortig
maken.

•

Samenstelling
maken.

•

Intensief onderhoud op plekken die vaak worden bezocht.

heesterbeplanting

kleuriger

en

minder

divers

Streefbeeld:
Wijk met een duidelijk cultuurlijk formeel groenkarakter aansluitend op de strakke
stedenbouwkundige opzet (flats en eengezinswoningen) en ontsloten via een
laan. Meer aandacht voor de structuur en éénsoortigheid van de beplantingen
langs de hoofdontsluiting, met bomen aan weerszijden van de weg.
Maatregelen:
Inrichting:
•

Versterken laankarakter van de Dr. Hadriaan van Neslaan (o.a. bomen
aan weerszijden van de weg).

•

Watergangen zichtbaar maken vanaf de Boekerslootlaan.
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3.4.7 Wijk 7 ‘Vinkeveld’
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Foto C-2
Alk, wijkontsluiting, laankarakter plaatselijk in combinatie met
opgaande heesterbeplanting. [maatregelen: intensiveren
beheer heesterbeplanting gericht op het scheppen van een
cultuurlijker groenbeeld]

Foto C-14
Obliehoorn, woonstraat. Groenbeeld wordt bepaald door
kortere en langere rijen straatbomen en tuinbeplantingen.
[maatregelen: voorkomen dat boomkruinen te dicht op
woningen groeien]

Foto F-20
Overgang wijk en open Middengebied. Groenkarakter bepaald
door achter- en voortuinen. Schaal en maat achtertuinen
passen niet bij het open Middengebied. [maatregelen: groene
overgangsstrook met open Middengebied tot stand brengen,
in deze strook tevens een goede beëindiging van de diverse
watergangen realiseren]. :Opm. inmiddels is de doodlopende
watergang doorgetrokken.

Foto C-4
Strandloper, groen/speelplek binnen woonbuurt. [maatregelen:
intensivering beheer]

Foto C-13
Uitzichten op Middengebied gedeeltelijk geblokkeerd door
heesterbeplanting. [maatregelen: potentiële visuele relaties
met open Middengebied, waar mogelijk, uitbouwen]
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3.4.7 Wijk 7 ‘Vinkeveld’

Huidige groene karakteristiek:
Een nieuwbouwwijk met veel groen,
vaak divers van opzet, dat niet
altijd bijdraagt aan een herkenbare
structuur. Radiale groenelementen
vormen de hoofdgeleding van
de wijk. De hoofdontsluiting
is ruim opgezet en bestaat
uit laanbomen met daarnaast
vele groene speelplekken en
heesterbeplantingen. Binnen de
woongebieden worden kleinere
groene speelelementen vaak in
combinatie met parkeervakken
aangetroffen. Korte bomenrijen of
enkele solitair bomen bepalen hier
het groene karakter.
De groene hoofdentree tot de wijk
(Bonnikeplein) wordt gedeeltelijk
aan het oog onttrokken door
hoogopgaande beplanting rondom een trapveldje en is daardoor nauwelijks als
hoofdentree vanaf de Beeklaan herkenbaar. Tussen de wijk en de Beeklaan is
opgaand buffergroen aangebracht. De overgang tussen de wijk en het open
Middengebied is abrupt. De kleinschalige achtertuinen verhouden zich niet tot
de maat van de open bollenvelden. Ook visuele relaties tussen de openbare
ruimte in de wijk en het Middengebied ontbreken grotendeels, hoewel ze in
potentie aanwezig zijn.

Maatregelen:
Inrichting:
•

Versterken van de beleving van de wijkentree (Bonnikeplein).

•

Langs de randen grenzend aan het open Middengebied een strook
met natuurlijk karakter realiseren.

•

De beëindiging van de waterpartijen aan de zijde van het Middengebied
verbeteren (o.a. door aanpassing van oevers en schaal van het
wateroppervlak, verwerven van gronden is hiervoor noodzakelijk).

•

Zichtlijnen op het open Middengebied vanuit de openbare ruimten
realiseren/verbeteren.

Beheer:
•

Intensiveren van het onderhoud
groenruimten (o.a. speelplekken).

•

Extensief beheren van de randen.

van

de

intensief

gebruikte

Streefbeeld:
Vanuit de kern van de wijk met een bestaand duidelijk cultuurlijk karakter een
overgang maken naar een lossere, meer natuurlijke groenbehandeling van de
randen, die aansluiten op het open Middengebied en Beeklaan. Waterpartijen
dragen bij aan een harmonische overgang naar het Middengebied. Het
Bonnikeplein (hoofdentree tot de wijk) vormt een kwalitatief hoogwaardige, in
het oog springende plek, aan de Beeklaan.
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3.4.8 Wijk 8 ‘Dobbelmannduin / Breloftpark’

Foto F-14
Rechts de zuidelijke rand Dobbelmannduingebied, villa’s
gesitueerd in een duinachtige omgeving. Groenbeeld
wordt bepaald door tuinen met een duinachtige vegetatie.
[maatregelen: continueren huidige groenopbouw en beheer]
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Foto F-5
Oude Zeeweg, daar waar boom- en heesterbeplantingen
ontbreken wordt het open Middengebied beleefbaar.
[maatregelen: opener maken begeleidende wegbeplantingen]

NWK-1200 Beleidsplan Groen Gemeente Noordwijk
maart 2009

Foto F-11
Breloftpark, villa-achtige opzet met groene straten. Straatbomen
bepalen het groenbeeld. [maatregelen: handhaven straatbomen
structuur]
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3.4.8 Wijk 8 ‘Dobbelmannduin / Breloftpark’

Huidige groene karakteristiek:
Zeer gevarieerd gebied dat
grotendeels bestaat uit open
bebouwing. Het oorspronkelijke
duinreliëf is nog grotendeels
intact. Het gebied is rijk aan groen
en bestaat uit opgaand loofhout,
straatbomen, natuurlijke struiken
(struwelen) en sierheesters. Het
belangrijkste groenelement vormt
de Algemene Begraafplaats. Het
hier aanwezige gemengd bos heeft
tevens een ecologische betekenis.

Beheer:
•

Veel gebruikte plekken en de Algemene Begraafplaats intensief
beheren.

•

Grotere groengebieden/-stroken
ecologisch beheren.

en

grasbermen

voornamelijk

Streefbeeld:
Handhaven van het groenrijke karakter, dat het kustplaatskarakter van deze
op de binnenduinrand gelegen wijk benadrukt. De meer open groenstructuur
in het noordelijk deel gaat over in een boom- c.q. bosrijke groenstructuur in
het zuidelijk deel (Algemene Begraafplaats en omgeving Oude Zeeweg).
Versterken van de historische beplanting langs het Dompad, aansluitend op de
toekomstige ontwikkelingen in het Middengebied.
Maatregelen:
Inrichting:
•

Laanbeplantingskarakter langs Dompad versterken.
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3.4.9 Wijk 9 ‘Villapark de Zuid’
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Foto P-12
Boerhaaveweg, villa’s gesitueerd in de duinen. Duinvegetatie
bepaald het groenbeeld. [maatregelen: continueren duinsfeer en
beheer gericht op uitbouw ecologische waarden duinvegetatie;
bermen duinbeheer]

Foto F-1
Dennenweg. Duinachtige inrichting en beplanting in tuinen
draagt bij aan het duinkarakter van de wijk. [maatregelen:
bevorderen duinachtige tuinontwikkeling]

Foto F-2
Beethovenweg, bermen met duinvegetatie ondersteunen
“duin”beeld. [maatregelen: continueren beheer gericht op
uitbouw ecologische waarden duinvegetatie]

Foto F-10
Beboste binnenduinrand aan de oostkant van de wijk, grenzend
aan het open Middengebied. Gebied onderdeel van de lokale
ecologische verbinding. [maatregelen: handhaven/versterken
ecologische waarden]

Foto E-37
Parkeren langs Koepelweg tast bosstrook op de binnenduinrand
aan. [maatregelen: bermen geschikt maken / uitbouwen voor
‘berm’ parkeren]
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3.4.9 Wijk 9 ‘Villapark de Zuid’

Huidige groene karakteristiek:
Fraai
duingebied
met
open
bebouwing.
Het
duinkarakter
is goed beleefbaar door de
kruidachtige vegetaties, plaatselijke
lage
heesterbeplantingen
en
bomen die in de bermen langs de
wegen voorkomen. Een vrijwel
ongestoord duingebied op de
grotere open plekken en opgaande
loofhoutbeplantingen langs de
binnen duinrand, grenzend aan
het open Middengebied. De
natuurwaarde van het gebied is
groot, met name het opgaande
loofhout langs de Koepelweg is
ecologisch waardevol. Villapark De
Zuid heeft bijzondere duinflora in
de wegbermen. De duinflora dringt
via de brede bermen de woonwijk
in. Dit is een bijzondere situatie
die gekoesterd moet worden.
Dus geen bomen en struiken planten op plaatsen waar deze flora prachtig
ontwikkeld is. Ook de buurtvereniging gaat zich inzetten voor het behoud van
deze bijzondere flora. Verder valt een deel van het gebied in het Natura 2000
gebied Coepelduynen, zoals het ‘gat van Heineken’ aan de Dennenweg. Het
beheer hiervan wordt via het beheerplan Coepelduynen geregeld. De beleving
van het groene karakter van deze wijk wordt tijdens mooie zomerdagen ernstig
geschaad door in de bermen geparkeerde auto’s (strandtoeristen). Voor de
beschrijving van de Koningin Astrid Boulevard zie paragraaf 3.1.3 (randzone
Boulevard).

bosstrook langs de Koepelweg.
Maatregelen:
Inrichting:
•

Daar waar parkeren in bermen wordt toegestaan deze gebieden ook
als zodanig geschikt maken / uitbouwen t.b.v. ‘berm’ parkeren.

•

Maatregelen treffen tegen ‘wild’ parkeren in bermen (o.a. lage houten
palen, struiken).

Beheer:
•

Extensief en ecologisch beheer van bermen en groengebieden, gericht
op de uitbouw van natuurwaarden (o.a. voorkomen dat bewoners
stukken berm als tuin gaan behandelen).

Streefbeeld:
Handhaven van de huidige groene karakteristiek die het kustplaatskarakter van
deze in de duinen aangelegde wijk benadrukt. Het gebied aantrekkelijk maken
voor fietsers en wandelaars door het terugdringen/verder reguleren van het
parkeren in de bermen, met name nabij de Koningin Astrid Boulevard en in de
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3.4.10 Wijk 10 ‘Oude kern van
Noordwijk aan Zee’
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Foto E-18 en P-14
Hoofdstraat. Aan de westzijde (zeekant) ontbreken bomen, aan
de oostzijde wordt het groenbeeld bepaald door een rij geschoren
linden. Bloemen, met uitzondering van verlichtingselementen
in de vorm van tulpen ontbreken. [maatregelen: bloemrijker
maken]

Foto E-22 en E-25
Parallel Boulevard. Stenig beeld door het ontbreken van
beplantingen, weinig uitnodigend voor toeristen. [maatregelen:
aanbrengen bloemrijke boom- en andere beplantingen]

Foto E-17 en E-13
Schoolstraat en Stijntjesduinstraat. Groenkarakter wordt bepaald
door korte bomenrijen en solitairbomen. [maatregelen: daar
waar mogelijk pleksgewijs korte bomenrijen en solitairbomen
aanbrengen; stimuleren (opgaande) tuinbeplanting]

Foto P-14

Foto E-25

Foto E-13

NWK-1200 Beleidsplan Groen Gemeente Noordwijk
maart 2009

3.4.10 Wijk 10 ‘Oude kern van
Noordwijk aan Zee’

Huidige groene karakteristiek:

Maatregelen:

Het
gebied
is
arm
aan
groen.
Het
groen
bestaat
uit
een
aantal
incidenteel
voorkomende
straatbomen,
enkele
beplantingsvakken
met
solitairbomen
en
heesterbeplantingen en een enkele
groene speelplaats. Een markant
groenelement is de rij geschoren
linden in de Hoofdstraat. Op
strategische
plekken
fleuren
bloembakken
de
buitenruimte
op.
Het
imago
Noordwijk
‘Bloemenbadplaats’ wordt echter
niet waargemaakt.
Voor de beschrijving van de Koningin
Wilhelmina Boulevard zie paragraaf
3.1.3 (randzone boulevard) en de
Parallel Boulevard, zie paragraaf
3.3.8.

Inrichting:
•

De groene en bloemrijke ‘kapstok’ in het centrumgebied (Hoofdstraat
en omgeving) in aansluiting op het Palaceplein en de Parallel
Boulevard en in samenhang met stenige en architectonische middelen
versterken/uitbouwen.

•

Het karakter van de straatbeplanting in woonstraten versterken.

•

Aantal boomsoorten beperken tot één of twee.

Beheer:
•

Intensiveren beheer op intensief gebruikte toeristische plekken (o.a.
Centrumgebied, Parallel Boulevard, Palaceplein).

Streefbeeld:
In de oude kern (Hoofdstraat en omgeving), daar waar dit klimatologisch
mogelijk is, de nadruk leggen op het versterken van de representativiteit van
groene plekken en pleinen. Dit kan bereikt worden door het toepassen van
architectonisch groen in samenhang met stenige architectonische middelen
en door het aanbrengen van bloemrijke heesters en éénjarigen. De nadruk
ligt op het inhoud geven aan de slogan Noordwijk ‘Bloemenbadplaats’. Via
de inrichting van de buitenruimte moet duidelijk worden gemaakt dat het een
strandbadplaats betreft. De overige straatprofielen kunnen worden versterkt
door, waar mogelijk, extra straatbomen aan te planten (zie ook paragraaf 3.3.8,
Parallel Boulevard). Één of twee soorten bomen kiezen voor deze wijk.
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3.4.11 Wijk 11 ‘Princessebuurt / Auteurswijk / Bosweg’

Foto E-28
Westzijde Bosweg, villabebouwing in de duinen. Duinvegetatie
bepaald het groenbeeld.
[maatregelen: handhaven duinen en duinvegetatie]

Foto E-8
Hoogwakerbosstraat aan oostkant. Ook hier ontbreekt
straatbeplanting grotendeels. Bomen in tuinen bepalen het
groen beeld. [maatregelen: daar waar mogelijk pleksgewijs
korte bomenrijen en solitairbomen aanbrengen; stimuleren
(opgaande) tuinbeplanting]
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Foto E-29 en E-30
Parkeerterrein aan het Wantveld en aangrenzende
Hoogwakersbosstraat, met uitzondering van tuinen ontbreekt
groen geheel. [maatregelen: daar waar mogelijk pleksgewijs
korte bomenrijen en solitairbomen aanbrengen; stimuleren
(opgaande) tuinbeplanting]
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Foto E-30

3.4.11 Wijk 11 ‘Princessebuurt / Auteurswijk / Bosweg’

Huidige groene karakteristiek:
In deze wijk zijn twee verschillende
delen te onderscheiden met ieder
een eigen groenkarakteristiek.
Het westelijk deel met villa’s en
grote tuinen (Bosweg en omgeving)
bestaat uit een oorspronkelijk duinterrein met een belangrijke natuurfunctie. De bewoners hebben de
buurtvereniging Noordduinen opgericht. Ook zij willen de floristisch
belangrijke bermen van de Bosweg,
inclusief de keerlus behouden.
Het oostelijk deel (Auteurswijk en
Princessebuurt) wordt gekenmerkt
door dichte bebouwing met zeer
weinig groen. Het groen bestaat
hier uit enkele straatbomen, een
paar kleine groenstroken, die als
kijkgroen fungeren, en een groene
speelplaats. Op sommige plaatsen fleuren bloembakken het straatbeeld op.
Voor een beschrijving van het Wantveld zie paragraaf 3.3.3.

•
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Stimuleren van opgaande boombeplanting.

Beheer:
•

Intensiveren beheer van intensief gebruikte plekken.

Maatregelen (westelijk deel):
Inrichting:
•

Niet van toepassing.

Beheer:
•

Ecologisch beheer gericht op uitbouw duinnatuurwaarden van bermen
en groenplekken.

Streefbeeld:
Handhaven/versterken van het duinkarakter in het westelijk deel van de wijk.
Het kustplaatskarakter moet naar voren worden gebracht. In het oostelijk deel
een boomstructuur aanbrengen die bepaalde plekken benadrukt, aangepast
op de klimatologische omstandigheden. De nadruk ligt op het vergroten van
de kwaliteit van de woonomgeving door middel van stenige architectonische
middelen en groen.
Maatregelen (oostelijk deel):
Inrichting:
•

Verbeteren/uitbreiden pleksgewijze bomen-/beplantingsstructuur
in de woonstraten, met aandacht voor de toepassing van stenige,
architectonische elementen.
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3.4.12 Wijk 12 ‘Duinpark’
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Foto E-3 en E-4
Leendert Hellen Berghof, woonerfkarakter met los cultuurlijk
aandoend groen (bomen en lage heesters). Parkeerplekken
onderbreken de groenstructuur. [maatregelen: uitbouwen
boomstructuur op parkeerplekken]

Foto E-4

Foto E-34 en E-6
Groene parkzone ‘de Groene Long’. restant van de
oorspronkelijke binnenduinrand, scheidt het westelijk van het
oostelijk deel van de wijk. Opgaande vegetatie die typerend
is voor de binnenduinrand bepaald het groenbeeld. Grazige
groene speelplekken vormen een dissonant. [maatregelen:
grazige open speelplekken een meer duinachtig karakter
geven]

Foto E-6

Foto E-5
Toegang achterterrein Hendrik Vinkhof, natuurlijk aandoend
groen (vnl. heesters en bosplantsoen) verbind achterterrein
met groene parkzone. [maatregelen: continueren huidige
ruimtelijke groenopzet en beheer]
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3.4.12 Wijk 12 ‘Duinpark’

Huidige groene karakteristiek:
De wijk kan worden onderverdeeld
in
Duinpark-Hoog,
aangelegd
op de duinen en Duinpark-Laag.
aangelegd op de voormalige
tuinbouwgronden
van
het
Middengebied. De beide delen zijn
van elkaar gescheiden door een
groene parkzone (de Groene Long)
met veel opgaande loofbomen en
enkele dennen. De wijk sluit aan
op de Noordduinen. De wijk heeft
een herkenbare groenstructuur
bestaande uit groen met een formeel
karakter in de straten en groen met
een los, cultuurlijk karakter in de
binnenterreinen en langs de paden
die deze terreinen verbinden met
de centrale groene parkzone. In
de nota “Groene verbindingen door
Noordwijk” wordt voorgesteld om het groen in de wijk Duinpark-Laag voor
een deel (de zone tussen Duinweg en de zuidpunt van de Groene Long) te
integreren in de verbindingszone door het middengebied. Op die manier kan de
Groene Long een volwaardige schakel worden richting Noordduinen. Dit kan al
door de tussenliggende groengebiedjes niet al te intensief te beheren en daar
te zorgen voor inheemse boomsoorten en struiken.

Een meer natuurlijk karakter kan worden nagestreefd. De hoofdstructuur in
de straten moet strak worden vormgegeven, gericht op het vergroten van de
herkenbaarheid, De strakke vormgeving betreft vooral de routebegeleidende
beplantingen.
Maatregelen:
Inrichting:
•

Verder versterken/uitbouwen van de strakke vormgeving van de
routebegeleidende beplantingen.

Beheer:
•

Intensiveren
van
het
heesterbeplantingen.

•

Ecologisch beheer van de centrale groene strook (de Groene Long).

onderhoud

van

bosplantsoen

en

Streefbeeld:
Het in de wijk toegepaste bosplantsoen is karakteristiek voor de tijd waarin
de wijk is gebouwd (jaren 70). De organische stedenbouwkundige opzet
geeft aanleiding om het groen een los, natuurlijk karakter te geven. Het losse,
natuurlijke karakter sluit goed aan op de centrale groene parkzone op de
binnenduinrand. Wel dient de representativiteit van het bosplantsoen te worden
versterkt (meer aandacht voor verschijning: niet te ‘wild’ en te overheersend).
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3.4.13 Wijk 13 ‘Boechorst’
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Foto X-138
Lageweg. Toekomstige boombeplanting aan de noordwest zijde
sluit aan op boombeplanting van het Gemeentelijk Sportpark
Lageweg.

Foto B-16
Groenstrook tussen Gooweg en Everwijkpark, onderdeel
ecologische verbindingszone tussen de landgoederen Offem,
Calorama en Nieuw - Leeuwenhorst.

Foto C-35
Schiestraat vanaf hoek Lageweg, wordt ontwikkeld als
ecologische verbindingszone met de uitstraling van een
bossingel.

Foto X-140
Overbeek, hier vandaan is straks ‘Bronsgeest’ beleefbaar
vanuit de wijk.

Foto X-132
De Hagen en Zuidbroek. Laanbomen en hagen bepalen
groenbeeld.
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3.4.13 Wijk 13 ‘Boechorst’

Huidige groene karakteristiek

Maatregelen

Wijk is in ontwikkeling. Begin
2007, was twee derde van de wijk
gerealiseerd.

Inrichting

De wijk is / wordt ontwikkeld
in een omgeving met grote
landschappelijke en ecologische
waarden, de landgoederen Offem
en Leeuwenhorst.
De groenopzet in de wijk bestaat
uit een groengeraamte gevormd
door laan- en solitairbomen,
aangevuld met karakteristieke
hagenstructuren. Daarnaast is
grenzend aan het Everwijnpark en
doorlopend naar de Schiestraat
een
ecologische
verbinding
tussen de landgoederen Offem,
Calorama en Nieuw-Leeuwenhorst gerealiseerd. Incidenteel is de sfeer van de
bloembollenvelden voelbaar gemaakt in de diverse wijkdelen. De afwisseling
in boom- / beplantingssoorten zorgt voor een duidelijke herkenbaarheid van
de wijkdelen. Het groen van de wijk sluit naadloos aan op het karakteristieke
aanwezige landgoederen landschap.

•

Verder uitbouwen en versterken van het ecologische bos- moeras
verbindingszone langs de Gooweg, Schiestraat en de watering achter
de Ambachtsgeest en langs de singel tussen Everwijnpark en de
Narcissenhof.

Beheer
•

Afstemmen op het realiseren van een hoge beheerkwaliteit in het
woongebied.

•

Ecologisch beheer van de strook grenzend aan het Everwijnpark en
tussen Gooweg en Everwijnpark.

•

Hier liggen grote kansen voor ecologisch beheerde oevers. Hier en
daar overvegetatie laten ontstaan (liever dan aanplant met planten
van elders zoals op één plaats is gebeurd).Verder goede kansen voor
mooie overgangen in min of meer natuurlijke vegetatie vanwege de
langzaam oplopende oevers.

Streefbeeld
Handhaven / versterken van het groenconcept waarin het karakteristiek
aanwezige landschap naadloos aansluit op het groen binnen en rond de wijk.
De nadruk ligt op het vergroten van de kwaliteit van de woonomgeving door
een hoge beheerkwaliteit te realiseren.
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3.4.14 Wijk 14 ‘Bronsgeest’

Foto Q-074
Bosrand van landgoed Leeuwenhorst. [maatregelen: aansluiten
boskamers op bosrand]
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Foto Q-075 en Q076
Bollenteelt kenmerkt het gebied. [maatregelen: ontwikkelen boskamers]
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3.4.14 Wijk 14 ‘Bronsgeest’

Huidige groene karakteristiek:
Toekomstige uitbreiding. De wijk
wordt ontwikkeld in een omgeving
met
grote
landschappelijke
en
ecologische
waarden,
de
landgoederen
Offem
en
Leeuwenhorst. Op dit moment
wordt het gebied voornamelijk
gekenmerkt door bollenvelden,
verspreid liggende boerderijen en
bedrijfsbebouwing. Het heeft een
open karakter en wordt begrensd
door de opgaande beplanting langs
de wegen aan de randen en de
bosbeplanting van Leeuwenhorst.
De Oostzijde, de strook langs de
N206 is onderdeel van de PEHS.

Streefbeeld:
Een groen opzet die de ecologische en landschappelijke verbindingen tussen
de landgoederen Calorama, Offem en Leeuwenhorst in standhoudt/versterkt.
De groenstructuur bestaat uit boselementen en –tongen, afgewisseld met
open ruimten, die aansluiten op de groenopzet van de randzone Offem en de
bossen van het landgoed Leeuwenhorst. Aan de Oostzijde, langs de N206,
zijn de open ruimten grazig en hebben een ecologische en landschappelijke
functie. Aan de west- en zuidzijde vormen ze ‘boskamers’ voor nieuw te
bouwen woningen.

De beplanting langs de Gooweg versterkt de provinciaal ecologische
verbinding tussen de landgoederen Offem, Calorama en Leeuwenhorst.
De beplanting langs de Van Berckelweg vormt een ecologische verbinding
tussen de PEHS langs de N206 en de provinciaal ecologische verbinding die
de voorgenoemde landgoederen verbindt.
De ‘groene’ randen van het gebied vormen een aantrekkelijk wandel-/fietsen uitloopgebied dat aansluit op de regionale wandel- en fietspaden ten
noorden en ten zuiden van Noordwijk.

Maatregelen:
Inrichting:
•

Op basis van ecologische, landschappelijke en recreatieve
uitgangspunten een basisprincipe voor de ‘boskamer’ structuur
ontwikkelen, dat de grondslag vormt voor de toekomstige
verkaveling en het gebruik.

•

Versterken van de bestaande ecologische verbindingszone Offem Leeuwenhorst

Beheer:
•

Afhankelijk van de uitwerking van inrichtingsplannnen.

Opgaande bosachtige beplantingen langs de oostzijde van de Gooweg en
langs de noordzijde van de Van Berckelweg geven de wijk een landgoed
karakter. Het landgoed karakter wordt versterkt door een monumentale
groen entree ter hoogte van de rotonde, halverwege de Van Berckelweg.
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3.4.15 Wijk 15 ‘Offem-Zuid’

Foto Q-148
Foto Q-148, Q-149 en Q-150.
Toekomstig te bebouwen gebied. [maatregelen: ontwikkelen
boskamerstructuur]
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Foto Q-149

Foto Q-150
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3.4.15 Wijk 15 ‘Offem-Zuid’

Huidige groene karakteristiek:
Toekomstig
uitbreidingsgebied.
De
wijk
wordt
ontwikkeld
in een omgeving met grote
landschappelijke en ecologische
waarden, het landgoed Offem, de
randzone Offem en de provinciaal
ecologische verbinding langs de
N206. De strook langs de N206
is schakel in de (provinciale)
ecologische verbinding Coepelduynen - Noordduinen via de
landgoederen. In het groenplan
voor Offem-Zuid moet dit een
plaats krijgen. Wordt ook genoemd
in de nota Nieuw Oost
Op dit moment wordt het gebied
gekenmerkt
door
een
grote
diversiteit in gebruik. De mengeling
van bollenvelden, landelijk wonen,
paardenweiden, volkstuinen en opslag (schuren) in combinatie met een grote
verscheidenheid aan beplantingselementen leidt tot een rommelig beeld. De
‘pluksgewijze ontwikkeling die nu plaatsvindt versterkt dit beeld verder.

van het uitloopgebied gevormd door de randzone Offem en de oostkant van
de Klei.

Maatregelen:
Inrichting:
•

Op basis van ecologische, landschappelijke en recreatieve
uitgangspunten een basisprincipe voor de ‘boskamerstructuur’
ontwikkelen, dat de grondslag vormt voor de toekomstige verkaveling
en het gebruik.

•

Versterken van de ecologische verbindingszone tussen Offem- en
Coepelduinen.

Beheer:
•

Huidig ecologisch beheer van bermen continueren/ bevorderen.

•

Toekomstig
beheer
inrichtingsplannen.

afhankelijk

van

de

uitwerking

van

Streefbeeld:
Een groenopzet die enerzijds als kader dient voor de pluksgewijze ontwikkeling,
anderzijds aansluit op het ecologisch en landschappelijk waardevolle landgoed
Offem en de provinciaal ecologische verbinding langs de N206.
De groenstructuur bestaat uit boselementen en bostongen, afgewisseld met
open ruimten die aansluiten op de ruimtelijke groenopzet van de randzone
Offem en de provinciaal ecologische verbinding langs de N206. De hierdoor
ontstane ‘bos’kamers krijgen naast woonbebouwing voornamelijk een
grazige ecologische invulling ten oosten van de Achterweg en voornamelijk
een ‘woon’ invulling aan de westkant. De groene oostrand vormt onderdeel
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3.4.16 Bedrijventerrein ‘de Klei-Oost’

Foto Q-056 en Q-057
Maandagsche Watering. [maatregelen: uitbouwen ecologische
diversiteit]

Foto Q-059
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Foto Q-057
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Foto Q-058 en Q-059
‘De Hooge Krocht’. [maatregelen: ontwikkelen groenstructuur
bestaande uit boombeplanting en hagen]
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3.4.16 Bedrijventerrein ‘de Klei-Oost’

Huidige groene karakteristiek:
Bedrijventerrein in ontwikkeling
aansluitend op bedrijventerrein
Rijnsburg.
Strakke
rooilijn,
diversiteit in bebouwing. Hoofd
structurerend groenelementen zijn
op dit moment de Maandagsche
Watering en incidenteel groen
langs De Hooge Krocht.

Beheer:
•

Intensiveren beheer langs wegen.

•

Ecologisch beheer langs de Maandagsche Watering.

Streefbeeld:
De hoofd groenstructuur van
het gebied wordt bepaald door:
Cultuurlijk groen aan de voorzijde
van
de
bedrijfsbebouwing
bestaand uit geschoren hagen en
losse bomen in geschoren hagen
aansluitend op de architectuur.
Natuurlijk groen aan de achterzijde
van de bedrijfsgebouwen en langs de Maandagsche Watering en aansluitend
op het plas-dras gebied aansluitend op Klei-oost.

Maatregelen:
Inrichting:
•

Aanvullen bestaande boombeplanting met hagen.

•

Uitbouwen ecologische diversiteit van en langs de Maandagsche
Watering.
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3.4.17 Bedrijventerrein ’s-Gravendijck / Space Business Park

Foto Q-170
‘s-Gravendijckseweg. Strakke bomenrijen in hagen bepalen
het beeld. [maatregelen: intensief beheer continueren]

Foto Q-169
Groenstrook langs het ‘s-Gravendijckplein. [maatregelen:
ecologisch beheer]
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Foto Q-163
Ecologische
verbinding
‘s-Gravendijck.
ecologisch beheer continueren]

[maatregelen:
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Foto Q-166
Aansluiting noordelijke ecologische verbinding op het Willem
van de Bergh terrein. [maatregelen: ecologisch beheer,
ruimtelijke continuïteit waarborgen]

Noordwijk
3.4.17 Bedrijventerrein ’s-Gravendijck / Space Business ParkNWK-1200 Beleidsplan Groen Gemeentemaart
2009

Huidige groene karakteristiek:

Maatregelen:

Bedrijventerrein in ontwikkeling
met een strakke ruimtelijke
opzet. De groenstructuur langs de
ontsluitingswegen, bestaande uit
geschoren hagen met een ruim
opgezette laanbeplanting (eiken)
vormt een sterk bindend en
karakter bepalend element.

Inrichting:

Aan de noordzijde van het terrein
is een natuurrandzone ontwikkeld
die de ecologische schakel vormt
tussen het bosrijke Willem van de
Bergh terrein en de provinciaal
ecologische verbinding langs de
N206. In de toekomst wordt het
bedrijventerrein in zuid-westelijke
richting uitgebreid met het Space
Business Park (17A).

•

Aanleg pauzerecreatieplekken en -rustpunten.

•

Uitwerken groenerandzone zuidzijde Space Business Park in relatie
met noordelijke natuurrandzone en de groenstrook langs het
‘s-Gravendijckerplein.

•

Aandacht aan natuurvriendelijke oevers in bedrijventerreinen. Het
Hoogheemraadschap stelt eisen ten aanzien van natuurvriendelijke
oevers.

Beheer:
•

Binnen de bebouwde
continueren.

•

In natuurrandzone ecologisch beheer.

omgeving

bestaand

intensief

beheer

Streefbeeld:
Ruimtelijk beeld van laanbomen in geschoren hagen met pauzerecreatie
plekken en rustpunten langs de wegen. Deze opzet wordt gecontinueerd in
het Space Business Park.
Aan de noord- en westzijde een robuuste natuurrandzone met een waterberging
met natuurfunctie die aansluit op de bosbeplanting op het Willem van de Bergh
terrein en de natuurstrook langs de N206. Aan de zuidwestzijde vormt een
groenzone een groene visuele buffer tussen Katwijk en het Space Business
Park. Beide stroken zijn via de groenstrook langs het ‘s-Gravendijckerplein
verbonden. Aan de noordoostzijde vormt de natuurrandzone de groene
begrenzing van het aanliggende bollengebied.
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4. Hoe verder
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4. Hoe verder

Bij de kosten wordt een globale indicatie gegeven of een actie extra middelen
vergt, budgettair neutraal is of juist extra middelen oplevert.

4.1 Algemeen
Voor het verwezenlijken van de “groene” beleidsdoelstellingen en
streefbeelden, dient een uitvoeringsplan op te worden gesteld, bestaande uit
een lijst met acties met de daarbij behorende planning (prioriteitsstelling) en
kostenindicaties.
Om de gewenste verhoging van de kwaliteit van het woon-, werk-, recreatieen leefmilieu te realiseren, zal de gemeente zich op de volgende vier
onderdelen moeten inspannen:
Groenbeleid [afstemming op het overige voor het Beleidsplan Groen relevante
beleid].
Inrichtingsplannen [(her)inrichting van het groen van specifieke groengebieden
en (her)inrichting van het groen in het kader van concrete uitvoeringsplannen
van andere vakdisciplines].

In het uitvoeringsplan staan ook de geplande termijnen aangegeven waarop
de acties worden uitgevoerd.
Korte termijn 		

0 tot 2 jaar.

Middellange termijn

0 tot 5 jaar.

Lange termijn		

0 tot 10 jaar.

Om te zorgen dat het uitvoeringsplan een flexibel plan blijft, zal het regelmatig
geactualiseerd en geëvalueerd dient te worden.

Groenbeheer [aanpassen beheer].
Communicatie [zowel intern als extern (gericht op vergroting draagvlak)]
4.2 Uitvoeringsplan
In het uitvoeringsplan worden de concrete acties aangegeven samen met het
doel, de kostenindicatie en de geplande termijn.
Het doel geeft aan op welke manier een actie bijdraagt aan het verwezenlijken
van het Beleidsplan Groen (BPG). Hierbij dient te worden opgemerkt dat het
BPG geen blauwdruk is, maar een streefbeeld waar de komende 10 jaar naar
toe gewerkt wordt. Aangezien in de loop der tijd relevante ontwikkelingen
kunnen versnellen of vertragen, alsmede inzichten kunnen veranderen, dient
het uitvoeringsplan een flexibel plan te zijn.
De intentie om het BPG in hoofdlijnen te verwezenlijken blijft hierbij
ongewijzigd.
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Begrippen die betrekking hebben op planvormen
Planmatig groenbeleid bestaat uit het volgende drieluik:

Groenbeleidsplan		

Expliciet geformuleerd planmatig groenbeleid, vooral gericht op
doelvorming en strategie voor de lange termijn (10 jaar); betreft Noordwijk aan Zee en NoordwijkBinnen; is gericht op bestuurders, heeft een externe en interne functie.

Groenbeheerplan		

Plan gericht op effectiviteit door afweging van doel en middelen:
budgetten en kwaliteitseisen worden met elkaar in verband gebracht, tegen elkaar afgewogen en in
de tijd uitgezet; looptijd middellange termijn (3-5 jaar); betreft wijken en grote groengebieden; is
gericht op deskundigen, werkers en gebruikers, heeft een externe en interne functie.

Werkplan			

				

Inzet van het werkplan is het verhogen van de doelmatigheid bij
vaststaande doeleinden en kwaliteitseisen voor het groen, o.a. door het opvoeren van de
productiviteit, alles gerekend naar kosten (machines, mensuren, investeringen); looptijd korte
termijn (1 jaar); is gericht op kleine schaal (straat, park boom), is gericht op werkers en gebruikers,
heeft een interne functie.

Natuurbouw		
				

Plannen en maatregelen om de ecologische/ natuurwetenschappelijke kwaliteit van het landschap te 		
vergoten.

Landschapsbouw		

Plannen en maatregelen om de opbouw en kwaliteit van het landschap als geheel te benadrukken.

Begrippen die betrekking hebben op de groenstructuur
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Groene hoofdstructuur

Een samenhangend stelsel van essentiële groenelementen, gericht op de verschillende functies die
het groen voor de stedelijke mens vervult, zoals gebruik, beleving e.d.; de groenelementen kunnen
zowel lijnvormig als plekvormig zijn.

Groene geledings- / randzone

Groengebieden die door hun vorm en afmeting een geledende functie hebben in de ruimtelijke
opbouw van Noordwijk, met vooral een (recreatieve) verblijfsfunctie en tevens goede mogelijkheden
voor het ontwikkelen van kerngebieden voor natuurontwikkeling (zie: natuurkernen)
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Begrippenlijst

Strategische hoofdroute

Zone met vooral een verbindende /doorgangsfunctie: hierin liggen meestal wegen, paden en
waterlopen. Als de doorgangsfunctie essentieel is voor plant en dier, worden ze als ecologische
verbindingszone onderscheiden.

Strategische groene plek

Markante “groene” knooppunten van groene geledingszones en groene routes die vanwege hun
identiteit en herkenbaarheid van strategisch belang zijn voor de groene hoofdstructuur en als
zodanig door een bijzondere vormgeving worden geaccentueerd.

Streefbeeld

De duidelijk omschreven (ideale) eindsituatie die wordt nagestreefd.

Begrippen die betrekking hebben op inrichting en beheer van de groenvoorzieningen
Gebruiksgroen

Groenvoorzieningen die specifiek zijn ingericht voor gebruik zoals speelplaatsen, trapvelden e.d.

Kijkgroen

Groenvoorzieningen die specifiek een esthetische functie hebben.

Cultuurgroen

Groen waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van gecultiveerde plantensoorten en (matig) intensief onderhoud
plaatsvindt.

Natuurlijk groen

Groen waarbij gebruik wordt gemaakt van inheemse plantensoorten en minmaal onderhoud plaatsvindt.

Architectonisch groen

Groen waarbij de nadruk op gelegen is op stedelijke ordenings- en vormgevingsprincipes.

Landschappelijk groen

Groen dat op een losse landschappelijke / natuurlijke wijze is vormgegeven.

Beeldbepalend groen

Groen dat in het integrale ruimtelijke beeld van de betreffende omgeving (mede) een dominante indruk maakt.

Beheer

Handelend optreden gericht om de vastgelegde kwaliteit van een gebied te bereiken dan wel te handhaven.

Duurzaam beheer

Beheer waarvan de continuïteit op de lange termijn gegarandeerd is.

Onderhoud

Geheel van verzorgende maatregelen om een (groen) object in goede staat te behouden.

Extensivering beheer

Verlagen van het onderhoudsniveau van het groen.
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Begrippen die betrekking hebben op het natuuraspect
Ecologische principes

Principes voor ingrepen, die zijn gericht op het optimaliseren van de leefomstandigheden van planten en
dieren, waarbij het vooral gaat om de samenhang met hun leefomgeving (zowel betrekkingen met andere
organismen als met levenloze natuur: bodem, water, lucht).

Landschapsecologische principes Principes die naast het optimaliseren van leefomstandigheden van planten en dieren ook het optimaliseren
van landschapsontwikkeling (functioneel, visueel) tot doel hebben.
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Milieukundige principes

Principes die vooral betrekking hebben op het optimaliseren van kwaliteit van bodem, water en lucht.

Ecologische infrastructuur

Een samenhangend stelsel van actueel en potentieel geschikte leefgebieden of groeiplaatsen, betrekking hebbend
op een specifieke soort of soortengroep.

Ecologische hoofdstructuur

Het geheel van (gewenste) ecologische infrastructuren.

Natuurkern

Kwalitatief hoogwaardig leefgebied waarin de betreffende planten- en diersoorten tot voortplanting
komen en van waaruit kolonisatie naar nadere gebieden kan plaatsvinden.

Ecologische verbindingszone

Groenvoorziening die ongeschikt is voor een soort om zich er blijvend in te vestigen, maar die wel
geschikt is om zich te verplaatsen van het ene naar het andere leefgebied.

Stapsteen

Wanneer de ecologische verbindingszones niet aaneengesloten zijn, worden de afzonderlijke delen
ook wel “stapstenen” genoemd.

Gradïent

Geleidelijke overgang van het ene naar het andere milieu (bijvoorbeeld van nat naar droog, van
hoog naar laag, van open naar dicht, etc.).

Ecologische groenbeheer

Groenbeheer op basis van ecologische principes mat als doel het verhogen van de natuurwaarde
van de groenvoorziening.

Natuurbeheer

Het beheren van de natuur door gerichte ingrepen dan wel het bewust nalaten daarvan, uitgaande
van vastomlijnde doelen.
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Begrippenlijst

Begrippen, betrekking hebbend op de aard van de (natuurlijke) beplanting.

Bos

Plantengemeenschap met een gesloten kronendak met daaronder kleinere bomen, struiken en
een bodemlaag van kruiden.

Bosschage

Klein bos, met karakteristieken van struweel (zie hierna) door minder volume en meer randen
(zoomvegetatie) dan echt bos.

Bospark

Een parkachtig gebied met afwisselend bos, bosschages en (grazige) open ruimte, waarin
boombeplanting dominant is.

Bosplantsoen

Plantsoen (=perk, tuin), grotendeels bestaande uit inheemse, landschappelijke heesters en/of
bomen, met dunning per een aantal jaren als kenmerkend beheer.

Struweel

Struikgewas, bestaande uit inlandse, bloemrijke en besdragende soorten; boomvormers ontbreken.

Houtwal

(Inheemse) bomen en struiken, geplant op een wal als perceelgrens, met eens in de zoveel jaar
terugzetten (=afzagen) van de stammen als kenmerkend beheer.

Ruigte

Vegetatie van 1-2 meter hoogte, met zowel kruidachtige als houtachtige natuurlijke soorten, bloem- en
structuurrijk van karakter.

Bossingel

Brede groenstrook die zich manifesteert als een gordel, bv. Boomsingel (gordel bestaande uit
meerrijige boombeplanting).
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voor het ontwikkelen van kerngebieden voor natuurontwikkeling (zie: natuurkernen)
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Strategische hoofdroute

Zone met vooral een verbindende /doorgangsfunctie: hierin liggen meestal wegen, paden en
waterlopen. Als de doorgangsfunctie essentieel is voor plant en dier, worden ze als ecologische
verbindingszone onderscheiden.

Strategische groene plek

Markante “groene” knooppunten van groene geledingszones en groene routes die vanwege hun
identiteit en herkenbaarheid van strategisch belang zijn voor de groene hoofdstructuur en als
zodanig door een bijzondere vormgeving worden geaccentueerd.

Streefbeeld

De duidelijk omschreven (ideale) eindsituatie die wordt nagestreefd.
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