Update versie
De Ruimtelijke Structuurvisie Noordw ijk 2030, Kiezen voor kw aliteit, is op 2 september 2009
door de gemeenteraad vastgesteld. De structuurvisie geeft een doorzicht naar gew enste ruimtelijke ontw ikkelingen tot 2030. Naarmate de tijd voorbij gaat is het aannemelijk dat de gemeente zich ontw ikkeld, nieuw beleid vaststelt en nieuw e inzichten ontstaan.

Momentopname
Voorliggende uitgave vormt een aangepaste versie van de structuurvisie die inzicht geeft in de
afstemming met vastgesteld gemeentelijk beleid na vaststelling van de structuurvisie. Hiermee
w ordt de structuurvisie zo actueel mogelijk gehouden. De aanpassing van de structuurvisie
zorgt voor zow el consistentie in beleid als efficiëntie in verdere planvorming en kan zo blijven
functioneren als een overkoepelend visiedocument.
Omdat het gaat om ondergeschikte aanpassingen van de structuurvisie en nadrukkelijk niet om
een volledige revisie is hier sprake van een momentopname. Daarom is gekozen de w ijzigingen
zo inzichtelijk mogelijk te houden. De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zullen w aarschijnlijk
nieuw e nuanceringen en accentverschuivingen voortbrengen. Verw achting is dat na deze verkiezingen de structuurvisie integraal w ordt herijkt/geactualiseerd.

Integrale Ruimtelijke Structuurvisies (gebiedsvisies)
Voor vier gebieden zijn Integrale Ruimtelijke Visies opgesteld als specifieke uitw erking van de
voor héél Noordw ijk geldende Ruimtelijke Structuurvisie Noordw ijk 2030. Voor de volgende
gebieden is een dergelijke uitw erking opgesteld: Noordw ijk Zeew aardig (2009), Middengebied
(2005), De Kern Gezond Noordw ijk Binnen (2006) en Nieuw Oost (2009). Op pagina 10 is
extra aandacht gegeven aan de relatie met deze gebiedsvisies.

Leeswijzer
De aanpassingen zijn verw erkt door bij de bestaande tekst zogenaamde memo' s toe te voegen
met verw ijzingen naar nieuw beleid. In de digitale versie (pdf) vormen deze verw ijzingen links
naar de betreffende digitaal beschikbare beleidsdocumenten. Hierdoor blijft inzichtelijk met
w elke beleidsaanvulling rekening dient te w orden gehouden. Het document is het beste leesbaar als pdf-bestand in Adobe Reader.
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Voorwoord
Geachte lezer(es),
“Het hebben van een visie is een vanzelfsprekende noodzaak voor goed bestuur. Van bestuurders
wordt verwacht dat ze hun beleid baseren op een samenhangend perspectief, een ideaal voor de
lange termijn.”
Met deze openingszin van de door de gemeenteraad vastgestelde Toekomstvisie Noordwijk 2025
voor ogen, heeft de gemeente Noordwijk gewerkt aan de totstandkoming van de Ruimtelijke structuurvisie Noordwijk 2030.
Op 30 september 2008 organiseerde de gemeente een informatieavond over de Ruimtelijke
Structuurvisie Noordwijk 2030. Een avond die goed werd bezocht. Na de inspraak, die liep vanaf
18 september 2008 tot en met 4 november 2008, volgde de politieke behandeling. Van relevante
inbreng werd dankbaar gebruik gemaakt. Op 2 september 2009 stelde de gemeenteraad de structuurvisie vast.
Een mijlpaal, want het is de eerste keer dat er voor Noordwijk een dergelijke visie is opgesteld, die
gaat over het hele grondgebied en waarin is aangegeven ‘hoe’ en ‘waar’ we in de toekomst kunnen wonen, ondernemen, sporten en waar er ruimte voor natuur en rust gewenst is. Wat zijn daarbij relevante ruimteclaims? Welke doelen stelt de gemeente?
De visie is daarbij opgesteld met respect voor de waarde van het Noordwijkse landschap en de eigen
cultuurhistorie. Het gaat daarbij om de gewenste lange termijnontwikkeling van Noordwijk.
De Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 heeft als ondertitel ‘Kiezen voor kwaliteit’. En dat is
niet voor niets. De visie is immers de vertaling van de Toekomstvisie Noordwijk 2025, die in 2004
na een uitgebreide raadpleging van de bevolking door de gemeenteraad is vastgesteld. Met deze
toekomstvisie heeft de gemeenteraad een strategische keuze gemaakt voor kwalitatieve groei
door nieuwe ontwikkelingen, gericht op het versterken van de bestaande kwaliteiten.
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Dat vraagt om een gemeente die een duidelijk opvatting heeft over haar eigen rol en inbreng. De
Toekomstvisie Noordwijk 2025 concludeert dat het sturen op de ruimtelijke kwaliteit één van de
belangrijkste beleidsinstrumenten van de gemeente is om de gewenste uitstraling en beleving van
Noordwijk te realiseren. De centrale begrippen daarin: stijlvol, charmant en ingetogen. En daar raakt
de gemeentelijke sturing wat merkenbouwers de ‘branding’ van het merk Noordwijk noemen.
De Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 vertaalt dus de ambities uit de Toekomstvisie
Noordwijk 2025. De structuurvisie put daarnaast uit de integrale ruimtelijke gebiedsvisies voor
Middengebied (2005) en De Kern Gezond (2006) voor de kern van Noordwijk Binnen. Andere
belangrijke stukken zijn de Woonvisie Wonen op maat Noordwijk 2006 - 2015 (2006) en het
Natuurbeleidsplan Natuurlijk Noordwijk (2006).
Gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening die in juli 2008 van kracht is geworden neemt de
Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 een centrale plaats in in de kaderstellende beleidsdocumenten waarmee de gemeente zijn rol, inbreng en doelstellingen definieert. De structuurvisie
geeft van al deze deelvisies en beleidsplannen een integrale ruimtelijke vertaling.
Maar de gemeenteraad heeft op meer momenten en met meer documenten de sturing op de
gewenste ruimtelijke kwaliteiten verankerd, waardoor er een heel palet aan beleidsdocumenten is
vastgesteld, die elkaars werking versterken en bestendigen.
Na de eerder genoemde ruimtelijke gebiedsvisies volgden nog Nieuw Oost (2009) voor de uitbreiding van Noordwijk aan de oostkant van de gemeente en Noordwijk Zeewaardig (2009) voor de kern
van Noordwijk aan Zee, waarbij geput is uit het Beeldkwaliteitplan (2005) en de Sociaal-economische visie Iedereen baat bij de badplaats (2007).
Tot slot moeten genoemd worden: de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (2009) en de
Regionale Structuurvisie Holland Rijnland (2009).
Zo is er door het gemeentebestuur van Noordwijk veel in stelling gebracht om maximaal te kunnen sturen op de gewenste ontwikkelingen. Duidelijk is nu wat het gemeentebestuur staat te
doen, hoe dat afgestemd moet worden met de omgeving en de stakeholders in het proces. Ook is
duidelijk waarop bestemmingsplannen geactualiseerd en aangepast dienen te worden en bovenal: op welke projectontwikkeling de gemeente inzet en waarop de gemeente stuurt.
Middengebied
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De Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 biedt een duidelijk perspectief op welke kwalitatieve ontwikkelingen gekoerst dient te worden. Van het college van Burgemeester en Wethouders en
de gemeenteraad mag verwacht worden dat zij actief hierop inzet.

Ton van Rijnberk
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling

5

1. Inleiding
1.1

Van toekomstvisie naar ruimtelijke structuurvisie

In de Toekomstvisie Noordwijk 2025 kiest Noordwijk voor kwaliteit. Noordwijk wil een aantrekkelijke verblijfplaats zijn, zowel voor bewoners als voor bezoekers, die zich qua uitstraling en beleving onderscheidt van andere plaatsen aan de Noordzeekust: ingetogen, stijlvol en charmant.
Ook kiest Noordwijk voor kwalitatieve groei. De invulling van het begrip kwalitatieve groei ontleent
Noordwijk onder meer aan de rijke geschiedenis. De eigen cultuurhistorie levert diversiteit, geborgenheid en authenticiteit als maatstaven voor verdere ontwikkeling. Wie echter denkt dat Noordwijk
er al is en dat de keuze voor kwaliteit niets toevoegt aan het bestaande, heeft het mis. Een met zorg
gecultiveerd imago en de goede economische positie dreigen te verhullen dat er veel werk aan de
winkel is voor Noordwijk.
Ontwikkeling kan bestaande kwaliteiten versterken. Noordwijk kiest voor een bijzondere profilering
en koers, die recht doet aan het scala van de bestaande kwaliteiten en bovendien past bij een veelkleurige identiteit. De inspiratie voor deze keuze ontleent zij aan de omgeving, die immers ook veelkleurig, gevarieerd en veelzijdig is. Ligging en omgeving bepalen al vanaf hun ontstaan het karakter van Noordwijk. Ontwikkelingen die karakter, schaal en maat uit het oog verliezen, verstoren de
bestaande kwaliteiten. Hierdoor wordt de betovering van Noordwijk verbroken (Toekomstvisie
Noordwijk 2025). Ontwikkeling behoort daarom karakter, schaal en maat en bestaande kwaliteit te
versterken, waardoor de betovering van Noordwijk kan voortbestaan.
Zoals in het voorwoord is aangegeven, is de toekomstvisie vertaald in deze ruimtelijke structuurvisie voor het hele grondgebied van Noordwijk. De ruimtelijke structuurvisie geeft van al deze in
de afgelopen jaren ontwikkelde deelvisies en beleidsplannen een integrale ruimtelijke vertaling.

Gooweg / Schiestraat
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1.

2.
1. Een blik op de verschillende landschappen van Noordwijk Binnen

1.2

Doelen ruimtelijke structuurvisie

en Noordwijk aan Zee
2. Fietspad De Coepelduynen vanaf de Koningin Astrid Boulevard

Dit stuk vormt een integrale ruimtelijke visie op de bebouwde en onbebouwde omgeving van
Noordwijk. Een ruimtelijke structuurvisie heeft als taak om de hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren uit te zetten. Het is hierbij belangrijk om oog te hebben voor
ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus: het lokale en het regionale, of zelfs het nationale
schaalniveau. De ruimtelijke structuurvisie definieert een ruimtelijke hoofdstructuur, met ruimtelijke kaders waaraan ontwikkelingen in de komende jaren moeten voldoen. Hoe de visie inhoudelijk vorm krijgt, is echter maatwerk.
De visie resulteert dus in een aantal kaders waaraan toekomstige ontwikkelingen moeten voldoen.
De ruimtelijke structuurvisie vormt daarmee de basis voor het uitwerken van projecten. Door oog
te hebben voor maat, schaal en karakter, kan kwaliteit van gevarieerdheid en eenheid ontstaan. Dit
leidt tot de eigen identiteit, waarnaar Noordwijk op zoek is.
De ruimtelijke structuurvisie vertrouwt op de kracht van samenwerking, in het gezamenlijk goed
afwegen van verschillende belangen. Steeds worden keuzes beredeneerd vanuit de eigen kracht,
niet vanuit een mogelijke bedreiging van buitenaf. De ruimtelijke structuurvisie dient ook als
inbreng van Noordwijk in de regionale ruimtelijke structuurvisie, die gelijktijdig wordt ontwikkeld.
Het stuk dient bovendien als naslagwerk en inspiratie bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en het
maken van ruimtelijke plannen.
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1.3

Werkproces

Het werkproces is deels te beschouwen als een ontdekkingstocht naar zowel de landschappelijke

Schematische werkwijze en opbouw rapport
Ruimtelijke structuurvisie Noordwijk

kwaliteiten in het gebied als de gunstige regionale positionering. Een klein team van stedenbouwkundigen is gezamenlijk opgetrokken om een ruimtelijke analyse van het grondgebied te maken,
waarbij zij gebruikmaakten van de lagenbenadering. Zie hiervoor hoofdstuk 2. De uitkomst van deze

Ruimtelijke analyse: lagenbenadering

analyse is samen met een eerste aanzet van de ruimtelijke visie gepresenteerd, zowel ambtelijk als
bestuurlijk en in de gemeenteraad.
Vervolgens is onderzocht wat de betekenis is van de onderstaande integrale ruimtelijke (deel)visies
en ruimtelijke projecten voor de ruimtelijke structuurvisie van Noordwijk.

Beschrijving van bestaand ruimtelijk beleid
en ruimteclaims
[woningbouw, verkeer, economie,
waterhuishouding, natuur en milieu]

Regionale positionering

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Middengebied
De Kern Gezond (Noordwijk Binnen)
Bedrijventerreinen
Sancta Maria
Noordwijkerduin
Boechorst
Morgenster

Tevens is de ruimtelijke structuurvisie afgestemd op het bestaande ruimtelijk beleid op het gebied
van verkeer, woningbouw, waterhuishouding, natuur en milieu. Ook hierbij is overlegd met de verschillende betrokkenen.
Tegelijk met het opstellen van de ruimtelijke structuurvisie zijn de volgende ruimtelijke vraagstuk-

Ruimtelijke visie

Ruimtelijke keuzes

ken onderzocht:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

situering uitbreidingsmogelijkheden sportterreinen,
situering van ruim 1.000 woningen in Nieuw Oost,
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden badplaats Noordwijk aan Zee,
recreatiemogelijkheden Duinrand,
situering Nieuw Landgoed Marbus,
inpassing RijnGouwelijn.

Uitvoeringsagenda
9

1.4

Status ruimtelijke structuurvisie

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die op 1 juli 2008 in werking is getreden, komen het gemeentelijke structuurplan, het regionale structuurplan, het streekplan (op provinciaal niveau) en de planologische kernbeslissing (op Rijksniveau) te vervallen. Deze worden alle vervangen door de verplicht op
te stellen ruimtelijke structuurvisie. Alle overheden krijgen zo hetzelfde beleidsmatige instrument in handen. Dit document kent nagenoeg geen procedurevoorschriften in de Wro. In het op de Wro gebaseerde Bro worden wel, slechts op detailniveau, eisen gesteld aan voorbereiding, vormgeving, inrichting,
en (digitale) beschikbaarstelling van structuurvisies. Dit betekent dat gemeenten inhoudelijk vrij zijn om
het eigen strategisch ruimtelijk beleid in een structuurvisie te beschrijven, maar het is evident dat ander
ruimtelijk beleid, zoals dat van het rijk, provincie en regio, daarbij wel betrokken is.

Integrale Ruimtelijke Structuurvisies
De bijzondere opbouw van de gemeente met gebiedsdelen die een geheel eigen historische en landschappelijke karakteristiek bezitten, heeft geleid tot
een gebiedsspecifieke benadering uitgewerkt in Integrale Ruimtelijke Structuurvisies voor:

Een ruimtelijke structuurvisie beschrijft de hoofdlijnen van de ontwikkeling van het grondgebied
(of van een gedeelte daarvan) van het overheidsorgaan dat de visie vaststelt. Verder omschrijft het
de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid en gaat het in op de wijze waarop de overheid
die voorgenomen ontwikkeling wil realiseren. De ruimtelijke doelen en keuzes in de ruimtelijke structuurvisie vertalen zich in ruimtelijke claims en daarbij behorende investeringen. In deze uitvoeringsparagraaf wordt de uitvoeringsstrategie beschreven en wordt de financiële haalbaarheid getoetst.
De ruimtelijke structuurvisie bindt alleen de eigen overheid. Dat wil zeggen: als een gemeente een
ruimtelijke structuurvisie vaststelt, dient zij die visie wel als basis te nemen voor het uitwerken van
projecten. De projectbesluiten, als opvolger van het bekendste artikel van de oude WRO artikel 19,
en de vertaling daarvan in bestemmingsplannen, zijn hierbij doorslaggevend. De bestemmingsplannen kennen immers rechtsgeldige gevolgen voor derden. Tegen een ruimtelijke structuurvisie kan
geen bezwaar en beroep worden ingesteld. De gemeente organiseert volgens de gemeentelijke
inspraakverordening de mogelijkheid voor burgers en bedrijven om hun zienswijzen in te dienen.
Op gemeentelijk niveau is een ruimtelijke structuurvisie waardevol. Het biedt de mogelijkheid om
een integrale ruimtelijke visie op de bebouwde en onbebouwde omgeving te ontwikkelen. Hierin
wordt de samenhang in alle aspecten van het ruimtelijk beleid inzichtelijk, op het gebied van
milieu, waterhuishouding, verkeer, woningbouw, economie en voorzieningen. Als een gemeente
over een dergelijke visie beschikt, is dit richtinggevend bij besluiten over het toekennen van
bestemmingen en voor het gebruik van grond en bebouwing.
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•
•

Noordwijk Zeewaardig (2010)
Het Middengebied (2005)

•
•

De Kern Gezond (2006)
Nieuw Oost (2009)

Deze gebiedsvisies vormen integraal onderdeel van
de structuurvisie en dienen gelezen te worden als
aanvulling of uitwerking.

Huidige situatie

Contrast en verwantschap
1.
Douzastraat, Noordwijk Binnen en Schoolstraat, Noordwijk aan Zee

1.

1.

2.
Prins Hendrikweg en Koningin Wilhelmina Boulevard

2.

2.

3.
Binnenduinweg en Randweg

3.

3.

4.
Dinsdagse Watering, Hogeweg en Schiestraat

4.

4.

5.
Leidsevaart en zicht op Polder Hoogeweg

5.

5.

2. Het landschap waarin Noordwijk ligt
2.1

Lagenbenadering leidt tot indeling in vijf zones

Noordwijk ligt in een kustlandschap dat eeuwenlang gevormd is door de invloed van zee en wind.
De huidige strandwallen en strandvlaktes zijn daarvan de overblijfselen. Ook de Oude Rijn, een oude
rivier die ooit het Romeinse Rijk begrensde, heeft het landschap vormgegeven, samen met de riviertjes die in noord-zuidrichting op de Oude Rijn afstroomden.
In Noordwijk zijn deze structuren in het landschap nog heel herkenbaar over de wegen in noordzuidrichting. In oost-westrichting dwars op de zones zijn er echter veel minder verbindingen.
Voor de ruimtelijke analyse van het grondgebied van de gemeente Noordwijk is gebruikgemaakt
van de lagenbenadering, die leidt tot een integrale blik op het gebied. Het grondgebied wordt in
de lagenbenadering geanalyseerd aan de hand van de onderstaande drie aspecten (lagen):

1.

De ondergrond: water, bodem en het zich daarin bevindende leven, ook wel de ruimtelijke
drager genoemd. Dit is het laagdynamische niveau, omdat veranderingen zich langzaam voltrekken; verandertijd >100 jaar.

2.

De netwerken: alle vormen van zichtbare en onzichtbare infrastructuur, aangeduid als de ruimtelijke structuur. Deze vormen het middeldynamische niveau; verandertijd 20 - 80 jaar.

3.

De occupatie: ruimtelijke patronen door menselijk gebruik, ofwel de ruimtelijke inrichting.
Dit is het hoogdynamische niveau; verandertijd 10 - 40 jaar.

Zelf onderscheiden wij nog een vierde laag, die van het gebruik. Hieronder vallen de maatschappelijke, culturele en economische functies. Als gevolg van de maatschappelijke dynamiek verandert de vorm en ruimtegebruik van deze functies steeds sneller en zijn telkens minder goed voorspelbaar. Deze functies kunnen in principe binnen een periode van vier jaar steeds een andere plek
krijgen binnen de ruimtelijke kaders van de structuurvisie. De ruimtelijke structuurvisie beperkt zich
dan ook tot het vastleggen van de ruimtelijke structuren en kwaliteiten. Wel worden keuzes gemaakt
ten aanzien van de op dit moment bekende ruimteclaims.
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Historische kaart
1839 - 1859 >> Goed zichtbaar is de afwisseling van de strandwallen
en strandvlakten en de kernen op het zand.

De conclusies van de analyse zijn:

•

Er is een grote diversiteit aan landschappen over korte afstanden; dit leidt tot veel ruimtelijke contrasten.

•

Op dit moment is het op veel plekken in Noordwijk nauwelijks mogelijk de onderliggende
landschappen te beleven, waardoor de grote diversiteit een rommelig beeld geeft.

•

Vanaf de jaren vijftig is in Noordwijk de relatie tussen landschappelijke ondergrond, verbindingen, bebouwing en gebruik, steeds minder duidelijk geworden. Er is gebouwd om aan
de woningvraag te voldoen, waarbij kwantiteit en betaalbaarheid leidend waren. De meest
kenmerkende plekken in Noordwijk liggen echter daar waar die samenhang nog wel sterk
zichtbaar is, bijvoorbeeld in de oude dorpskern, de Voorstraat en de Hoofdstraat. Ook de villabebouwing in de Zuidduinen en de landgoederen op de strandwal laten de samenhang tussen landschappelijke ondergrond en bebouwing nog duidelijk zien.

Noordwijk ligt dus in een complex landschap. De analyse heeft geleid tot een indeling van het grondgebied van Noordwijk in de volgende vijf zones met ieder hun eigen ruimtelijke en historische karakteristieken (afbeelding op pagina 62):

1.
2.
3.

de duinen, strand en zee;
de binnenduinrand - Noordzijde polder vroeger grotendeels strandvlakte;
de strandwal met de landgoederen - het gebied landinwaarts voorbij de binnenduinrand tot
aan de N206;

4.
5.

de strandvlakte - het open gebied ten oosten van de N206;
de klei - het gebied waar in vroegere tijden de Oude Rijn regelmatig buiten zijn oevers trad
en klei afzette.

De 5 landschappelijke zones lopen parallel aan de kust
en zijn ruimtelijk overheersend aanwezig. Hetzelfde kan
gezegd worden van de belangrijkste (regionale) routes.
Haaks op de kust bevinden zich de lokale routes.
Deze doorsnijden de landschappelijke zones.

15

1.

3.

2.

5.

4.

1. Strandpaviljoen
2. De Grent
3. Zeilvereniging Noordwijk
4. Strandopgang bij Koningin Wilhelmina Boulevard
5. Villawijk De Zuid
6. Koningin Astrid Boulevard

6.

2.2

Duinen, strand en zee

Noordwijk kenmerkt zich door de ligging aan zee, het strand en de duinen en de levendige badplaats
Noordwijk aan Zee. Toch is dit, historisch gezien, het meest ‘jonge’ onderdeel van het landschap.
De Noordzee heeft het strand haar karakteristieke holle vorm gegeven. De stroming van zuid naar
noord zet veel zand af en voert tegelijk veel zand mee. Hierdoor ontstaan zwakke plekken in de kuststrook. In najaar 2007 zijn daarom de werkzaamheden gestart aan de boulevard van Noordwijk om
de dijk in de duinen met een verbrede duinenrij te realiseren om de zwakke schakel in de kustverdediging te versterken voor de komende vijftig jaar.
De duinen van Noordwijk liggen hoog: op sommige plekken op ruim 30 meter NAP. Door het zand
en het zout leven hier bijzondere planten en diersoorten. De twee duingebieden van Noordwijk, de
Zuidduinen en de Noordduinen, zijn beide belangrijke natuurgebieden.
De Coepelduynen is de benaming van het natuurgbied
dat ook bekend staat als beschermd natuurmonument Coepelduin.

De Coepelduynen, ten zuiden van de kern van Noordwijk aan Zee, zijn een belangrijk natuurgebied.
Op het strand van de Zuidduinen vind je de zeil- en surfverenigingen.

In de Ruimtelijke Structuurvisie wordt de naam Coepelduin
gebruikt voor de duintop aan de Koepelweg in villawijk De Zuid

De duinen ten noorden van Noordwijk, ter plaatse van de Bosweg zijn aangewezen als beschermd

in Noordwijk aan Zee.

Natura 2000-gebied. Ze zijn breder, en meer bebost, met een stelsel van wandelpaden dat het gebied
ontsluit. Globaal is het gebied hier te verdelen in een stuk duinen direct ten noorden van de boulevard, een wandel- en recreatiegebied met Langevelderslag als hoofdstrandopgang en de waterleidingduinen aan de noordzijde. In het laatste gedeelte ligt ook het zweefvliegveld aan de
Vogelaardreef.
De duinen die ten noorden van Noordwijk liggen, zijn in het noorden breder dan ter plaatse van
Noordwijk. Dit heeft onder andere te maken met de overheersende zuidwestenwind, die in de loop
van de tijd de duinen heeft doen verstuiven tot de huidige omvang. Ter plaatse van Noordwijk en
Noordwijkerhout zijn de duinen bovendien in de 19e eeuw deels afgegraven ten behoeve van bollengrond en bebouwing.
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Nederzetting: vissersdorp Noordwijk aan Zee
In het kustlandschap heeft zich van oudsher een vissersdorp ontwikkeld. Dit vissersdorp, dat nooit
veel groter is geworden dan ongeveer 100 tot 150 huizen, is nu nog herkenbaar in de Schoolstraat,
Hoofdstraat en Abraham van Royenstraat. Veel van de uiteindelijke vorm van het vissersdorp is te
herleiden tot de ligging in een grillig duinlandschap.
Op de plek waar een duinvallei achter een hoge duintop lag, ontstond in de luwte van de overheersende zuidwestelijke windrichting een beschut en daarmee aantrekkelijk vestigingsmilieu voor vissers
die hier de zee opgingen. Op de hoogste duintop kwam een vuurplaats (vuurboet), als voorganger
van de vuurtoren. Er is een foto van het oude Noordwijk aan Zee waarop een eenzame vrouwenfiguur op het hoge duin staat en uitkijkt over de schepen die voor de kust liggen. Overigens werd ook
gebruik gemaakt van zogenoemde ‘vuurschepen’, die als vuurtoren op zee functioneerden. In de duinvallei ontstond een kleine kern met een kerk en een aantal eenvoudige huisjes voor de vissers.
Stilaan werden activiteiten van de bewoners uitgebreider, er werd jaarrond ook landbouw bedreven
in de duinen, er ontstond handel in de centrale Hoofdstraat en er werd een vuurtoren gebouwd aan
de kust voor de schepen op zee. De kerk aan de Hoofdstraat, met een torenbekroning van Arend van
‘s Gravenzande, stadsarchitect van Leiden in de 17e eeuw en architect van onder meer de Lakenhal,
was zodanig gelegen dat bij het verlaten van de kerk direct zicht op de schepen op het strand mogelijk was. Ongetwijfeld werd in de kerk voor een goede vangst en behouden vaart gebeden. Dit bleef
zo tot circa 1940, toen de laatste walvisvaarder uit Noordwijk terugkeerde.

Koningin Wilhelmina Boulevard als promenade aan duin
en tot het strand.
Vrijstaande hoge duinvilla’s.
Vrijstaande vuurtoren en dorpsbebouwing.
Overgang middengebied met vlakte en steilrand.
Zicht op Palaceplein-bebouwing vanaf het strand.

Tot aan de badplaatsontwikkeling in de tweede helft van de 19e eeuw hadden de economische activiteiten betrekking op de visserij en de landbouw. De geïsoleerde ligging van het dorp maakte een
zekere mate van zelfvoorziening noodzakelijk, en dit leidde tot kleinschalige land- en tuinbouw op
eigen erf. Aan de Hoofdstraat stonden de meeste woningen en lagen de winkels van bijvoorbeeld
kruideniers en de kerk. Aan de Schoolstraat lag de school van het dorp. Achter het centrale lint van
de Hoofdstraat werd in de loop van de tijd steeds meer bijgebouwd. Deze bebouwing had groten-
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Badkoetsen tot op het strand.

deels het karakter van willekeurige geplaatste huisjes met naar binnen gekeerde erven. Aangenomen
mag worden dat de ondergrond de nodige hoogteverschillen kende, zoals nu nog zichtbaar is bij
de boerderij achter het huidige museum.

Ontwikkeling Koningin Astrid Boulevard:
nieuwbouw sluit niet aan op bestaande bebouwing.
Oude Zeeweg: enkele villa’s aangevuld met vergelijkbare villa’s.
Hoofdstraat: van kaal profiel naar profiel met bomen.

De functie en opbouw van het vissersdorp zijn nu nagenoeg verdwenen; het vissersbestaan leverde niet de financiële mogelijkheden voor mooie en duurzame bebouwing. Op een aantal plekken
herinnert de kleinschalige bebouwing en de ligging van de bovengenoemde straten nog wel aan
het vissersdorp. Het biedt bovendien volop aanleiding om te mijmeren over een Noordwijk aan Zee
met een eigen en onderscheidende identiteit als badplaats aan de Noordzeekust. Het oude vissershuisje, ingepakt in de hedendaagse appartementen aan de Parallel Boulevard en de Koningin
Wilhelmina Boulevard, getuigt van de contrasten tussen beide tijdperken.
Het vissersdorp Noordwijk aan Zee lag op loopafstand van het bedevaartsdorp Noordwijk Binnen.
Dat was waarschijnlijk geen toeval; het is goed mogelijk dat er altijd wederzijdse afhankelijkheid
tussen de beide kernen is geweest. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lijnbanen, touwslagerijen voor
de scheepvaart, maar ook aan vissersjongens die zich in de wintermaanden als knecht konden verhuren aan de welgestelden in Noordwijk Binnen. Een bijzonder voorbeeld is de laag gelegen oude
boerderij aan de rand van het oude vissersdorp. Deze ligt ter plaatse van een rest veenlandschap,
dat hier en daar nog in de duinen terug te vinden is.
Blauwe Tram
De Blauwe Tram, onderdeel van een compleet netwerk van trams tussen Den Haag en Amsterdam,
ontsloot het strand. Vanaf 1880 tot 1961 heeft de Blauwe Tram gereden via de Nieuwe Zeeweg en
de Huis ter Duinstraat. Ze had een eindhalte bij het oude Huis ter Duin. Het moet een spectaculaire ervaring geweest zijn: met het trammetje naar het strand, de hoge steilrand op, en dan, om de
bocht ineens de zee zien met het vlakke laagland achter je.
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Badplaatsontwikkeling
In de 19e eeuw vormen de zee met het strand en de duinen een gezonde omgeving om de vieze,
geïndustrialiseerde en verpauperde steden te ontvluchten. De badplaatscultuur wordt geboren en
leidt behalve tot verblijf in een luxe hotel (Huis ter Duin) tot de wens zich permanent te vestigen.
De eerste contouren van de boulevards ontstaan met villa's die zich frontaal op zee oriënteren.
Vanaf 1866 begint dus de geschiedenis van Noordwijk als badplaats: met de badkoetsjes, een eer-
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ste versie van Huis ter Duin en een padenstelsel in de Zuidduinen, op de plaats van de later aangelegde villawijk. De wegen in deze villawijk volgen grotendeels de oorspronkelijke padenaanleg.
De komst van de Blauwe Tram zorgde voor een verdere ontwikkeling van de badplaats. Vanaf circa
1913 had Noordwijk aan Zee meer de functie als badplaats dan als vissersdorp.
In de jaren zeventig en tachtig is de badplaats fors uitgebreid met een nieuwbouw aan Huis ter Duin,
forse hotelbebouwing en de Parallel Boulevard. De horeca bevindt zich voornamelijk aan De Grent
en de Koningin Wilhelmina Boulevard. Wat verder opvalt, is de forse ruimte die voor het parkeren
op hoogtijdagen is gereserveerd op het Wantveld. Helaas biedt deze ruimte de rest van het jaar een
lege en troosteloze aanblik.

1912

Duinvilladorp
Noordwijk aan Zee was in de periode 1900 tot ongeveer 1940 heel geliefd als woonplaats aan zee voor
de welgestelden. De villa’s van de Zuid, ontwikkeld door de Maatschappij tot exploitatie van de duingronden en ontworpen door landschapsarchitect Wattez getuigen hiervan. Vanaf dit moment overheerst
de sfeer van badplaats die van het meer oude, chique, adellijke Noordwijk Binnen. Er ontstaat een uitbreiding van de bevolking, en een bij de badplaats horende economie van hotels en vermaak van de
toeristen. De behoefte tot vestiging en uitbreiding neemt daarmee toe. De bebouwing kenmerkt zich
veelal door samengestelde volumes van maximaal drie verdiepingen. Opvallende hoge kappen accentueren de hoogteverschillen in het terrein. Veel villa’s hebben mooie terrassen met prachtig uitzicht

1971

op de duinen. De villa’s staan in een duingebied met de bijbehorende hoogteverschillen. Ze worden
ontsloten door een in de romantische stijl aangelegd, gebogen padenstelsel dat hier en daar bijzon-

Ontwikkeling Noordwijk aan Zee (Vissersdorp) en Noordwijk Binnen

dere vergezichten over het achterland biedt. Tot de Tweede Wereldoorlog was het gebied beplant met

(Bedevaartdorp)

sparren. Nu is er een divers geheel van beplanting te vinden, dat voor een groot deel typerend voor
duingebieden is. Het gaat dan om beplanting als duindoorn. De sparren die vanaf 1900 zijn aangeplant
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1.

2.

1. Duinpark
2. Villawijk De Zuid

zijn niet inheems maar komen van elders. Wel zijn ze typerend voor het zoute duinlandschap, ze kunnen zich hier goed handhaven en zorgen voor een ‘kustsfeer’.
Woonwijken noordzijde
Vanaf de jaren vijftig is Noordwijk aan Zee flink uitgebreid met een aantal woonwijken. Deze zijn
volgens de principes uit de naoorlogse periode opgezet, met veel aandacht voor gemeenschapszin, kleinschaligheid en een intiem, enigszins naar binnen gekeerd karakter. Na de oorlog zet de groei
door met noordelijke uitbreidingen. De toename van het autoverkeer leidt tot grote parkeerterreinen aan zee, en de kwaliteit van de openbare ruimte leidt hieronder. De schaal van de bebouwing
is eenduidig: 2 tot 3 bouwlagen met kap, in het Vissersdorp 1 laag met kap.
Boulevards
In de jaren 70 wordt het plan opgepakt om een bypass achter de Koningin Wilhelmina Boulevard te
maken, zodat deze wordt ontlast en de ontsluiting voor de toekomst is gewaarborgd. Voor de aanleg
van de Parallel Boulevard kent het dorp een grillig stratenpatroon dat doorloopt tot op de boulevard
aan zee. Na de aanleg van de Parallel Boulevard is de relatie tussen de Koningin Wilhelmina Boulevard
en het achterliggende vissersdorp verdwenen, de straten eindigen op de Parallel Boulevard.
Ontsluiting
Noordwijk aan Zee is vooral ontsloten in oost-westrichting. De Beeklaan aan de zuidzijde gaat over
in de Oude Zeeweg en de Grent en loopt zo richting het Palaceplein en de Koningin Wilhelmina
Boulevard. De Quarles van Uffordstraat, die rechtstreeks uitkomt op het Vuurtorenplein, en de
Northgodreef zijn de andere wegen die het strand ontsluiten. Op dit moment wordt de Northgodreef
het minst gebruikt door het autoverkeer.
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De belangrijkste noord-zuidroutes lopen over de Huis ter Duinstraat - Duinweg en over de Parallel
Boulevard. De Abraham van Royenstraat, de Hoofdstraat en de Schoolstraat zijn de drie straten die
uit het tijdperk van het oude vissersdorp stammen. Het zijn straten met een erfontsluitingsfunctie.
De Hoofdstraat, als winkelstraat, is ingericht als voetgangersgebied. In alle andere straten mogen
auto’s komen. Op hoogtijdagen leidt dat tot parkeeroverlast door de badgasten, die overal hun auto
kunnen en willen parkeren.
Het strand is buiten Noordwijk aan Zee niet direct bereikbaar met de auto. Bij de Langevelderslag is wel
een parkeerterrein in de duinen, dicht bij het strand. Ook kan langs de Duinweg en de Randweg op een
aantal plaatsen de auto geparkeerd worden. Het strand is van daaruit lopend of fietsend te bereiken.

2.3

Binnenduinrand

De binnenduinrand loopt tussen de beide kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen door tot
aan het ESTEC-terrein. Hier gaat de binnenduinrand over in de oude monding van de Oude Rijn.
Het gebied heeft heel eigen kenmerken: hoog gelegen ten opzichte van het achterland, maar minder hoog dan de duinen. De binnenduinrand heeft lichtzoute, kalkbevattende grond en schoon kwelen afstroomwater dat uit de duinen komt.
De binnenduinrand is ooit ontstaan door het afgraven van de duinen voor bollengrond. Dit is zichtbaar in de holle boog die dit gebied heeft bij de Amsterdamse Waterleidingduinen. De Duinweg
en de Randweg vormen de grens tussen het beboste duingebied met veel naaldbomen aan de ene
kant en de binnenduinrand met voornamelijk loofbomen aan de andere kant. De Duinweg ontsluit
in noord-zuidrichting het gebied De Duinrand. De Schulpweg en de Langevelderlaan ontsluiten het
gebied in oost-westrichting. Aan deze wegen ligt karakteristieke lintbebouwing. Daarnaast zijn er
veel ‘zijtakjes’ waaraan boerderijen met bijbehorende schuren liggen, midden in het open landschap.
Door de ligging net achter de duinen, ontstaat een luw gebied, met een hoge lichtintensiteit. Dit
maakt de binnenduinrand uitermate geschikt voor zowel bollenteelt als natuurontwikkeling. Op dit
moment overheerst de bollenfunctie, hoewel het gebied ook veel gebruikt wordt voor lokale recreatie, met name fietsen.
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1. Zwetterpolder achter Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
2. Northgodreef
3. Northgodreef, bij aansluiting van de Duinwetering
4. Weteringkade

4.

Het contrast tussen de beboste duinen en het open bollengebied, met de nederzettingen Willem
van den Bergh en Sancta Maria als groene eilanden daarin, maakt het gebied aantrekkelijk. Het
contrast tussen het vlakke, open bollenlandschap en de duinen is vooral spectaculair aan de zuidzijde, waar het Coepelduin hoog oprijst. Het zicht op dit duin, dat al voorkomt op kaarten uit 1850,
is een belangrijk herkenningspunt bij het binnenkomen van de kern van Noordwijk aan Zee aan
de zuidzijde.
Overal waar water aan de oppervlakte komt in de binnenduinrand, groeit nu al bijzondere vegetatie. Dit levert een aantrekkelijk beeld op. Alle waterlopen in dit gebied kunnen omzoomd worden
met deze vegetatie als hierover overeenstemming wordt bereikt met de bollentelers. De condities
zijn volop aanwezig: schoon stromend oppervlaktewater uit de duinen.
In de 19e eeuw werden de heilzame effecten van het verblijven aan het strand een belangrijk thema.
De nederzettingen Willem van den Bergh en Sancta Maria, oorspronkelijk een psychiatrische
instelling, zijn hiervan voorbeelden. In de twintigste eeuw kreeg dit een vervolg door het ontstaan
van recreatieve nederzettingen zoals vakantiehuisjes en campings. Deze bebouwingsontwikkelingen zetten zich in deze eeuw voort met wellnessvoorzieningen, maar ook met paardenweitjes, maneges en moestuinen.
Op een aantal plekken in het gebied zijn kassen geplaatst. Dit heeft te maken met ontwikkelingen
in de bollenteelt. De komende tien jaar zal de bollenteelt aan schaalvergroting onderhevig zijn. Dit
zal zeker gevolgen hebben voor het landschap en kan belangrijke gevolgen hebben voor het open
houden van het gebied.
Ontsluiting
De Duinweg ontsluit het strand en de binnenduinrand in noord-zuidrichting. Deze weg gaat verder
naar het noorden over in de Randweg en de Kapelleboslaan. Twee wegen verbinden de Duinweg
met het achterland: de Duindamseweg en de Langevelderlaan die doorloopt in de Langevelderslag.
Het Middengebied
Het Middengebied maakt deel uit van de binnenduinrand. Het gebied beslaat ongeveer 195 hectare tussen de Duinweg in Noordwijk aan Zee en de Weteringroute (Duinwetering - Weteringkade Lijnbaanweg) in Noordwijk Binnen en was het buitengebied van beide kernen. Het gebied heeft een
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open karakter en vormt een natuurlijke en landschappelijke overgang tussen de beide woonkernen.
Ooit heeft in de binnenduinrand een riviertje gelopen dat in noordzuid-richting afstroomde op de
Oude Rijn. Dit riviertje heeft klei afgezet in de bodem, in het bijzonder in het Middengebied.
Het Middengebied functioneerde als de dorpsrand van beide kernen met de daarbij behorende verrommeling. Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee stonden als het ware met hun rug naar
elkaar toe. In de loop van de jaren zijn in het gebied sportvoorzieningen geplaatst en is de bebouwing inclusief woningen toegenomen. Het gebied wordt momenteel gebruikt voor veel verschillende doeleinden. Naast agrarisch gebruik zijn dat bijvoorbeeld volkstuinen en het houden van schapen en paarden. De bollenteelt wordt hier langzamerhand verdrongen. In de Structuurvisie
Middengebied is besloten een cultureel landschapspark te creëren om het dichtslibben van het
gebied met bebouwing tegen te gaan.
Woonwijken
Naast de bestaande wijk Breloftpark, met kenmerkende kleinschalige villabebouwing, worden de
komende jaren een nieuw zwembad en nieuwe woningen gerealiseerd. De woningen zijn nodig als
kostendrager voor het zwembad en het landschapspark. Verder bevindt zich in het Middengebied
zeer diverse woonbebouwing uit bijna alle decennia na de oorlog. Het grootste deel van de bebouwing ligt in het noorden en stamt uit de jaren tachtig, woonwijk De Grashoek. Dit gebied is conform
de principes uit die jaren opgezet, kleinschalig en intiem en een naar binnen gekeerd karakter.
Overige bebouwing
In het Middengebied bevinden zich naast de sportcomplexen en een sporthal ook scholen, een politiebureau, een brandweerkazerne, een bowlingcentrum en een zwembad dat de komende jaren vervangen zal worden door nieuwbouw.
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Ontsluiting: wegen, paden en Blauwe Tram
Het Middengebied wordt doorsneden door een aantal historische en een aantal hedendaagse
paden en straten. Bijzonder is het Dompad, dat de hooggelegen begraafplaats verbindt met
Noordwijk Binnen. De Oude Zeeweg loopt naar de villabuurt Breloftpark. De Nieuwe Zeeweg verbindt de beide oude kernen van Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen en vormde de route waarover de Blauwe Tram liep. Ter hoogte met de kruising van de Duinweg moest de tram een fors hoogteverschil overwinnen. De Van Panhuysstraat is de enige doorgaande straat in het gebied met woonbebouwing aan beide zijden. De Northgodreef scheidt het Middengebied aan de noordzijde van het
buitengebied, zoals de Beeklaan het gebied aan de zuidzijde begrenst. Wanneer je met de auto over
deze wegen rijdt, kun je het open landschap tussen beide kernen goed ervaren.

2.4

Strandwal - Landgoederenzone

De strandwal is het gebied landinwaarts direct achter oude duinen tussen de Weteringroute en de
N206 en omvat zowel de kern van Noordwijk Binnen als de wijken Vinkeveld en Boerenburg. Ook
het landgoed Offem en de wijk Boechorst liggen in deze zone.
In Noordwijk ligt als een verborgen pareltje de oude dorpskern van Noordwijk Binnen, van oudsher een bedevaartsdorp, op het uiteinde van de strandwal. De landgoederen Calorama, Offem en
Leeuwenhorst in Noordwijkerhout zijn beeldbepalend voor Noordwijk Binnen. Hier wordt de toon
gezet door het kleinschalige, lommerrijke karakter. De Nachtegaalslaan achter landgoed Offem
behoort tot de mooiste plekjes van Noordwijk. De landgoederen maken deel uit van een lint van
landgoederen, dat loopt van de kop van Noord-Holland via Haarlem, Vogelenzang, Wassenaar en
Den Haag tot zelfs ten zuiden daarvan aan de oude Maasmonding.
De ruimtelijke karakteristiek van bostongen bij Leeuwenhorst en boskamers bij de Nachtegaalslaan
is zeer aantrekkelijk. Ze inspireert om nieuwe bebouwing en functies elders op de strandwal op een
vergelijkbare, aantrekkelijke manier in te passen.
Noordwijk Binnen is ontstaan door een verdichting langs de centrale weg op de strandwal. Vanaf
circa 930 na Christus is in Noordwijk Binnen een kapel geweest voor de heilige Sint Jeroen, die werd
gemarteld en onthoofd door woeste Noormannen in de eeuw daarvoor. In 1303 werd een kerk
gebouwd op de plaats van de kapel en vanaf 1429 was het dorp officieel een bedevaartsoord. Aan
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de Voorstraat kwamen vanaf de 14e eeuw stedelijke functies tot ontwikkeling. Op de landerijen rond
de kerk ontstond een winstgevende kruidenteelt, die vanaf het einde van de 16e eeuw werd overvleugeld door de bollenteelt. Door de reformatie kwam in de 16e eeuw overigens ook een eind aan
het bedevaartsoord.
De oude kern van Noordwijk Binnen had ooit een vanzelfsprekende relatie met het landgoed
Offem via de Zwanensteeg. De oude Offemweg vormde de rand van de kern. De Nieuwe Offemweg
is gedeeltelijk over het landgoed aangelegd; dit is nog steeds zichtbaar in de ligging van de weg
die geen relatie heeft met de bebouwing. De beide entrees tot de Voorstraat, de dorpsstraat van
de kern, zijn nu nauwelijks herkenbaar. Als je van de Herenweg de Voorstraat in wilt rijden ga je
eerst via een groen terreintje met een speeltuin en achterkanten van woningen. Niets maakt duidelijk dat je hier de oudste straat van het dorp binnenrijdt, dat wordt pas na enige afstand duidelijk. Aan de noordzijde ligt de entree verborgen achter een tankstation. In de Integrale Ruimtelijke
Visie De Kern Gezond voor de kern van Noordwijk Binnen worden kaders gegeven voor bouwplannen en andere ruimtelijke ontwikkelingen in de oude dorpskern.
De route Herenweg - Nieuwe Offemweg - Gooweg loopt precies over de rug van de strandwal en
hier ervaar je ook het meest de sfeer van de landgoederen. Interessant is dat het bosachtige
gebied niet massief is, maar doorkijken biedt op het omringende landschap. Hierdoor ontstaat een
gevarieerde overgang naar zowel de binnenduinrand als de strandvlakte. Ook zijn hier diverse functies te vinden, zoals een ijs-/tennisbaan, parkeerterrein, en het congrescentrum Leeuwenhorst.
De waterstructuur is een belangrijk onderdeel van de strandwal. De strandwal kent een eigen watersysteem, dat ook letterlijk afgescheiden is van het watersysteem in de binnenduinrand. Het ligt op het
zogenaamde boezempeil, gelijk aan het peil van de Leidsevaart. Vanuit het landgoed Offem loopt een
doorgaande waterloop via Boechorst tot in Bronsgeest door. De Woensdagse Watering markeert de
grens van het oude dorp en vormt ook de zuidelijke entree tot het dorp. De Dinsdagse Watering, ten
noorden van landgoed Offem, markeert de noordelijke grens van het oude dorp. Beide wateringen
komen uit op de Maandagse Watering, die op de overgang ligt van de strandwal en de strandvlakte.
De Dinsdagse Watering en de Maandagse Watering worden gebruikt voor de recreatievaart.
Meer naar het noorden is de strandwal, op het grondgebied van de gemeente Noordwijkerhout,
gedeeltelijk afgegraven in een tweetal zanderijen voor de bouw van Haarlem en Amsterdam. Ook
werd zand gebruikt om te mengen met gronden om deze geschikt te maken voor de bollenteelt.
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2. Einde Hogeweg
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4. De Ruyterstraat
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Deze zanderijen zijn open en hebben geen bebossing of landgoederen. De noordelijke zanderij heeft
zelfs een waterplas, het Oosterduinse meer.
Landgoed en buitenplaats
Landgoed Offem en buitenplaats Calorama horen onafscheidelijk bij de strandwal. Offem is de oudste van de twee. Sinds 1650 was het landgoed in handen van de heren van Noordwijk. Helaas is van
het oude huis niets meer over na de vernielingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op oude kaarten is goed te zien dat de tuinaanleg oorspronkelijk een sterke relatie had met het omliggende agrarische land, net als veel beroemde tuinen uit die tijd. De Nieuwe Vaart, die nu door Boechorst loopt,
is het belangrijkste overblijfsel. De Nieuwe Vaart verbindt Bronsgeest met Offem.
Buitenplaats Calorama (de naam verwijst waarschijnlijk naar Kalorama, Grieks voor ‘mooi zicht’) is volgens de overlevering de plek waar Sint Jeroen onthoofd is. De buitenplaats is in de eerste helft van
de negentiende eeuw ontstaan uit een eind 17e eeuwse kruiden- en bloembollenkwekerij. Tot een aantal jaren geleden waren de oorspronkelijke 17e eeuwse bollenveldjes nog in de tuinaanleg aanwezig.
Het landgoed en de buitenplaats zijn niet openbaar toegankelijk. Ze worden nog bewoond door de
oorspronkelijke familie.
Woonwijken
Vanaf de jaren vijftig werd Noordwijk Binnen flink uitgebreid met woonwijken. Boerenburg, gelegen op de strandwal, is hiervan de grootste. Deze wijk is opgezet conform de principes uit die jaren,
met veel aandacht voor gemeenschapszin, kleinschaligheid en, zoals bij de eerder vermelde woonwijken in Noordwijk aan Zee, een intiem, naar binnen gekeerd karakter.
Uitbreiding
Op de overgang van strandwal en strandvlakte heeft Noordwijk aan de oostzijde de komende jaren
haar grootste uitleglocaties liggen: Boechorst, Offem-Zuid en Bronsgeest. Boechorst is nagenoeg voltooid. Op de locaties Offem-Zuid en Bronsgeest zullen samen ruim 1.000 woningen worden gebouwd.
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Ontsluiting
De strandwal met de landgoederen wordt ontsloten door de Herenweg, die bij het landgoed Offem
overgaat in de Nieuwe Offemweg en de Gooweg. Komend vanaf de N206 wordt de kern ontsloten
door de Beeklaan en de Van de Mortelstraat. De Northgodreef begrenst de kern aan de noordzijde. Het kwadrant dat gevormd wordt door de Nieuwe Offemweg, de Lijnbaanweg, de Weteringkade
de Beeklaan en de Van de Mortelstraat, omsluit de oude kern.
De drie woongebieden Vinkeveld, Boerenburg en de oude kern van Noordwijk Binnen kennen ieder
hun eigen stratenpatroon. Slechts één straat, de Boekerslootlaan, loopt rechtdoor vanuit de kern
tot in Vinkeveld. Aan de noordzijde lopen de Sint Jeroensweg en de Boerenburgerweg tot in
Boerenburg door en vormen zo een logische verbinding met deze uitbreidingswijk en de oude dorpskern. De Beeklaan heeft slechts een halve aansluiting op de N206. Dit zorgt voor extra verkeersdruk
op de Nieuwe Offemweg, omdat het doorgaand verkeer eerst via deze weg naar de noordelijk gelegen aansluiting van de Berckelweg (N444) met de N206 moet rijden.

2.5

Strandvlakte

Voor het goede begrip: een strandvlakte is niet een vlakte aan het strand, maar het open gebied
landinwaarts voorbij de strandwal, dus ten oosten van de N206.
De strandvlakte is een gebied dat sterk contrasteert met het beboste en lommerrijke karakter van
de strandwal. Weidse vergezichten over natte graslanden kenmerken het beeld. De strandvlakte is
laaggelegen en vormt daarmee de waterrijke afvoer van het hele omringende gebied.
De Leidsevaart - Haarlemmertrekvaart trekt over een afstand van ongeveer tien kilometer een
rechte lijn door dit landschap. Voor de komst van de trein was deze vaart de belangrijkste verbinding tussen Amsterdam en Den Haag. De route liep over het Haarlemmermeer, dat toen nog een
echt meer was. De vaart is nu een belangrijke recreatieve vaarroute. De vaart wordt door de
Dinsdagse Watering verbonden met de Maandagse Watering.
Bij de N444 buigt de Leidsevaart af naar Leiden. Dit is een belangrijke recreatieve vaarroute naar
de Kagerplassen. In dit waterknooppunt bevinden zich, naast het terrein van Koninklijke Beuk, een
kleine jachthaven en een golfterrein. Aan de noordzijde van de weg ligt nu een tuincentrum.
Verder staan aan de weg langs de Leidsevaart een aantal boerderijen en woonhuizen. De ontwik-
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Strandvlakte

kelingsdruk op dit gebied is groot vanwege de centrale ligging in de regio en de goede bereikbaarheid aan de afrit van de N206 en de N444. De Polder Hoogeweg aan de zuidzijde van de strandvlakte is een bescherm natuurgebied en een belangrijk vogelgebied. In de polder staat een oude
molen. Aan de zuidzijde bevindt zich een vogeluitkijkpunt. De provinciale weg N206 loopt in
noord-zuidrichting verhoogd door het gebied en biedt zo zicht op de verschillende landschappen
aan weerszijden.
Ontsluiting
De belangrijkste ontsluitingswegen in de strandvlakte zijn de provinciale wegen. In noord-zuidrichting is dit de N206 die Leiden en Katwijk verbindt met Noordwijk en Noordwijkerhout. In oost-westrichting verbindt de N444 Noordwijk met Voorhout, Sassenheim en de A44.
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De Klei, Herenweg

2.6

De Klei

De Klei ligt in het mondingsgebied van de Oude Rijn en kent een heel eigen verkavelingstructuur.
Als een waaier liggen de langgerekte kavels rondom het Coepelduin. Wellicht is dit hoogste punt
in de omgeving ooit de plek geweest waarvandaan de verkavelinglijnen zijn uitgezet.
Door de klei in de bodem, ooit afgezet door de Oude Rijn, kan het regenwater niet in de grond zakken. Hierdoor is het gebied waterrijk en zijn er veel afwateringssloten nodig. Het gebied is niet direct
geschikt voor de bollenteelt, maar door de kleibevattende grond te mengen met zand en het
grondwaterpeil goed te reguleren is toch een bevredigende teelt mogelijk.
In de loop van de tijd is het gebied dichtgeslibd met (bedrijfs)woningen, schuren, volkstuintjes, kassen en een rioolzuivering en vuilopslag. Hierdoor heeft het gebied een enigszins verrommeld aanzien. Het aantrekkelijke zit nu voornamelijk in het kleinschalige, landelijke karakter van het gebied.
Zowel de openheid als de kleinschaligheid worden op dit moment ernstig aangetast door zowel kassen aan bijvoorbeeld de Gerleeweg als nieuwe bedrijfsbebouwing aan de Zwarteweg en Herenweg.
Aan de oostzijde is het nog voldoende open om een goed zicht te bieden op het Coepelduin. Deze
openheid moet zeker gekoesterd worden.
Bedrijventerreinen
Begin 2004 is begonnen met het bouwrijp maken van bedrijventerrein Klei-Oost. Het bedrijventerrein, gelegen aan de zuidwestzijde van Noordwijk, is ongeveer 6,5 hectare groot en heeft een zichtlocatie langs de N206. Het is bovendien uitstekend te bereiken. Conform het bestemmingsplan is
het bedrijventerrein geschikt voor bedrijven in de milieucategorie I tot en met IV (licht tot zwaar).
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Bedrijventerrein ‘s Gravendijck

Het Space Business Park Noordwijk is een in ontwikkeling zijnde hoogwaardig bedrijvenpark van
15 hectare, gelegen aan de Zwarteweg te Noordwijk. Deze locatie, gelegen tegenover technologisch
centrum ESTEC, is bedoeld voor de vestiging van ruimtevaartgeoriënteerde en andere hoogwaardig kennisintensieve bedrijven.
Woonwijken
De woonwijk Vinkeveld is in de jaren tachtig conform de principes uit die jaren opgezet, met veel
aandacht voor gemeenschapszin, kleinschaligheid, en een intiem, enigszins naar binnen gekeerd
karakter. In die zin is de wijk enigszins vergelijkbaar met Boerenburg. Bijzonder aan Vinkeveld is
de enorme hoeveelheid openbare ruimte die is ingericht met waterlopen en groen zoals rietkragen
en bomen. Hierin wijkt Vinkeveld weer af van Boerenburg. Aan de noordzijde biedt de waterloop,
die is aangelegd ter plaatse van een oudere waterloop, een mooi zicht op het Coepelduin. Het Laantje,
dat de wijk verbindt met het Middengebied, is een historisch pad dat nu veel gebruikt wordt door
mensen die er graag lopen of fietsen. In het zuiden worden op het terrein van de Willem van den
Bergh de al eerder geplande 500 woningen gerealiseerd. De gehandicapten voorzieningen blijven
ook gehandhaafd.
Ontsluiting
De Herenweg en de Zwarteweg lopen dwars over de Klei vanuit Katwijk en vormen zo de entree
tot Noordwijk. De Zwarteweg ontsluit ESTEC en het terrein van Willem van den Bergh.
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ca. 1970

2008

2020

Verstedelijking in en om Noordwijk. De regio slibt snel dicht als gevolg van de bouwplannen van de verschillende gemeenten.

3. Ruimteclaims uit het huidige beleid
3.1

Inleiding

Het gemeentebestuur heeft in het verleden beleid vastgesteld en plannen gemaakt, die een claim
leggen op de beschikbare ruimte in Noordwijk. Ook parallel aan het tot stand komen van deze ruimtelijke structuurvisie worden beleidsnota’s en plannen ontwikkeld, waaruit ruimteclaims voortkomen. Dit hoofdstuk zet op een rij om welke ruimteclaims het gaat. Daarbij wordt ook steeds in grote
Na vaststelling van de structuurvisie zijn op basis van
nieuw beleidsnota's diverse ruimteclaims, ontwikkelingen en uitgangspunten herzien, aangepast en/of
aangevuld.
•

Evenementenbeleid (2009)

•
•
•

Nota Grondbeleid Noordwijk 2010-2014 (2010)
Actualisatie Woonvisie 2010-2015 (2010)
Nota Hotelbeleid Noordwijk 2010-2015 (2010)

•
•
•

Kadernota parkeerbeleid (2010)
Milieuvisie Noordwijk 2020 (2010)
Integrale Erfgoednota Noordwijk (2011)

lijnen de analyse geschetst, die aan het beleid ten grondslag heeft gelegen.

3.2

Wonen

Ruimteclaim
•

Nieuwe bouwlocaties nodig voor de bouw van 2.400 woningen in de periode 2010 - 2015.

•

Aanwijzing nodig van herstructureringsgebieden, waar de kwaliteit van de woningvoorraad kan worden verhoogd, dan wel open plekken met nieuwe woningen kunnen worden ingevuld.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient hiermee rekening
te worden gehouden.

In Noordwijk staan ruim 10.000 zelfstandige woningen (cijfer 2004), waarvan 68% eigendom is van
bewonerseigenaars. De sociale huursector is met circa 20% klein. De overige 12% is van particuliere beleggers.
In de Woonvisie Wonen op maat Noordwijk 2006 - 2015 is een analyse gemaakt van de Noordwijkse
woningmarkt, zowel van de vraag- als van de aanbodzijde. Hieruit blijkt dat huur- en koopstarters
onvoldoende aan hun trekken komen. De koopstarters hebben vaak een laag of middeninkomen
en lopen aan tegen de kloof tussen huur en koop en vertrekken daarom naar andere gemeenten.
De nieuwkomers in Noordwijk hebben meestal een hoog of zeer hoog inkomen.
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1.

2.

3.

4.

1. en 2. Everwijnpark / Van Berckelweg
3. Villawijk De Zuid
4. en 5. Rand Boechorst / Schiestraat / Peterhof
6. en 7. Rand Boechorst / Biezenland / Van Berckelweg

5.

6.

7.

De gemeente Noordwijk wil de doorstroming verbeteren door zoveel woningen te bouwen, dat de
spanning op de woningmarkt op korte en middellange termijn aanzienlijk minder wordt. Daarnaast
wil het gemeentebestuur de bestaande woningvoorraad beter laten aansluiten op de woonwensen van de inwoners van Noordwijk. Ook wil zij de kwaliteit van het woonklimaat binnen de
gemeentegrenzen versterken. Dit betekent het realiseren van het volgende bouwprogramma:

•
•
•
•

sociale woningen 30%
middeldure woningen 20%
dure woningen 20%
topsegment 30%

Actualisatie Woonvisie 2010-2015 (2010)
De norm van 30% sociale woningbouw en 40% sociale woningbouw in uitbreidingswijken is geen hard
gegeven. Bouwtempo en bouwprogramma worden
gericht op de Noordwijkse behoefte. Aanvullend dient
ook rekening te worden gehouden met:

een wezenlijke bijdrage aan de woningproductie voor de regio Holland Rijnland.

•
•
•
•

extra aanbod voor starters door nieuwbouw;
verduurzamen woningvoorraad;
wooninstellingen in woonwijken;
realisatie van een woonzorgcentrum in het oosten van Noordwijk;

Voor de uitleggebieden Offem-Zuid en Bronsgeest geldt dat er gemiddeld 40% bestemd is voor socia-

•

stimuleren doorstroming door het realiseren van
middeldure en dure woningen;

•

transformatie van kantoren naar wonen (beleidsnotitie Starten met Wonen).

Het streven is om in de periode 2006 - 2015 minimaal 2.400 woningen te bouwen. In totaal worden 3.500 woningen in ontwikkeling genomen. Met deze nieuwe woningen levert Noordwijk ook

le woningbouw. Dat hogere cijfer is nodig om het streefgemiddelde uit het bouwprogramma voor
heel Noordwijk te realiseren.

Meer informatie: Actualisatie Woonvisie 2010-2015
(2010) en Starten met wonen (2013)
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Één van de actiepunten van de woonvisie is dat de ruimtelijke structuurvisie moet aangeven waar
nieuwe bouwlocaties tot ontwikkeling kunnen komen. Ook moet de ruimtelijke structuurvisie
Nota Hotelbeleid Noordwijk 2010-2015 (2010)
In de toeristische sector is de ambities om het aantal
overnachtingen weer op peil te brengen tot op het
hoogste niveau van het afgelopen decennium.
Noordwijk heeft verder de ambitie om het huidige
hotelaanbod te verbeteren als te vernieuwen met
bijvoorbeeld nieuwe (thematische) hotelconcepten.
Tevens is er in Noordwijk ruimte voor stijlvolle toeristische (familie)hotels en hotelappartementen. De
Noordwijkse hotellerie dient te bestaan uit een mix
van zowel grotere als kleine hotels.
In Noordwijk zouden nieuwe vestigingen van hotels in
principe plaats moeten vinden binnen de hotelzones
en hotellocaties zoals die zijn aangewezen in de
Sociaaleconomische visie Noordwijk aan Zee en in de
Integrale Ruimtelijke Visie Noordwijk Zeewaardig.
Meer informatie: Nota Hotelbeleid Noordwijk 20102015 (2010)

gebieden markeren die in aanmerking kunnen komen voor herstructurering om de kwaliteit van de
woningvoorraad te verhogen of (indien gewenst) verdichting te realiseren.

3.3

Economie en toerisme

Ruimteclaims
•

Geen; de huidige ruimtelijke structuur van Noordwijk kan de economische opgaven aan.

•

Wel moet worden vastgelegd dat de bestaande locaties voor economische functies
behouden moeten blijven. Een belangrijke plek waarvoor dat geldt, is de locatie van het
Zilveren Kruis Achmea in Noordwijk Binnen dat in 2010 naar Leiden vertrekt.

•

Aandachtspunt is de beperkte ruimte van het Space Business Park. Dat kan in de toekomst
een knelpunt worden.

De totale werkgelegenheid in Noordwijk, zowel vol- als deeltijd bedraagt ongeveer 12.600 arbeidsplaatsen. Het aandeel toerisme in de werkgelegenheid bedraagt circa 17% direct en circa 10% indirect. Volgens de meest recente cijfers leveren de ESA/ESTEC 2.200 en Willem van den Bergh 1.488
banen. Ongeveer 70% (8.800 personen) van de Noordwijkse beroepsbevolking heeft een baan buiten de woonplaats en ongeveer 70% van de werkgelegenheid in Noordwijk wordt ingevuld door

Evenementenbeleid (2009)
Speerpunt is het versterken van evenementenlocaties,
waarmee een groter aanbod kan worden gecreëerd,
ook voor buiten de zomer.

werknemers die in de regio wonen. Daarmee is Noordwijk een gemeente waar zowel ’s ochtends

Geschikte evenementenlocaties in Noordwijk aan Zee
(Wantveld, Kon. Wilhelminaboulevard, De Grent, het
strand, Vuurtorenplein, Palaceplein, Hoofdstraat,
natuurgebied Piet Floresdal) en in Noordwijk Binnen
(Lindenplein, Kloosterplein, Voorstraat, Jeroensplein).

In tegenstelling tot de meeste buurgemeenten is er in de Noordwijkse economie geen dominan-

als ’s avonds evenveel mensen de gemeente binnenkomen als verlaten. De economische ontwikkeling binnen de regio is dus van grote invloed op het economische klimaat in Noordwijk.

tie van agrarische teelt- en handelsactiviteiten of industrie. De bloemen- en bollenteelt domineren
wel het grondgebruik in de gemeente, maar vertegenwoordigen slechts 2% van de lokale werkgelegenheid en bedrijvigheid. Binnen de gemeentegrenzen van Noordwijk zijn ongeveer 150 agrarische bedrijven actief, die gezamenlijk zorgen voor circa 180 vaste arbeidsplaatsen.

Meer informatie: Evenementenbeleid (2009)
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1.

2.
1. en 2. Hoofdstraat

De economische structuur van Noordwijk is ruimtelijk sterk geclusterd. In Noordwijk aan Zee
domineren horeca en detailhandel de economie. In de Sociaal-economische visie wordt geconcludeerd dat het algemene beeld van Noordwijk aan Zee wordt gekenmerkt door langzame maar gestage economische achteruitgang bij de winkels, horeca en recreatieve hotels.
In de visie wordt een actieprogramma voorgesteld met het doel de negatieve spiraal te stoppen
en om te buigen naar 1.000.000 overnachtingen in 2015. Noordwijk moet zich gaan ontwikkelen tot
een vierseizoenen badplaats voor zowel bewoners als bezoekers met de herkenbare thema’s:
gezondheid, welbevinden, cultuur en natuur.
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Een zeewaartse ontwikkeling in het algemeen en een zeejachthaven in het bijzonder zouden passen bij het imago van een innovatieve badplaats, zeker als in deze ontwikkelingen mogelijkheden
voor het opwekken van duurzame energie worden meegenomen. Deze ontwikkelingen bieden economische kansen voor Noordwijk en zijn een aanvulling op het huidige toeristische aanbod dat
Noordwijk rijk is. In de nabije toekomst zullen de mogelijkheden voor deze zeewaartse ontwikkeling als uitwerking van deze structuurvisie nader worden onderzocht.
In Noordwijk Binnen domineren detailhandel, gezondheidszorg en publieke dienstverlening de economie. Hier is het Zilveren Kruis Achmea gevestigd, een belangrijke locatie wat betreft omvang en
arbeidsplaatsen. Het Zilveren Kruis Achmea heeft aangegeven dat per 2010 de vestigingen geclusterd worden in Leiden. Hierdoor komt de locatie in Noordwijk vrij voor nieuwe bedrijvigheid. Het
streven is behoud van het aantal arbeidsplaatsen.
Aan de zuidkant van Noordwijk, buiten de twee kernen, liggen de bedrijventerreinen ESA/ESTEC,
Space Business Park, ‘s Gravendijck en Klei-Oost. De uitgifte van kavels op het Space Business Park
biedt de komende jaren nog ruimte voor bedrijvigheid, de ruimte voor vestiging van extra nieuwe
bedrijven is gelimiteerd. Daarnaast is hier de Willem van den Bergh (‘s Heeren Loo) gevestigd. Ook
hier geldt handhaving van het aantal arbeidsplaatsen.
Aan de noordkant van de kernen ligt de Duinrand met de recreatieterreinen. Voor dit gebied is de
Visie Verblijfsrecreatie opgesteld. De doelstellingen voor dit gebied zijn het stimuleren van ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige verblijfsaccommodatie en zo mogelijk de bijdrage aan de lokale economie vergroten. Randvoorwaarde is dat de ontwikkelingen op de kwaliteiten van omringende natuur- en landschapswaarden worden afgestemd.
De economische opgave is gericht op het verbeteren van de kwaliteit binnen de huidige structuur
en heeft dus geen ruimteclaims. Wel moeten de bestaande locaties voor economische functies
behouden blijven.
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Sportparken Duinwetering en Nieuwe Zeeweg

3.4

Sport

Ruimteclaim
•

Op korte termijn behoefte aan ruimte voor extra voetbalvelden, extra hockeyvelden, een extra
sporthal, en een tennis/squashhal in combinatie met buitentennisbanen.

De sportnota noemt sportparticipatie een belangrijk speerpunt dat aansluit bij het landelijke doel:
“een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten”.
De nota formuleert de volgende doelen:

•
•
•

mensen gaan meer sporten en bewegen voor hun gezondheid;
via de sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen mee aan maatschappelijke activiteiten;
mensen gedragen zich sportief en respecteren (spel)regels.

Het aantal inwoners van Noordwijk zal de komende jaren toenemen. Mensen zullen naar verwachting meer aan sport gaan doen. De mogelijkheden om in Noordwijk te kunnen sporten zullen dus
moeten worden uitgebreid. Het gemeentebestuur hecht er een groot belang aan dat alle inwoners,
ongeacht hun fysieke mogelijkheden, in Noordwijk een sport- of bewegingsactiviteit kunnen beoefenen. Dus moeten de sportaccommodaties voldoende capaciteit hebben maar ook voldoen aan
kwalitatieve en sporttechnische eisen. En ze moeten zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt kunnen worden.
Uit de inventarisatie in het kader van het accommodatiebeleid voor sportvoorzieningen blijkt dat
er al op dit moment knelpunten zijn in de capaciteit voor de georganiseerde buitensport die op korte
termijn opgelost moeten worden.
De volgende verenigingen zullen naar verwachting groeien:

•
•
•

Voetbalvereniging Noordwijk
Voetbalvereniging S.J.C.
Noordwijkse Hockeyclub (NHC)
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Het toepassen van kunstgras op de velden verhoogt de bespeelbaarheid van de velden en is hiermee een deel van de oplossing voor het capaciteitsprobleem. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
Voetbalvereniging Noordwijk. De vereniging beschikt op dit moment over 5 wedstrijdvelden en 1,5
trainingsveld op het sportpark Duinwetering. Kunstgras kan daar een oplossing bieden.
Voetbalvereniging S.J.C. op sportpark Lageweg beschikt over 4 wedstrijdvelden en 0,5 trainingsveld. Kunstgrasvelden zijn voor Voetbalvereniging S.J.C. niet voldoende om de groei te kunnen
opvangen. Daarvoor moet er minstens 1 veld bijkomen. En omdat aan de oostzijde van Noordwijk
in de nieuwbouwwijken Bronsgeest, Offem-Zuid en Noordwijkerduin veel nieuwe mensen komen
wonen, is er naar verwachting binnen enige jaren nog een extra (6e) veld nodig.
De Noordwijkse Hockeyclub beschikt momenteel over 2,5 veld aan de Nieuwe Zeeweg. Gezien de
huidige capaciteitsproblemen en de toename in populariteit van de hockeysport is er behoefte aan
4 kunstgrasvelden.
Ook zijn er capaciteitsproblemen voor de binnensport. Op korte termijn is er een derde sporthal
nodig. De huidige twee sporthallen staan aan de Duinwetering.
De binnenbanen voor tennis op het Casinoterrein zijn vervallen en de toekomst van de Grashoekhal
is onzeker als gevolg van de woningbouwplannen in de Nes. Dit betekent dat er een knelpunt bestaat
ten aanzien van het aanbod van binnenbanen. Er zijn wel buitenbanen op de Geversbaan en TC
Bollenpark (Nieuwe Zeeweg). De mogelijkheid om een tennis/squashhal in combinatie met 9 buitenbanen te realiseren, zal worden onderzocht.
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3.5

Natuur

Ruimteclaims
•

De bestaande natuurwaarden die in Noordwijk te vinden zijn, moeten - ook op basis van
vastgesteld provinciaal beleid - behouden blijven.

•

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten de natuurwaarden zoveel mogelijk versterken.

Het gemeentebestuur van Noordwijk heeft zijn visie op de natuur geformuleerd in het gemeentelijk
Natuurbeleidsplan Natuurlijk Noordwijk. Deze luidt: “De gemeente Noordwijk verkeert in de bijzondere situatie dat prachtige natuurgebieden binnen de gemeentegrenzen liggen. Ook buiten deze gebieden zijn in de gemeente op veel plaatsen belangrijke natuur- en landschapswaarden aanwezig. De
gemeente beschouwt dit alles als een waardevol bezit, dat met zorg behandeld moet worden.”
Hoofddoel van het natuurbeleidsplan is dat bij het opstellen van ruimtelijke plannen goede randvoorwaarden voor behoud en ontwikkeling van natuurwaarden worden opgesteld. Ruimtelijke plannen moeten daarom per se worden voorzien van een ‘ecologische onderlegger’, het opnemen van
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Everzwinpark/van Berckelweg.
Rand Boechorst/Schiestraat/Peterhof.

een ‘natuurparagraaf’, en het vroegtijdig opnemen van een ‘natuurtoets’. Dat zijn allemaal instrumenten waarmee natuur- en landschapwaarden in kaart worden gebracht en gewaarborgd.
Daarnaast kan ook de focus gelegd worden op kansen, in plaats van op bedreigingen: waar kunnen natuurwaarden versterkt worden als onderdeel van nieuwe ontwikkelingen.
In het natuurbeleidsplan zijn de natuurgebieden beschreven die zijn opgenomen in het Streekplan
Zuid-Holland West. Daarnaast zijn ook de gebieden beschreven die deel uitmaken van een
beschermd natuurmonument of waarvoor een habitatrichtlijn geldt.
Behalve de natuurgebieden zijn er in Noordwijk nog meer gebieden met natuurwaarden. De kustzone is daarvan wellicht de belangrijkste en zeker de meest uitgestrekte. Maar er zijn ook gebieden met weliswaar een geringe oppervlakte en ruimtevraag, die toch van belang zijn door de al aanwezige natuurwaarden. Daarnaast zijn er gebieden die betekenis hebben vanwege landschappelijke aantrekkelijkheid en waar natuurwaarden aanwijsbaar zijn. Ten slotte worden de ecologische
verbindingen die in Noordwijk van belang zijn genoemd. Het zijn onafgebroken groene stroken voor
flora en fauna die natuurgebieden met elkaar verbinden. Deze verbindingen zijn onderdeel van de
(provinciale) Ecologische Hoofdstructuur en bezitten daarmee een planologische basis: dat wil zeggen dat er geen andere bestemming aan gegeven mag worden.
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RandBoechorst/Biezenland/van Berckelweg.

3.6

Verkeer

Ruimteclaims
•

Behoefte aan extra parkeeraccommodaties op drukke dagen.

•

Behoefte aan openbaarvervoersverbindingen met de NS-stations Voorhout en Sassenheim.

•

Ruimte voor een tracé voor de RijnGouwelijn.

•

Ruimte voor nieuwe fietsroutes: van noord naar zuid door het Middengebied en Nieuw

•

Vergroten van de verkeersveiligheid door herinrichting van wegen en aanleg van rotondes.

Oost, en van west naar oost richting Voorhout en Sassenheim.

De afgelopen jaren is de automobiliteit binnen en vooral buiten Noordwijk gestegen.
Modelberekeningen geven aan dat dit nog zal toenemen. De toevoerwegen (N206 en N444) en de
knooppunten met het Rijkswegennet krijgen steeds meer moeite om het verkeersaanbod te verwerken. Op piekdagen is het al moeilijk Noordwijk in en uit te komen met de auto.
Er is sprake van een grote verkeersdruk in Noordwijk door de woon-werkpendel. Ruim de helft van
de werkende Noordwijkers (8.000 mensen) werkt buiten de regio en ongeveer 70% van de banen
(8.500) in Noordwijk wordt ingevuld door werknemers van buiten Noordwijk. Dit geeft een verkeersbeeld zonder echte spitsrichting. Bovendien zijn veel vervoersafstanden tussen woon- en werklocaties te groot om dagelijks (in zijn geheel) te kunnen fietsen. Dit heeft grote gevolgen voor de mobiliteit binnen en rond Noordwijk.
Alternatieven in de vorm van Hoogwaardig openbaar vervoer zijn slechts op afstand voorhanden. Door
meer gebruik te maken van de fiets of openbaar vervoer kan de verkeersdruk op werkdagen worden verminderd. In het recreatieve verkeer neemt de fiets in en rond Noordwijk al wel een belangrijke plaats in.
Parkeren zorgt op piekdagen voor problemen. De parkeercapaciteit is in Noordwijk relatief beperkt.
Op de drukkere dagen in de weekeinden is er in theorie een tekort van 2800 plaatsen. Dit tekort doet
zich vooral voor in en rond de Hoofdstraat, de Koningin Wilhelmina Boulevard en de Parallel
Boulevard. Buiten de kern (bij het Wantveld en op de Koningin Astrid Boulevard) is echter een struc-
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turele overcapaciteit van 900 parkeerplaatsen. In zijn algemeenheid geldt: op drukke dagen in het
hoogseizoen is er structureel onvoldoende parkeercapaciteit.
Het is niet mogelijk om de groeiende autovervoervraag te accommoderen zonder de auto-infrastructuur in de kern en daarbuiten uit te breiden. Daartoe ontbreekt echter niet alleen de ruimte in
het bestaande stedelijk gebied; het is ook financieel onhaalbaar. Ook zou de uitbreiding van de autoinfrastructuur leiden tot een forse overschrijding van luchtkwaliteit- en geluidhinder en zou de leefbaarheid in de kern ernstig onder druk komen te staan.

Kadernota parkeerbeleid (2010)
Aanvullend dient ook rekening te worden gehouden
met:

Wat het openbaar vervoer betreft heeft Noordwijk diverse bushaltes op een zestal streeklijnen, in de

•
•

stimuleren van andere vervoerswijzen;
realiseren fietsenparkeerplaatsen nabij autoparkeerplaatsen;

•

parkeerproblemen oplossen door de volgorde
benutten, beprijzen, bouwen van parkeercapaciteit.

richting Noordwijkerhout - Haarlem, Voorhout - Sassenheim - Bollenstreek, Leiden en Katwijk - Den
Haag. Noordwijk kent geen directe aansluiting op het nationale NS-netwerk en het ligt niet in de
lijn der verwachtingen dat Noordwijk op termijn een eigen NS-station zal krijgen.
Er moeten hoogwaardige openbaarvervoersverbindingen worden gerealiseerd met Voorhout
(oude lijn Leiden-Haarlem, op termijn stedenbaan) en Sassenheim (nieuw station op de lijn LeidenSchiphol, op termijn ook stedenbaan) die voldoen aan de eisen: direct, snel, frequent en met een
minimum aan verliestijd (overstappen). Op deze verbindingen moet de doorstroming verzekerd zijn.
In regionaal verband wordt gewerkt aan een nieuwe lightrailverbinding de RijnGouwelijn-West als
doortrekking van de RijnGouwelijn uit Leiden, via Katwijk naar Noordwijk. In het kader van het onderzoek naar de milieueffecten zijn inpassingstudies verricht voor het gehele traject tot de boulevard
van Noordwijk. Daaruit blijkt dat de inpassing van de tram over de Van Panhuysstraat en de
Quarles van Uffordstraat op veel inpassingsproblemen stuit.
Nieuwe fietsroutes door het Middengebied en Nieuw Oost kunnen zorgen voor de gewenste extra
noord-zuidverbindingen. Een snelle en directe oost-westverbinding met Voorhout en Sassenheim
is noodzakelijk om deze kernen, én de beide stations, te ontsluiten voor de fiets. Mensen gaan op
de fiets naar de trein en weer naar huis als de route comfortabel en direct is en op een aanvaardbare afstand ligt. De aanleg van een fietspad in het verlengde van de Northgodreef richting station
Voorhout, met doortrekking via bestaande routes naar station Sassenheim, is gepland.
In het kader van duurzaam veilig en het reduceren van ‘black spots’ (locaties met een verhoogd aantal aanrijdingen en/of ongevallen), wordt er in Noordwijk gewerkt aan herinrichting van wegen en
het maken van rotondes.
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Meer informatie: Kadernota parkeerbeleid (2010)

3.7

Overige ruimteclaims

Ruimteclaims
•

Particuliere wensen, zoals een overdekte tennishal, volkstuinen, maneges en dergelijke.

•

Behoefte aan ruimte voor meer waterberging en mogelijke andere claims uit het nog op

•

Behoefte aan ruimte voor ongeorganiseerde en informele vrijetijdsbeoefening.

te stellen watergebiedplan voor Noordwijk en Noordwijkerhout.

Naast de ruimteclaims vanuit het gemeentelijke beleid is er ook een aantal particuliere wensen, die
(nog) niet gerelateerd kunnen worden aan gemeentelijk beleid. Die wensen bestaan uit een particuliere sportvoorziening voor een overdekte tennishal, volkstuinen en daarnaast aanvragen voor
paardenweitjes en maneges. Recreatiebehoefte van de Noordwijkse bevolking; er zijn voldoende
mogelijkheden ook bij uitbreiding van de gemeente. Om te voorkomen dat de druk op duin, strand
en landgoederen toeneemt en deze gebieden in kwaliteit (natuur- en belevingswaarde) inboeten,
is duidelijke zonering noodzakelijk van intensief gebruikt stedelijk groen, naar uitloopgebieden direct
aan de woonwijken tot aan de rustige natuurgebieden. Versterking van de recreatiemogelijkheden
voor ongeorganiseerde sporten, wandelen en fietsen in het Middengebied is van groot belang.
Uit beleid en regelgeving van hogere overheden blijkt dat in de toekomst terdege rekening gehouden moet worden met een toenemende ruimteclaim voor water om wateroverlast door klimaatveranderingen te bestrijden. Met de Kader Richtlijn Water (KRW) is het ‘stand still 2000’-principe
afgesproken. De chemische en ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater ten opzichte
van 2000 mag niet verslechteren. Op landelijk niveau komt dit tot uiting in het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW) en het Waterbeleid 21ste Eeuw. Naast de ruimteclaim voor meer
waterberging zal ook de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), met als doel schoon en ecologisch
verantwoord water, meer ruimte kunnen vergen voor bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De waterschappen vertalen deze ontwikkelingen naar regionaal beleid en plannen. Het
hoogheemraadschap van Rijnland stelt binnen haar beheersgebied een aantal watergebiedplannen op, waarin dit beleid concreet wordt uitgewerkt in gebiedsspecifieke maatregelen voor de korte
en langere termijn.
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In 2008 wordt gestart met een watergebiedplan voor het gebied van de gemeenten Noordwijk en
Noordwijkerhout. De ruimteclaim voor water biedt niet alleen maar bedreigingen, maar ook veel
kansen door de variatie in mogelijke ruimtelijke en recreatieve functies van water. In de zone tussen de N206 en de bebouwing moet ruimte gereserveerd worden voor het realiseren van een watergang en het versterken van de waterstructuur.
Een niet gekwantificeerde wens die bestaat, is de behoefte aan ruimte voor ongeorganiseerde en informele vrijetijdsbeoefening. Voor alle leeftijdsgroepen bestaat een behoefte aan kleine en grotere ruimten zowel in het groen als in een woonwijk of dorpscentrum voor spelen, recreëren en ontmoeten.
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Centrale ligging Noordwijk in de Randstad

4. Positionering in de regio
4.1

Algemeen

De gemeente Noordwijk heeft een gunstige positie in de regio. Dit blijkt onder andere uit het grote
aantal regionale samenwerkingsverbanden. Het belang van Noordwijk is niet zozeer gelegen in de
grootte van het grondgebied of in het aantal inwoners. De troefkaarten van Noordwijk zijn de centrale ligging in de Randstad, dicht bij Schiphol, een goede verkeersontsluiting, en de bijzondere ligging aan het strand in een aantrekkelijk landschap. Dit samen leidt tot een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, een bijzonder agrarisch gebruik als bollengrond, een gewilde woonomgeving
en een bijzondere functie als badplaats en toeristische bestemming.

4.2

Regionale ruimteclaims

De positie van Noordwijk in regionale verbanden heeft geleid tot de volgende ruimteclaims:

Ruimteclaims
•

Bouwlocatie voor 600 woningen;

•

Verbetering kwaliteit landschap;

•

Compensatie bollengrond (wordt regionaal bezien);

•

RijnGouwelijn-West – tracékeuze;

•

De noordelijke rondweg om Voorhout en de bypass in de N444 ter hoogte van de kern

•

Noordelijke en zuidelijke ontsluiting Bollenstreek verbinding tussen N206 en A44.

Voorhout, voorgesteld door de gemeente Teylingen;

Deze ruimteclaims worden in de volgende paragrafen onderbouwd.
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4.3

Regionale verbanden

De gemeente Noordwijk werkt samen in de volgende regionale verbanden:

•
•
•
•
•
•

Randstad
Provincie Zuid-Holland
Haarlemmermeer-Bollenstreek
Holland Rijnland
As Leiden Katwijk
Greenport Duin- en Bollenstreek
Randstad

Noordwijk ligt centraal in de Randstad, midden tussen de steden Amsterdam en Den HaagRotterdam. De gemeente is aan alle kanten goed ontsloten. Ook Schiphol ligt dichtbij: binnen twintig minuten is de luchthaven bereikbaar. Dit is van belang voor de congresfunctie van Noordwijk,
maar ook de space-gerelateerde bedrijvigheid profiteert hiervan.
Provincie Zuid-Holland
Nu de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is ingevoerd moet het streekplan worden vervangen door
een provinciale ruimtelijke structuurvisie. De provincie heeft de concept Provinciaal Ruimtelijke
StructuurVisie (PRSV) in voorbereiding, waarin een integraal ruimtelijk beeld van het grondgebied
van de provincie wordt geschetst. De planning is gericht op vaststelling in 2009.
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek
De samenwerking van de gemeente Haarlemmermeer met de Bollenstreek is bijzonder omdat ze
de grenzen van de twee provincies Noord- en Zuid-Holland overschrijdt. De Gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer-Bollenstreek is opgesteld door de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland op
verzoek van de minister van VROM. De opdracht luidde als volgt: “Zowel de Bollenstreek als het
grootste deel van de Haarlemmermeer zijn in de Nota Ruimte aangegeven als bundelinggebied voor
verstedelijking. Tegelijkertijd gelden er ruimtelijke beperkingen als gevolg van voornamelijk de ruimtelijke besluiten in de Nota Ruimte die samenhangen met Schiphol en de beide Greenports. De uitwerking moet erop gericht zijn de mogelijkheden in kaart te brengen voor de accommodatie van
10 à 20.000 woningen buiten de bestaande bebouwingsgrenzen in het gebied.”
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De uitwerking is in juni 2006 afgerond en aangeboden aan de minister van VROM. Uit de gebiedsuitwerking blijkt dat tussen 2010 - 2030 in de Bollenstreek in totaal 2.900 extra woningen buiten
bestaand stedelijk gebied gebouwd kunnen worden, wanneer alle betrokken partijen zich inspannen om de randvoorwaarden aan te passen. Hiervoor moeten de partijen afspraken maken over
organisatie en financiering. Voor Noordwijk is in dit kader de locatie Bronsgeest opgenomen met
600 woningen, te realiseren in de periode 2010 - 2020. Daarnaast kunnen er ook nog 600 woningen worden gebouwd volgens de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstraak. Binnen dit aantal vallen ook 100 woningen op landgoederen en 500 woningen ter (mede) financiering van
bestaande en nieuwe modules van het Offensief van Teylingen. In augustus 2006 heeft het Rijk een
positief antwoord gegeven op de gebiedsuitwerking. Daarmee kan het proces van planvorming naar
realisatie van die plannen starten. Onderdeel daarvan is het opstellen van de Ruimtelijke
Structuurvisie Noordwijk 2030, maar ook het huidige streekplan Zuid-Holland-West moet herzien
worden. Voorwaarde voor de realisatie van de woningbouwlocaties buiten de rode contour, is compensatie van de bollengrond conform de wens van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Holland Rijnland
Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van de volgende vijftien gemeenten: Noordwijkerhout, Katwijk, Leiden, Hillegom, Lisse, Teylingen, Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude,
Kaag en Braassem, Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude en Noordwijk. De regio ligt centraal
in de Randstad en telt bijna 400.000 inwoners. De regio werkt gezamenlijk aan ontwikkelingen op
het gebied van wonen, werken, natuur en landschap, verkeer en vervoer, samenleving en welzijn.
Daarbij moet een goede balans gevonden worden tussen ontwikkeling enerzijds en het behoud van
het oorspronkelijke karakter anderzijds, zodat de streek aantrekkelijk blijft voor bewoners, toeristen en bedrijven.
Het samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft in juni 2009 de Regionale Ruimtelijke Structuurvisie 2020 Holland Rijnland (RSV) vastgesteld. De RSV is de toekomstvisie op de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van de regio tot 2015, met een doorkijk naar 2020. In de regio worden drie gebieden onderscheiden: As Leiden-Katwijk, Greenport Duin- en Bollenstreek en het Veenweide- en plassengebied (Groene Hart). Noordwijk ligt in de Greenport, maar vormt ook onderdeel van de As
Leiden-Katwijk vanwege de congresfunctie, ESA/ESTEC, Space Business Park en de RijnGouwelijn.
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As Leiden-Katwijk
Het programma As Leiden-Katwijk is een samenwerking tussen regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. De Ruimtelijke Visie As Leiden-Katwijk, kwaliteiten aan de oevers van de
Oude Rijn (januari 2006) beschrijft de ruimtelijke opgaven in het gebied en toont de samenhang
tussen een aantal grote projecten: RijnGouwelijn, Rijnlandroute, Locatie Valkenburg en Knoop
Leiden-West. De ruimtelijke opgaven zijn in de zomer van 2006 vanuit een integrale benadering verder onderzocht in het ontwerpatelier As Leiden-Katwijk. De resultaten hiervan zijn neergelegd in
de eindrapportage van het ontwerpatelier Ontwerpen aan de oevers van de Oude Rijn. In het
kader van haar coördinerende rol heeft de stuurgroep As Leiden-Katwijk een brief verzonden aan
Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. Hierin geeft de stuurgroep haar visie op de resultaten van het ontwerpatelier en doet zij een aantal inhoudelijke voorstellen voor het vervolg.
Deze inhoudelijke voorstellen betreffen:

1.

Het toevoegen van verscheidene groengebieden in de oostflank rondom de Oude Rijn,
rondom Valkenburg en in het tussengebied Katwijk - Noordwijk, om daarmee losse groenblauwe onderdelen te koppelen tot één groen raamwerk.

2.

De ringwegstructuur completeren en doorgaand verkeer naar buiten trekken, door aanleg
van de Rijnlandroute, van een parallelroute langs de A4, door aan de noordzijde een weg
aan te wijzen als deel van de ring en door aanleg van de ontbrekende schakel A44-N206
(Rijnsburg Noord).

3.

Fiets- en vaarroutes aanleggen of verbeteren om gebieden op een aantrekkelijke manier te
ontsluiten en alternatieven te bieden voor de auto met routes naar het strand, routes langs
en over de Oude Rijn en de Vliet en routes via de bouwlocatie Valkenburg.
Greenport Duin- en Bollenstreek

In de Greenport Duin- en Bollenstreek werken de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout,
Katwijk, Teylingen en Noordwijk samen. De Greenport Duin- en Bollenstreek is één van de vijf
Nederlandse greenports. In de greenports heeft de ontwikkeling van de tuinbouw en de daaraan
verbonden kennisinstellingen, logistieke en dienstverlenende bedrijvigheid geleid tot een zeer
sterke internationale concurrentiepositie. De Greenport Duin- en Bollenstreek kent drie clusters:

•
•
•

het bloembollencluster
het bloemen- en plantencluster
het toeristische cluster
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Bloeiende bollenvelden

De Greenport Duin- en Bollenstreek omvat productie, veredeling, vermeerdering, handel, marketing, logistiek, transport, innovatie, onderzoek, technologie, keuringsdiensten en onderwijs. Veel
bedrijven in de regio zijn als toeleverancier, afnemer of op een andere manier economisch verbonden met het sierteeltcluster. Voorbeelden daarvan zijn de verpakkingsindustrie, uitzendbureaus, de
transportsector, loonbedrijven, aannemers, adviesbureaus en horeca. De Greenport Duin- en
Bollenstreek is niet alleen een economisch gebied van betekenis, maar heeft ook een aantrekkelijk
en waardevol landschap. De bloeiende bollenvelden zijn de bepalende factor achter het internationale voorjaarstoerisme.
Daarom werkt de Duin- en Bollenstreek aan versterking van haar economische én landschappelijke positie. Hiertoe zal een Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) worden opgericht. Inmiddels
is een Memorandum of Understanding getekend, is er een ruimtelijk streefbeeld als opmaat naar
een InterGemeentelijke Ruimtelijke Structuurvisie en wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst en een uitvoeringsprogramma.
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Koningin Wilhelmina Boulevard

4.4

Noordwijk in het regionale landschap

In hoofdstuk 2, de ruimtelijke analyse, is al beschreven dat Noordwijk in een gevarieerd kustlandschap ligt dat gekenmerkt wordt door strandwallen met landgoederen en buitenplaatsen, strandvlakten en duinen. Dit landschappelijke systeem strekt zich vanzelfsprekend uit over de hele regio.
De landgoederen in Noordwijk vormen een onderdeel van een landgoederenzone die grofweg loopt
van Haarlem tot onder Den Haag.
Kust
Noordwijk is een verademing in de drukke en overvolle Randstad. Met een strandlengte van 14 kilometer en een duingebied dat bestaat uit de Coepelduynen (circa 135 hectare) en de Noordduinen
(circa 600 hectare), vormt het samen met de Amsterdamse waterleidingduinen een aaneengesloten duingebied van meer dan 4.000 hectare groot.
Gemeten naar de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde - criteria voor ruimtelijke kwaliteit uit
de ‘Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van het Rijk’ - is dit gebied van groot belang. Bovendien heeft
dit landschap voor de regio een belangrijke recreatieve functie: je kan er fietsen, paardrijden, wandelen en genieten van de natuur en het strandleven. Bijzondere oriëntatiepunten zijn Langevelderslag
en de boulevards in Noordwijk aan Zee en Katwijk.
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Kust tot Kaag
Door het gevarieerde landschap in de zone Kust tot Kaag is er een diversiteit aan recreatiemogelijkheden. Vooral de toeristische binnenvaart is hierbij van belang.
Meer dan 51% van de regionale werkgelegenheid in de toeristenindustrie vindt plaats in Noordwijk.
De toeristische en recreatieve mogelijkheden van Noordwijk vormen hiermee de belangrijkste
economische factor in de regionale economie. Ofwel, het aantrekkelijke landschap vertegenwoordigt ook een economische waarde.
Bollenstreek
Naast de natuurlijke waarden van rust, ruimte en natuur aan het strand en in de duinen vormen
de geestgronden een belangrijke waarde voor de regionale economie. De zanderige bodemstructuur en het intense licht aan het strand, maken de gronden geschikt voor de profijtelijke hyacintenteelt. In nationaal verband is daarom de Bollenstreek in de Nota Ruimte aangewezen als Greenport,
evenals het Westland, dat gespecialiseerd is in groente- en fruitteelt.
De Greenport is het hele sierteeltcomplex, van veredeling en teelt tot handel en distributie. Dit is
goed voor 17.000 arbeidsplaatsen en 1.200 miljoen euro aan export. Het complex van bollen,
bloemen en plantenteelt met de veiling in Rijnsburg staat voor een grote herstructureringsopgave. De veiling is recentelijk samen gegaan met de veiling in Aalsmeer; samen behoren ze tot de grootste ter wereld. Schaalvergroting in de agrarische, bollenteelt en exportbedrijven is noodzakelijk. Dit
heeft zijn weerslag op de structuur van de werkgelegenheid en vraagt in de doorwerking veel aandacht voor het landschap.
Binnen de gemeentegrenzen van Noordwijk zijn circa 150 agrarische bedrijven actief, die gezamenlijk zorgen voor circa 180 vaste arbeidsplaatsen. Hoewel dit een relatief klein economisch belang
beslaat, is deze sector bepalend voor de landschappelijke kwaliteiten van Noordwijk en haar directe omgeving. De gevolgen van de schaalvergroting voor de ruimte, het landschap en de werkgelegenheid worden, in regionaal verband, in beeld gebracht in de Intergemeentelijke Ruimtelijke
Structuurvisie Duin- en Bollenstreek en de Regionale Ruimtelijke Structuurvisie Holland Rijnland.
Onderdeel daarvan is het zoeken naar een compensatiestrategie. Dit betekent dat er gezocht moet
worden naar alternatieve ruimte om het areaal hyacinten in stand te houden, als bollengrond verdwijnt door ruilverkaveling, voor woningbouw of andere ontwikkelingen.
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1.

2.

3.
1. Northgodreef

4.5

Verkeer

2. Van de Mortelstraat
3. de Vogelaardreef

Het wegennet in de Duin- en Bollenstreek bestaat naast de A44 uit een vrij homogeen stelsel van
veelal verouderde provinciale wegen. Deze provinciale wegen zijn door hun oriëntatie op de kernen en de aanwezigheid van (lint)bebouwing lastig uit te breiden. Doordat de groeiende
(auto)mobiliteit wel om uitbreiding lijkt te vragen, werken de diverse overheden samen aan verbeteringen van de autobereikbaarheid in de regio.
De onderstaande projecten en voorstellen in de regio zijn daarbij van belang:

•
•

De korte termijn maatregelen bij het Postviaduct (aansluiting 6) op de A44 met rotondes.
Het lange termijn perspectief voor het haaks op de A44 georiënteerde onderliggend wegennet tussen Katwijk en Voorhout (noordelijke rondweg Katwijk).

•
•

Het standpunt van Rijkswaterstaat om geen extra aansluitingen op de A44 toe te laten.
De Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek, die onder andere uitkomt op twee nieuwe
verbindingen ten zuiden van Lisse, waarvan één in de richting van Noordwijk en Noordwijkerhout.

•

De noordelijke rondweg om Voorhout en de bypass naar de N444 ter hoogte van de kern
Voorhout, voorgesteld door de gemeente Teylingen.

•

De verlenging van de N207 naar de N206, die vanwege het lage rendement niet in de
gebiedsuitwerking is opgenomen, maar door de nabij gelegen gemeenten en bedrijven weer
op de agenda is gezet.

•

Het verbeteren van de doorstroming op de N443, in relatie tot de noordelijke rondweg om
Voorhout, waardoor de N443 een beter alternatief kan worden voor de ontsluiting va
Noordwijk op de A44 in de richting Amsterdam.

Daarnaast werkt men in de regio samen aan de voorbereiding en totstandkoming van de
Rijnlandroute, de RijnGouwelijn-West en de Stedenbaan.
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Ruimtelijke Visie

Ruimtelijke Structuurvisie
Overzichtskaart

Gemeentegrens

Concentratie voorzieningen
Verblijfsrecreatie

Ecologische verbinding
Kwaliteitsverbetering Langevelderslag
Doorgaande weg
Revitaliseren
50 km/u weg
Sport nieuw
30 km/u weg
Wonen toekomst
Fietsroute
Nieuw wonen uitbreidingen
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV)

Bedrijfsterrein

Zichtlijn

Bijzondere opgave Noordwijk aan Zee

Waterlopen met rietoevers

Oude dorpskernen

Jachthaven

Groen wonen

Aanlegmogelijkheid bootjes

Open buitengebied

Entree

Bos

5. Wonen, werken en recreëren in
een bijzonder landschap
5.1

Inleiding

Noordwijk kent een grote verscheidenheid aan landschappen op zeer korte afstand van elkaar. Dat
is een unieke kwaliteit van Noordwijk. Het gegeven dat er zoveel verschillende landschappen zijn
met bijbehorende functies moet worden gekoesterd. Het vormt dan ook het uitgangspunt voor
de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Noordwijk. De karakteristieke kenmerken van de landschappelijke zones bieden nu en in de toekomst de aanknopingspunten en richtlijnen voor de ruimVerstedelijking:

telijke inrichting van onze gemeente.

Versterking contrast bebouwd - onbebouwd

De Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 legt de karakteristieken vast voor:

•
•
•

de ondergrond
de verbindingen tussen gebiedsdelen
de bebouwing

Dit zijn de ‘lagen’ waarin de historie van de Noordwijkse natuur en cultuur zich door de eeuwen
heen heeft ontwikkeld en vastgelegd. De veranderingen in deze lagen voltrekken zich langzaam, in
een periode van tientallen tot honderden jaren. Daarom kan de ruimtelijke structuurvisie, met een
planperiode van twintig jaar, over deze lagen uitspraken doen.
Ontsluiting:
Alzijdige oriëntatie

In de analyse is ook een vierde laag geïdentificeerd:

•

het gebruik van de ruimte.

Deze laag kent een hoge mate van dynamische veranderingen, door technologie, individualisering
en globalisering, gezinsverdunning en vergrijzing. De ontwikkeling in de leefstijlen van de mensen
verandert snel en is niet voorspelbaar voor de planperiode van een ruimtelijke structuurvisie.
Daarom is ervoor gekozen om in dit stuk in het bijzonder de kwaliteiten van de ondergrond, de verbindingen en de bebouwing vast te leggen.
Deze ruimtelijke structuurvisie geeft, met oog voor maat en schaal, de ruimtelijke randvoorwaarLandschappelijk:
Versterking afwisseling strandwallen en strandvlakten

den waarbinnen volop ruimte is voor wonen, werken en recreëren in Noordwijk. Ook doet de visie
uitspraken over de actuele ruimteclaims.
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Landschappelijke zones als drager
ruimtelijke ontwikkelingen

Ruimtelijke strategie:
Landschappelijke contrasten versterken door middel van
gebiedseigen invulling. Hierdoor ontstaat identiteit en afwisseling van grootschalige en kleinschalige landschappen.

ZONE I >> DUINEN, STRAND EN ZEE
Recreatie, natuur, kustplaats. Herstructurering en opwaardering
kustplaats, versterken natuurwaarden, landschappelijke
inpassing bestaande recreatieterreinen.

ZONE II >> BINNENDUINRAND
Lange lijnen, zicht op duinrand | steilrand | Coepelduin als leitmotiv,
verweving binnen-buiten in Middengebied, in de open ruimte groene
eilanden (Sancta Maria, Willem van den Bergh, recreatie).

ZONE III >> STRANDWAL
Wonen, landgoederen, pleziervaart. Ruimtelijk: wonen in en aan
landgoederen in boskamers, dwarsrichting benadrukken.

ZONE IV >> STRANDVLAKTE
zichtlijnen

Weidevogelgebied, jachthavens, agrarisch gebied en wonen in
grootschalige ruimtes, vergezichten, lange lijnen en openheid in

I: Duinen, strand en zee

NZ en OW richting.

II: Binnenduinrand

ZONE V >> DE KLEI
III: Strandwal met landgoederen

Kleinschalig agrarisch, (bedrijfs)wonen, bedrijven, kleinschalig
intensiveren. Hoekverdraaiing, zicht op duinrand, dwarsrichting.

IV: Strandvlakte

V: De Klei

5.2

Ruimtelijke doelen

Doel 1 >> Versterken beleving van de landschappelijke zones

Omdat Noordwijk zich onderscheidt door een grote verscheidenheid aan landschappen die in zones
dicht bij elkaar liggen, moet een belangrijk doel van de ruimtelijke structuurvisie zijn, dat de beleving van die landschappelijke zones wordt versterkt.
Dat kan door enerzijds samenhang aan te brengen in de ruimtelijke inrichting binnen de zone en
anderzijds door de contrasten tussen de verschillende zones te benadrukken. In hoofdstuk 6 zal deze
structuurvisie per zone de karakteristieke kenmerken definiëren, zodat ze in de toekomst kunnen
dienen als randvoorwaarden bij nieuwe ontwikkelingen.
Deze doelstelling brengt ook met zich mee, dat nieuwe functies op welke locatie dan ook steeds
een zorgvuldige landschappelijke inpassing moeten krijgen. De aard van die landschappelijke
inpassing kan per landschappelijke zone verschillen. Zo zal op de strandwal voor een ander type
beplanting gekozen worden dan in de binnenduinrand, de duinen en aan het strand. Elke zone heeft
een eigen kenmerkende groenblauwe structuur. Daarnaast zal steeds gekeken moeten worden naar
de verwevenheid van het landschap met de bebouwing van de kernen Noordwijk aan Zee en
Noordwijk Binnen. Als voorbeelden kunnen genoemd worden de duinen in Noordwijk aan Zee, de
steilrand in het Middengebied, het Westeinde in Boerenburg en de beboste landgoederen op de
strandwal in het landgoed Offem en de buitenplaats Calorama.
De hoofdstructuur van de landschappelijke zones is noord-zuidgericht. De noord-zuidgerichte
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.
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Karakteristiek voor Noordwijk is de kleine maat en schaal. Dit staat op gespannen voet met de trend
tot schaalvergroting in zowel de woningbouw als economische sectoren (Greenport, maar ook reguliere bedrijvigheid). Nieuwe functies zullen dan ook de beleving van de Noordwijkse maat en
schaal moeten versterken. Grote aaneengeschakelde monoculturen passen niet in Noordwijk.
Juist functiemenging op kleine afstand draagt bij aan de gewenste levendigheid en diversiteit.
Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat het rijke en gevarieerde landschap een verrommeld aanzien krijgt. Aandacht voor een zorgvuldige inpassing is dus belangrijk.

Doel 2 >> Versterken van de bereikbaarheid van Noordwijk

De ruimtelijke inrichting van Noordwijk moet zodanig zijn dat de bereikbaarheid van en naar de
rest van de Randstad optimaal is. Aan alle kanten moet ‘de wereld dichtbij’ zijn. Dat is een belangrijk tweede doel.
De structuurvisie wil zodanige voorwaarden creëren dat de volgende situatie kan ontstaan: Noordwijk
heeft een alzijdige oriëntatie in het wegennetwerk, zowel naar de regio als naar de noord- en zuidvleugel van de Randstad. Openbaar vervoer en autoverkeer vanuit Noordwijk richten zich op Amsterdam
en Schiphol, Leiden en Den Haag. De wegenstructuur faciliteert ook de in- en uitgaande pendel woonwerkverkeer. De beroepsbevolking van Noordwijk gaat en komt vanuit de hele Randstad. Ook congresbezoekers en (dag)toeristen komen van alle kanten van het land. Deze alzijdige oriëntatie faciliteert optimaal het bereikbaarheidsprofiel van de Noordwijkse economie. Ofwel: Noordwijk is zodanig goed
bereikbaar en ligt zo centraal dat het aantrekkelijk is voor zowel het realiseren van woningbouw
(forenzen) als voor de vestiging van aantrekkelijke bedrijvigheid.
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Doel 3 >> Behoud van eigen identiteit van de kernen

Nog een belangrijk doel: de ruimtelijke inrichting moet zó zijn dat Noordwijk Binnen en Noordwijk
aan Zee niet aan elkaar groeien en de eigen identiteit van deze kernen behouden blijft.
De kwaliteiten van de kernen liggen in de eigen identiteit: Noordwijk aan Zee ontleent deze aan de
ontwikkeling in de duinen; Noordwijk Binnen aan de ontwikkeling op de strandwal. Om deze eigen
identiteiten te bewaren, is het van belang de contrasten te versterken. Dat betekent dat de kernen
Binnen en Zee niet aan elkaar mogen vastgroeien. Daarnaast moeten de kernen met een open zone
gescheiden blijven van Katwijk, Teylingen en Noordwijkerhout. Hierbij moeten de contrasten tussen open en onbebouwd landschap bewaard blijven.

Doel 4 >> Versterken van de oriëntatie op de zee

De structuurvisie moet kansen bieden om de beleving van de ligging aan zee te versterken.
De ligging aan zee bepaalt het imago van Noordwijk, maar ook de economische structuur en het
aantrekkelijke woonklimaat. De beleving van de ligging aan zee moet in Noordwijk aan Zee worden versterkt. Dit geldt vooral voor de Oude Zeeweg en het Picképlein, de Hoofdstraat en het
Palaceplein, de Parallel Boulevard, de Quarles van Uffordstraat en het Vuurtorenplein. De relatie
met de zee moet verbeterd worden door de openbare ruimtes op een logische manier te verbinden met het strand en de kust in het algemeen. De structuur van ruimtelijke en landschappelijke
elementen, uitzicht en doorzicht, de routes naar het strand toe: alles moet optimaal gericht zijn op
de beleving van de zee.
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Positionering in de regio
Regionaal 2030

Regionaal is van belang: ruimtelijke contrasten versterken.
VAN KAAG TOT KUST:
Groene open verbinding met de Kaag, voor pleziervaart over de Leidsevaart,
fiets via N444.

AS LEIDEN KATWIJK:
De RijnGouwelijn, de noordelijke verbinding, badplaats ontwikkeling in relatie
tot Katwijk, noordrand Katwijk en de relatie met de Leidse binnenstad.

BOLLENGEMEENTES:
Relatie station Voorhout, open ruimte strandvlakte tot uitbreiding Voorhout,
regionale afstemming woningbouw.

SCHIPHOL:
Zuidtangent, goede auto-aansluitingen.

Gemeentegrens
Fietsroute
Spoorlijn
Hoogwaardig openbaar vervoer HOV
Nieuwe verbindingsweg
Open buitengebied
Bos
Verstedelijking

Doel 5 >> Verbeteren entrees van Noordwijk

Noordwijk heeft vijf entrees. De ruimtelijke en landschappelijke identiteit van elk van deze entrees
moet worden verbeterd.
Die verbeteringen moeten passen bij de karakteristieke kenmerken van de landschappelijke zones waarin de entree ligt. Dat zal ook een bijdrage leveren aan doelstelling 1: het versterken van de beleving
van de landschappen waarin Noordwijk ligt, en doelstelling 4: de oriëntatie op zee. Het ontwerpen van
de routes van en naar Noordwijk met aandacht voor onder andere zichtlijnen is essentieel.

Doel 6 >> Sterke positie in de regio behouden en uitbouwen

Noordwijk heeft een goede positie in de regio met een gedifferentieerd profiel.
De troefkaarten van Noordwijk moeten worden behouden en uitgebouwd.
Badplaatsontwikkeling

De ontwikkeling van Noordwijk aan Zee als onderscheidende badplaats aan de Noordzeekust, kan
niet los gezien worden van vergelijkbare badplaatsen in de omgeving. Om echt een succes te kunnen worden, moet gezocht worden naar een profiel dat aansluit bij het unieke karakter van
Noordwijk aan Zee, maar ook het bestaande aanbod in nabijgelegen badplaatsen aanvult. Hierbij
moet voornamelijk gedacht worden aan Katwijk aan Zee.
De vraag is of er sprake is van een dubbelbadplaats met een vergelijkbaar profiel en aanbod van
zowel horeca als evenementen, of dat er sprake is van een aanvullend profiel, waarin juist nadrukkelijk gezocht wordt naar aanvullende activiteiten. In de nabije toekomst zal hierin nog een keuze
gemaakt moeten worden. Ook is het van belang te kijken naar ontwikkelingen bij badplaatsen van
vergelijkbare omvang, zoals Kijkduin en Zandvoort. Op regionaal niveau is dat van belang om elkaar
niet te beconcurreren met vergelijkbare voorzieningen, maar aan te vullen waar mogelijk.
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Woningbouw en open ruimte

De woningmarkt in Noordwijk hangt samen met regionale ontwikkelingen. In zowel de directe als
de ruimere omgeving wordt de komende jaren flink gebouwd. Voorhout en Valkenburg zijn hierbij de grootste locaties, met respectievelijk circa 3.000 en circa 5.000 woningen. De druk op de
woningmarkt in Noordwijk is groot, vanwege de bijzondere ligging in een afwisselend kustlandschap en dicht bij een aantal aantrekkelijke steden. Daarnaast is er sprake van een probleem voor
starters op de woningmarkt.
Noordwijk kiest uitdrukkelijk voor beheerste groei. De vraag is hoe voorkomen kan worden dat de diverse gemeenten ruimtelijk aan elkaar groeien. Landschappelijke inpassing is van groot belang. Hierbij
is regionale samenwerking een voorwaarde. Het initiatief van VROM, mooi Nederland, is een interessant initiatief op Rijksniveau. Hiermee wordt aandacht gegeven voor de kwaliteit van het landschap
op nationaal niveau. Dit sluit aan bij de doelen van de ruimtelijke structuurvisie voor Noordwijk.
Bedrijvigheid

Vanwege de centrale ligging in de Randstad en nabij Schiphol is Noordwijk - en in een breder verband de As Leiden-Katwijk - een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Vooral de lifescience sector verdient extra aandacht in regionaal verband. De ontwikkeling van een Bio Science Park
aan de westzijde van Leiden kan in relatie tot het Space Business Park aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden opleveren.
Toerisme en cultuur

De ligging aan het strand, de badplaats, het gevarieerde, kleinschalige landschap en de bollengronden bieden meer dan voldoende mogelijkheden voor toerisme en culturele activiteiten. Het realiseren van bijzondere architectuur in relatie tot het gevarieerde kustlandschap is hiervan een voorbeeld. Ook het verbinden van bestaande bijzondere bebouwing aan regionale fietsroutes is interessant in dit verband. De kapel aan de Hoofdstraat van Noordwijk aan Zee is bijvoorbeeld van dezelfde architect als de Lakenhal in Leiden (Arend van ’s Gravenzande, 17e eeuw). Een fietsroute van
Leiden naar Noordwijk kan beide monumenten aandoen. Ook kan gedacht worden aan een kustfietsroute van Haarlem via Zandvoort en Wassenaar naar Den Haag. Deze kustfietsroute kan buitenplaatsen en landgoederen in de binnenduinrand met elkaar verbinden. Als laatste in dit verband
is een verbinding van Kust tot Kaag interessant. Hierbij is zowel een toeristische binnenvaartroute als een fietsroute een mogelijkheid.
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Doel 7 >> Versterken van het bollencomplex en het landschap in het kader
van de Greenport

Noordwijk wil de sterke internationale positie van de Duin- en Bollenstreek als het gaat om bloemen, planten en bovenal bollen versterken waarbij ook een aanzienlijke kwaliteitsslag van het landschap bereikt wordt.
De Greenport Duin- en Bollenstreek is niet alleen een economisch gebied van betekenis, maar heeft
ook een aantrekkelijk en wereldberoemd landschap. De bloeiende bollenvelden zijn de bepalende
factor achter het internationale voorjaarstoerisme. De Greenport Duin- en Bollenstreek is één de
vijf Nederlandse greenports. Noordwijk heeft samen met de gemeenten Hillegom, Lisse, Katwijk,
Noordwijkerhout en Teylingen besloten tot samenwerking in een Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek. Het gebied van de Duin- en Bollenstreek wil de van oudsher
een sterke internationale concurrentiepositie in de tuinbouwsector als het gaat om bloemen, planten en bovenal bollen uitbouwen en versterken door een integrale gebiedsontwikkeling van de
Greenport Duin- en Bollenstreek. Deze integrale gebiedsontwikkeling moet leiden tot het behoud,
revitalisering en versterking van het bollencomplex. Hierbij moet ook een aanzienlijke kwaliteitsslag van het landschap bereikt worden voor het gehele gebied.
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Middengebied en beboste steilrand

Richting zee

Strandwal met landgoederen

Nieuwbouw Boechorst op de strandwal

N206 doorsnijdt strandwal en strandvlakte

Strandvlakte richting Leidsevaart

6. Ruimtelijke visie per
landschappelijke zone
In dit hoofdstuk wordt per landschappelijke zone benoemd welke eisen aan nieuwe functies in de
zones worden gesteld. Deze eisen komen voort uit de ruimtelijke doelen die in paragraaf 5.2 zijn
benoemd:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Versterking van de beleving van het landschap en de verschillende zones
Bereikbaarheid van Noordwijk versterken
Behoud van eigen identiteit van de kernen
Versterken oriëntatie op zee
Verbeteren entrees
Sterke positie in de regio behouden en uitbouwen
Versterken van het bollencomplex en het landschap in het kader van de Greenport

De landschappelijke zones zijn:

I.
II.
III.
IV.
V.

Duinen, strand en zee
Binnenduinrand en Middengebied
Strandwal - Landgoederenzone
Strandvlakte
De Klei

Na de beschrijving van de ruimtelijke visie op deze zones, wordt dit hoofdstuk afgesloten met een
beschrijving van de ruimtelijke visie op de entrees van Noordwijk

Landschappelijke zones
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Visie Zone 1 >> Duinen, strand en zee
Dit gebied biedt de rust en ruimte van het kustlandschap met zijn relatief jonge duinen. Het heeft
een bebouwd en een onbebouwd deel. Het is een gebied om te wonen en te recreëren. Behoud en
versterking van de natuurlijke waarden staat hier voorop. De voornaamste functies in deze zone
zijn dan ook ‘natuur’, ‘wonen’ en ‘strand- en duinrecreatie’. Waar nodig en mogelijk worden stranden duintoegangen verbeterd. Dit geldt voor de boulevards in Noordwijk aan Zee en voor
Langevelderslag.
Langevelderslag zal zowel voor de ruimtelijke inrichting als de programmatische invulling een kwaliteitsslag ondergaan, maar ook hier mag de rust en de ruimte van het kustlandschap niet worden
aangetast. Hier is dus geen plaats voor grootschalige voorzieningen.
Bij Noordwijk aan Zee zal de nadruk worden gelegd op het versterken van de beleving van de zee.
Dat kan door:

1.

Een viertal routes naar zee een kwaliteitsslag te geven: de landschappelijke route, de kernenroute, de vuurtorenroute, strandroute en

2.
3.

bijzondere vormgeving van de fysieke eindpunten van deze routes aan zee,
realiseren van functies (hotels en overige horeca) en culturele, sportieve en toeristische evenementen aan zee.

Noordwijk aan Zee bestaat uit drie delen die grotendeels het huidige karakter zullen behouden. Het
verschil tussen de delen zal versterkt worden. Het eerste deel bestaat uit de villawijk de Zuid aan de
zuidkant; het tweede deel is de kern van Noordwijk aan Zee met Huis ter Duin, de Hoofdstraat en omgeving en het Vissersdorp. Het derde deel bevindt zich aan de noordkant: de uitbreidingswijken ten noorden van het Vissersdorp met als laatste uitbreiding in de jaren zeventig de wijk Duinpark.
Ook de boulevard, die over de hele lengte van Noordwijk aan Zee langs de kust loopt, bestaat uit drie
delen met elk een eigen karakter: de Koningin Astrid Boulevard, de Koningin Wilhelmina Boulevard
en de Zeereep. Ter hoogte van Huis ter Duin wordt de boulevard onderbroken, de wandelroute ter
plaatse splitst zich in een route over het strand en een route langs de landzijde van Huis ter Duin.
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Voor ruimtelijke ontwikkelingen in deze delen is het Beeldkwaliteitplan opgesteld door bureau
SoetersvanEldonk in opdracht van de gemeente Noordwijk met specifieke eisen en beeldkaders voor
alle onderscheiden delen. In de uitgangspunten wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van
afstemming van bouwplannen op de omgeving, op de eigenheid van iedere locatie en op de inrichting van de openbare ruimte. Dit moet enerzijds gedurende een lange periode consistentie in het beeld
van de bebouwing garanderen, en anderzijds ontwikkelaars en initiatiefnemers in staat stellen op voorhand met passende plannen te komen. In het document is een streefbeeld omschreven dat zich de
Noordwijkse stijl noemt: een architectuur die past bij de badplaatsen aan de Atlantische kust en voortborduurt op de traditie van de oude Noordwijkse duinvilla's.
Zicht op zee
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De hoofdlijnen van ontwikkeling in de onderscheiden gebieden zijn:
Kern Noordwijk aan Zee
Het oorspronkelijke karakter van het vissersdorp aan zee zal versterkt worden door het realiseren
van kleinschalige bebouwing in een grillig stratenpatroon. De sterke scheiding van de Parallel
Boulevard, die nu het oude dorp scheidt van de zee, moet verminderd worden door de oversteekbaarheid van de weg te vergroten en door een kleinschaliger inrichting van de openbare ruimte.
Hiermee heeft Noordwijk een troefkaart in handen waarmee het zich kan onderscheiden van andere badplaatsen aan de Noordzeekust. Aan de kop van de Hoofdstraat komt een concentratiepunt
van winkels, horeca en een nieuw hotel. Het Palaceplein en het gat van Palace zouden kunnen worden ingericht tot een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bewoners en bezoekers waarbij ruimte is
voor woningen en toeristische functies. De mogelijkheden voor een zeewaartse ontwikkeling in het
algemeen en een zeejachthaven in het bijzonder zullen in het kader van de regionale structuurvisie worden onderzocht.
Villawijk de Zuid
Voor villawijk De Zuid geldt behoud van het villakarakter. De gebouwen moeten in hoofdzaak een
eenvoudig hoofdvolume hebben, verticaal gelede raampartijen, inpandige balkons, hoog opstaande dakopbouwen in de vorm van een kap en veel zorg voor een bijzondere begane grond. Er is ruimte voor enige uitbundigheid in de detaillering. De verwevenheid met het landschap komt tot uiting
door het duinlandschap dat in de hele wijk voelbaar is door de hoogteverschillen, het zand, de
wegenstructuur en beplanting.
De noordelijke uitbreidingswijken
In de wijk Duinpark geldt een opgave tot revitalisering van de openbare ruimte en de woningvoorraad. De verwevenheid met het landschap komt tot uiting door de duinbeplanting die vanuit het
duingebied de woonwijk inprikt en door de hoogteverschillen. Dit gebied kent een sterke samenhang door het type bebouwing (rijtjeshuizen aan straten). De steilrand loopt door tot in deze wijk
en vormt een scheiding tussen het hogere deel aan de zeezijde en het lager gelegen deel uit de 70er jaren aan de zijde van het Middengebied. In het hoger gelegen deel bevindt zich ook meer vrijstaande bebouwing, twee-onder-een-kappers en een groener karakter. De relatie met de steilrand
kan worden versterkt. Ook kan de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls goed gebruiken.

75

Bi

nn

en

du

in

ra

nd

Visie Zone 2 >> Binnenduinrand
Dit is het gebied waar vroeger de oude duinen en strandwallen lagen. In deze binnenduinrand moeten de huidige ruimtelijke contrasten worden versterkt: een doorlopende, groene en beboste duinrand tegenover een open bollenlandschap. Functies in deze zone zijn en blijven: verspreid wonen,
bollenvelden, sporten en recreatie.
Nieuwe en bestaande recreatieve en ruim opgezette woongebieden (Sancta Maria en Noordwijkerduin)
worden gezien en vormgegeven als groene eilanden in een open en leeg bollenlandschap. Dat open
en lege karakter zal door de schaalvergroting in de bollensector naar verwachting nog toenemen.
De binnenduinrand loopt zoveel mogelijk en ruimtelijk continue door in het Middengebied. Dit geldt
voor zowel de beboste steilrand als het open (bollen)landschap. Tussen de twee kernen van
Noordwijk wordt de binnenduinrand het Middengebied genoemd. Het is de zone tussen de Duinweg
en Weteringroute.
Het Middengebied, dat nu min of meer wordt beleefd als de ‘achterkant’ van Noordwijk aan Zee
en Noordwijk Binnen, wordt getransformeerd naar een open gebied met hoge landschappelijke kwaliteiten centraal in het dorp dat beide kernen aan elkaar bindt.
Het open gebied is in de Structuurvisie Middengebied gedefinieerd als een cultureel en recreatieve parkzone. Er is gezocht naar functies die de openheid in stand kunnen houden. Voor het functioneren van het gebied als centrale zone voor beide kernen is het belangrijk dat zowel het park als
de functies zoveel mogelijk openbaar zijn en een functie vervullen voor heel Noordwijk. Het zwembad en Northgocollege zijn de functies die hier goed passen. Maar er wordt ook nagedacht over
nieuwe functies zoals een waterspeeltuin, voorbeeldtuinen en teelten en onder strikte ruimtelijke
voorwaarden moes- en kruidentuinen. De kwel en afstroom uit de duinen biedt mogelijkheden voor
rietoevers en zelfs rietvelden aan de waterlopen. Dit draagt ook bij aan de gewenste openheid.
De woonwijken in het gebied (Middengebied noord en zuid, Morgenster en Grashoek) worden vormgegeven als groene wooneilanden in het open landschap. In de toekomst zal in het Middengebied
een parkzone worden ingericht. De inrichting van de openbare ruimte in de woonwijken wordt hier-
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mee een toekomstige opgave: beplanting, gebruik en materiaalkeuze zal voor zover nodig en
mogelijk worden aangepast aan de karakteristieken van de binnenduinrand.
Met de realisering van een doorgaande waterverbinding in het Middengebied en met de doorgaande steilrand met bebossing aan de duinrand, wordt door het Middengebied een ecologische verbindingszone gerealiseerd tussen de Noordduinen en de Coepelduynen aan de oostzijde.
De locatie van sportpark Duinwetering blijft behouden als niet openbaar gebied. Het omzomen van
de sportvelden met bomen draagt bij aan de landschappelijke inpassing en is tevens aantrekkelijk
om voor enige beschutting voor de wind (in de winter) en schaduw (in de zomer) voor de sporters
te zorgen. Bovendien is het functioneel gekoppeld aan het Northgocollege en de centrale langzaamverkeerroute van de vuurtorenroute. Dit is de route die wordt gevormd door de Quarles van
Uffordstraat, de Van Panhuysstraat en de Van de Mortelstraat en leidt naar het Vuurtorenplein.

Structuurvisie Middengebied 2005

Schets nieuwe inrichting Centraal Park
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Visie Zone 3 >> Strandwal | Landgoederenzone
De functies in dit gebied zijn vooral wonen, landgoederen en buitenplaatsen en de voorzieningen
die horen bij een dorpskern. In de landgoederenzone worden nieuwe functies, in het bijzonder wonen
en sporten, landschappelijk ingepast in de landgoederenstructuur van boskamers en bostongen.
Op die manier wordt het karakter van de strandwal uitgebreid en versterkt.
Voor de kern van Noordwijk Binnen geldt dat de ‘ring’ Nieuwe Offemweg - Van de Mortelstraat Weteringroute - Beeklaan wordt ingericht als lommerrijke laan, bijvoorbeeld met eiken.
Beeklaankwartier en de Losplaatsweg zijn nog uitwerkingsopgaven die moeten passen binnen de
randvoorwaarden die de visie stelt aan de historische structuur en architectuur van de kern van
Noordwijk Binnen.
De landschappelijke kwaliteiten van de zone ten oosten van de Nieuwe Offemweg (Nieuw Oost geheten), geven veel mogelijkheden voor nieuwe woonwijken in een landgoed. De nieuwe woningen
worden landschappelijk ingepast in boselementen (boskamers: complete stukken bos; en bostongen: smalle ‘linten’ van bos). Een juiste verhouding tussen bos, woonoppervlak en open gebied is
hierbij van belang.
Vanaf de N206 kan je Noordwijk zien liggen: de nieuwe wijken en daarachter heel kenmerkend de
kerktorens in Noordwijk Binnen en Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee.
Dit beeld moet behouden blijven. Daarom is er voldoende afstand nodig tussen de bebouwing en
de hoofdwegen. De bebouwing moet los blijven van de N206: er moet een soort open zone blijven.
Hiermee onderscheidt Noordwijk zich positief van de andere plaatsen langs de N206.
De vormgeving van de rand van de nieuwe bebouwing is een belangrijke ontwerpopgave.
Het landgoed Offem, inclusief de zone direct langs de N206, heeft een unieke kwaliteit als monumentaal landgoed dat in zijn totaliteit behouden moet blijven. Sportpark Lageweg blijft hier gehandhaafd. De functie past in het principe om de afstand tussen de nieuwe woonbebouwing en de N206
zo groot mogelijk te houden, hoewel nog aandacht besteed kan worden aan de landschappelijke
inpassing (beplanting).
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Visie Zone 4 >> Strandvlakte
De strandvlakte is de zone aan de oostkant van de N206. Dat gebied moet zo open mogelijk blijven. Functies zijn weide, graslanden, enkele woningen langs de vaart, enkele grootschalige functies zoals bedrijven als Koninklijke Beuk en een tuincentrum, en verder recreatieve functies als een
golfterrein en een jachthaven. Speciale aandacht moet uitgaan naar de functie van de Polder
Hoogeweg voor de weidevogels. Het zicht van de N206 op de nieuwe bebouwing in Nieuw Oost
bepaalt hoe Noordwijk zich hier presenteert.
De locatie Van Berckelweg / Dinsdagse Watering, waar Koninklijke Beuk gevestigd is, verdient een
opwaardering. De plek waar de Maandagse Wetering overgaat in de Leidsevaart is landschappelijk
en historisch bijzonder. Langs de trekvaart vond vroeger het belangrijkste personenvervoer per trekschuit tussen Den Haag en Amsterdam plaats, via de toen nog met water gevulde Haarlemmermeer.
De entree naar de bebouwde kom van Noordwijk moet worden vormgegeven en kwalitatief hoogwaardig worden ingericht. Een nieuwe functie wordt gevormd door hier een locatie voor een
overloop parkeerterrein voor zomerse piekdagen te realiseren.
De beste locatie voor het overloopterrein is op de strandvlakte aan de Van Berckelweg - N444 en
N206, de entree van Noordwijk. De locatie is aantrekkelijk omdat ze ligt aan de openbaarvervoersas richting Voorhout en Leiden. De opgave is om een goede tijdelijke voorziening te maken die past
bij de landschappelijke kwaliteiten van de strandvlakte.
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Visie Zone 5 >> De Klei
Dit gebied is ontstaan toen in vroegere tijden de Oude Rijn regelmatig buiten zijn oevers trad en
steeds weer nieuwe rivierklei achterliet.
De functies in deze zone zijn bollen, grasland, verspreid wonen en werken, bedrijfsterrein en ecologische verbindingen langs nieuwe waterlopen. Deels gaat het hier om behoud van graslanden
voor veeteelt en deels om bollenteelt in de nabije toekomst.
In deze lege ruimte tussen de bebouwing van Katwijk en Noordwijk - maar wel op het grondgebied
van Noordwijk - wil de structuurvisie de ruimte voor openheid behouden. Aan de zuidzijde liggen
de bedrijventerreinen Klei-Oost en Space Business Park. Daartussen ligt een open gebied. Dat geeft
als een soort ‘vizier’ zicht op de hoge en kenmerkende Coepelduynen.
Een groter sportveldencomplex kan hier een plaats krijgen. Op deze locatie is voldoende ruimte voor
het parkeren en voorzieningen en zelfs ruimte voor groei in de toekomst. Belangrijke randvoorwaarden zijn verkeersveilige en sociaalveilige routes van en naar de sportvelden. In dit gebied is het ook
mogelijk om de functies van commerciële sportvoorzieningen (bijvoorbeeld een tennishal) en functies als volkstuinen en paardenweitjes in te passen. De Achterweg is hier zoveel mogelijk de grens van
de verstedelijking en zal een functie krijgen voor bestemmingsverkeer en langzaam verkeer.
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Entree Beeklaan

Visie >> Entrees
Noordwijk is goed ontsloten: de gemeente heeft vanuit omringende gemeentes vijf entrees, met
elk een eigen identiteit. In de toekomst moeten deze identiteiten versterkt worden.
Er zijn twee entrees op de Klei, één op de strandwal/landgoederenzone, één op de grens van Klei
en strandwal en één vanuit de duinrand. Hieronder worden deze entrees ruimtelijk beschreven.

1. Entree Herenweg
Komend vanaf de N206 naar de Herenweg, hoog op de fly-over, ziet de bezoeker in de verte al het
Coepelduin, met daarachter het Huis ter Duin. Ook ziet hij, wat dichterbij, de bedrijven bij ’sGravendijck. In de toekomst wordt dit terrein uitgebreid, onder meer met een uitbreiding van
ESTEC. Het streven is dat Noordwijk zich met deze entree ook ruimtelijk profileert als gemeente waar
geavanceerde technologie een belangrijke plaats heeft.

2. Entree Beeklaan
De entree vanaf de N206 over de Beeklaan voert door een kleinschalig en enigszins verrommeld
landschap. Aan weerszijden van de weg bevinden zich kassen, volkstuinen en paardenweitjes.
De nieuw te realiseren woningen en sportterreinen aan weerszijden van de verlengde Beeklaan zullen dit gebied in de nabije toekomst een ander aanzien geven.
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Entree Van Berckelweg
Entree Gooweg

3. Entree Van Berckelweg
De N444 loopt vanuit Leiden over de Leidsevaart, langs het golfterrein en de jachthaven, nu nog
verscholen achter het terrein van Koninklijke Beuk, onder de N206 en langs Boechorst.
Pas bij de Gooweg wordt de bezoeker zich bewust van het lommerrijke karakter van de landgoederenzone op de strandwal. Dit groene karakter moet in de toekomst worden versterkt. Het gewenste groene beeld kan ontstaan door de woningen op de nieuwe locatie Bronsgeest in boskamers en
bostongen te bouwen.

4. Entree Gooweg
Komend vanuit Amsterdam, kan Noordwijk benaderd worden via de N443. De N443 loopt onder
de N206 door, en via het Teylingencollege en de Gooweg benader je de kern door het bosrijke
Leeuwenhorst. Het karakter van deze fraaie entree moet nadrukkelijk behouden worden.

5. Entree Duinweg
Vanuit het noorden is Noordwijk te benaderen via de Duinweg. Deze route wordt vooral gebruikt
voor recreatief verkeer. De recreatieve functie van deze route moet behouden blijven.
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Referentiebeelden per landschappelijke zone

Kust, duinen, binnenduinrand

Strandwal, landgoederen, Nieuw Oost

Strandvlakte

De Klei

Referentiebeelden ruimtelijke visie

De Klei >> hortus conclusus

Landgoederen >> bomen, bootjes en bakstenen

Strandvlakte >> licht, lucht en ruimte, glas en staal

Haventjes vs bebouwing >> groen. open ruimte

Bereikbaarheid

Wantveld

Parallel Boulevard

Northgodreef

Jan Kroonsplein

Quarles van Uffordstraat

Nieuwe Offemweg

7. Visie bereikbaarheid en lijnen
7.1

Inleiding

De wegen in Noordwijk vervullen naast een verkeerskundige functie ook een belangrijke rol in de
beleving van de landschappelijke zones van Noordwijk. In dit hoofdstuk wordt de verkeerskundige functie van de wegen geïntegreerd met de ruimtelijke en kwalitatieve doelen voor de hoofdwegen die in hoofdstuk 5 zijn benoemd.
Het gemeentebestuur wil dat er voor verschillende doelgroepen en verschillende reismotieven aantrekkelijke alternatieven naast de auto worden geboden. Het gebruik van de fiets en het openbaar
vervoer in het woon-werkverkeer moet worden gestimuleerd door comfortabele en hoogwaardige voorzieningen te bieden. De regio stelt zich daarbij de ambitie om het aandeel openbaar vervoer in het aantal verplaatsingen te verhogen van 10% naar 15%.
Ook zal de autonome groei van de automobiliteit en het parkeren moeten worden gereguleerd, vooral voor die delen van de gemeente waar dit overlast met zich meebrengt. Op piekdagen zal de overlast van de strandbezoekers en dagtoeristen voor de lokale bevolking moeten worden beperkt tot
een aanvaardbaar niveau. Voor de lokale economie blijft de bereikbaarheid per auto van groot
belang. Er ligt een noodzaak om de regionale infrastructuur op orde te brengen en waar nodig uit
te bouwen voor de toekomst. Dat moet hand in hand gaan met regionaal Hoogwaardig openbaar
vervoer, waardoor de reiziger een volwaardig alternatief heeft.
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7.2

Bereikbaarheid van buiten Noordwijk

Openbaar vervoer >> aansluiting op NS-stations Voorhout en Sassenheim
Noordwijk kent geen directe aansluiting op het nationale NS-netwerk. Daarom moeten er verbindingen worden gerealiseerd met Voorhout (oude lijn Leiden-Haarlem) en Sassenheim (nieuw station op de lijn Leiden-Schiphol). Op deze verbindingen moet de doorstroming van het openbaar
vervoer verzekerd zijn.
Vanwege het belang van de directe en snelle verbinding naar Voorhout en Sassenheim moeten er
waar nodig op sommige plekken in Noordwijk eigen banen worden aangelegd voor het openbaar
vervoer. In sommige gevallen is een eigen strook bij verkeerslichten al voldoende; de bus kan dan
als eerste weg wegrijden.
Het openbaar vervoer van en naar Schiphol is vooral voor de congreshotels en zakelijke dienstverlening heel belangrijk. Een directe verbinding over congestievrije routes met weinig stopplaatsen
is daarbij essentieel. Doortrekking van het Zuidtangent-netwerk, vanaf Nieuw-Vennep, via
Sassenheim en Voorhout, en door naar Katwijk via ESTEC, zou daaraan tegemoet kunnen komen.
Deze verbinding zou ook de snelle en directe relatie tussen Noordwijk en het NS-netwerk kunnen
verzorgen. De taxibranche, die op dit ogenblik een duidelijke rol vervult in het vervoer tussen
Noordwijk en Schiphol, moet hierbij nadrukkelijk betrokken worden.
De aanleg van een Hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV), bij voorkeur en waar mogelijk via een busbaan, tussen de stedenbaanstations Voorhout en Sassenheim en Noordwijk aan Zee
(Wantveld/Vuurtorenplein) is essentieel voor een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer van
Noordwijk met het regionale en nationale spoorwegnet. De route van deze (vrijliggende) busverbinding gaat over de Northgodreef en Verlengde Northgodreef (Bronsgeest).
Het door het college voor Noordwijk als meest wenselijke geachte tracé van de RijnGouwelijn-West,
de geplande sneltramverbinding van Gouda via Leiden naar Katwijk en Noordwijk, gaat via
ESA/ESTEC, Zwarteweg, Herenweg, Nieuwe Offemweg en Gooweg naar eindhalte bij de kruising
Gooweg-Northgodreef. Hier sluit het tracé aan op de HOV-lijn richting het strand (Wantveld/
Vuurtorenplein) en de stedenbaanstations Voorhout en Sassenheim. De maat en schaal van een lightrailverbinding (met veelal vrije baan) is niet geschikt voor de vuurtorenroute en de consequenties
voor de inspanning in bestaand bebouwd gebied zijn op de vuurtorenroute te groot.
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Er zijn haltes op het tracé van de RijnGouwelijn-West voorzien bij ESA/ESTEC en op de Zwarteweg
(ter hoogte van de rotonde Keyserwey), de Herenweg (ter hoogte van de rotonde Schiestraat) en
de kruising Gooweg-Van Mortelstraat.
Op het Space Business Park/’s-Gravendijck is ruimte voor het kunnen opstellen van RijnGouwelijnvoertuigen, die niet in exploitatie zijn.
Fietsverkeer >> directe routes naar omliggende kernen
De bereikbaarheid van Noordwijk aan Zee per fiets moet ook beter. De relatie met Voorhout en
Sassenheim, zeker in combinatie met een overstap op de trein, is interessant. Maar ook in het woonwerkverkeer tussen Noordwijkerhout, Voorhout en Katwijk kan de fiets een rol spelen. Daarnaast
is de aansluiting op het landelijke recreatieve netwerk van fietsverbindingen van groot belang. Zo
kan Noordwijk aan Zee beter profiteren van het groeiende recreatie- en vakantieverkeer per fiets.
Een snelle en directe oost-westverbinding met Voorhout en Sassenheim is noodzakelijk om deze
kernen, én beide stations, te ontsluiten voor de fiets. Deze noodzaak wordt gedeeld door de
gemeente Teylingen en is opgenomen in regionale en provinciale fietsplannen. In het voor- en
natransport voor de trein kan de fiets een belangrijke rol innemen, mits de route comfortabel en
direct is, én een aanvaardbare afstand heeft. Daarom zal een fietspad worden aangelegd in het verlengde van de Northgodreef richting station Voorhout, met doortrekking via bestaande routes naar
station Sassenheim.
Autoverkeer >> verbetering van de aansluitingen op A4 en A44
Wie Noordwijk aan Zee van buiten de badplaats per auto wil bereiken, ondervindt de meeste hinder op de in- en uitvalswegen (N206, N444) naar de A4 en de A44. In de komende jaren komen er
nieuwe uitbreidingen in Noordwijk en omgeving (bedrijven, woningbouw). Deze versterken de economische basis van de kern, maar genereren ook nieuw autoverkeer. Gevoegd bij de verwachte autonome groei van de automobiliteit, betekent dit dat de bestaande bereikbaarheid zal verslechteren.
Dit moet worden voorkomen: de bereikbaarheid voor het autoverkeer moet minimaal op het huidige niveau blijven en - waar mogelijk - zelfs worden verbeterd. Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan de bewegwijzering. Noordwijk ontbreekt soms op de borden langs deze aanvoerroutes terwijl het toch de belangrijkste bestemming is.
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Noordwijk zet in op een ‘ladderstructuur’ van wegen tussen de A4/A44 en het strand, om de autobereikbaarheid te spreiden. Dat betekent dat er tussen de noord-zuid-assen A44/A4 en N206 diverse oost-westroutes te gebruiken moeten zijn voor het autoverkeer om Noordwijk en het strand te
kunnen bereiken. De route vanuit de richting Den Haag zal via de nieuwe Rijnlandroute/ N206 naar
Noordwijk lopen. Als de Rijnlandroute wordt doorgetrokken naar de A4 is daarmee een directe zuidelijke verbinding van Noordwijk met de A4 een feit.
De N444 is de belangrijkste en meest directe verbinding van Noordwijk met de A44, maar kampt
geregeld met congestie (bij de aansluiting op de A44 en in de kern Voorhout). Voorgenomen
maatregelen aan het Postviaduct en een mogelijke bypass ter hoogte van de kern Voorhout moeten de doorstroming bevorderen. Dit is van wezenlijk belang voor de bereikbaarheid van Noordwijk.
Aanleg van een noordelijke rondweg om Katwijk is voor Noordwijk een vrij indirecte route en voegt
weinig toe aan de regionale bereikbaarheid.
Tot slot wordt op interprovinciaal niveau onderzocht welke oost-westverbinding tussen de A44/A4
en de N206 in de Duin- en Bollenstreek moet worden verbeterd. Noordwijk heeft daarbij de voorkeur voor een wat meer noordelijk gelegen route, mede gezien de relatie met Schiphol en de afstand
(en daarmee spreiding) tot de N444.
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7.3

Bereikbaarheid binnen Noordwijk

Fiets >> fijnmazig netwerk
Om het fietsverkeer binnen Noordwijk te stimuleren, wordt een uitbreiding en verdichting van het
fietsnetwerk voorgesteld. Dit fijnmazige netwerk van fietsroutes moet woongebieden op een directe manier verbinden met werk-, sport- en winkellocaties in de hele gemeente Noordwijk. Ook het
recreatieve fietsverkeer moet op een logische en aantrekkelijke manier door Noordwijk worden
geleid. Daar hoort ook een goede bewegwijzering bij.
Auto >> verbetering van de aansluiting ‘Beeklaan’
In de huidige situatie is het aantal capaciteitsknelpunten binnen Noordwijk gering. De N206 fungeert als een belangrijke route om het bestemmingsverkeer gemakkelijk in Noordwijk te krijgen,
zonder de lokale wegen te veel te belasten. De N206 heeft vier aansluitingen met Noordwijk, waarvan de belangrijkste invalsroute de Beeklaan is. Daar is echter de aansluiting ‘half’: alleen van en
naar Katwijk. Hier moet een hele aansluiting van gemaakt worden. Dit geeft een logische bereikbaarheid van Noordwijk uit alle richtingen en zorgt ervoor dat op het lokale wegennet minder onnodige autobewegingen hoeven plaats te vinden. Dit komt de oversteekbaarheid van de Nieuwe
Offemweg sterk ten goede. Dit is weer van belang als alle nieuwbouw in Nieuw Oost is gerealiseerd.
Lokaal gezien kent Noordwijk drie toegangsroutes: de Beeklaan, de Van de Mortelstraat en de
Northgodreef. De buitenste twee gaan fungeren als hoofdontsluiting voor de autobereikbaarheid
van Noordwijk. Vanwege de leefbaarheid en haar functie voor het openbaar vervoer zal de route
via de Van de Mortelstraat, die rechtstreeks naar de Vuurtoren leidt, minder belangrijk worden als
doorgaande autoroute naar de kust. Alle drie de lijnen zullen eindigen aan het strand: de
Northgodreef op het Wantveld, de vuurtorenroute op het Vuurtorenplein en de Beeklaan op het
Picképlein - Noordzeeplein en de Koningin Astrid Boulevard.
Parkeren
Voor het parkeren is gekozen voor de uitgangspunten concurrerend en leefbaar. Concurrerend in
de zin van het kunnen meten met andere, vergelijkbare badplaatsen en leefbaar voor bewoners en
bezoekers. Dat betekent dat er voldoende aanbod moet zijn, maar wel gedifferentieerd.
Er moeten parkeerplaatsen voor het kort parkeren voorhanden zijn nabij de winkels. ‘Runshoppers’
moeten even hun auto bij de winkel kwijt kunnen. Lang parkeren moet zoveel mogelijk in gebouwde voorzieningen plaatsvinden. Op topdagen is er parkeren op afstand met een shuttlebus. De par-
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keerfunctie op de Koningin Astrid Boulevard en aan het Wantveld blijven bestaan voor het zogenaamde ‘jaarrond-parkeren’.
Eventuele bouwplannen op het Wantveld mogen niet ten koste gaan van de parkeercapaciteit. In
het gebied rond het Picképlein - De Grent - Palaceplein is een grote garage voor de winkels, de horeca, de boulevard en het strand zeer gewenst. Ook rond het Vuurtorenplein zou een garage uitkomst
bieden. Deze garages kunnen de gesignaleerde tekorten in het kerngebied opvangen en capaciteit
toevoegen als gevolg van de voorgenomen bouwplannen. Er zal creatief moeten worden gezocht
naar meervoudige gebruiksmogelijkheden om zo de exploitatiemogelijkheden van gebouwde parkeervoorzieningen te verbeteren. Het betrekken van ondernemers is essentieel bij het gebruik van
de parkeergarages. Voordelige ‘shop-and-park’-kaartjes, die winkeliers kunnen geven aan kopende klanten, zijn daarvan een voorbeeld.
Heel Noordwijk aan Zee blijft of wordt een gereguleerd parkeergebied. Parkeerplaatsen in het openbare gebied komen daarmee beschikbaar voor bewoners en hun bezoekers. Door intensieve handhaving op dagen in het weekend, in de zomer en op piekmomenten wordt voorkomen dat deze plaatsen door onbevoegden worden gebruikt. Bij vernieuwingen of toevoegingen van woningen, bedrijven of voorzieningen, moeten de gebouwen hun eigen parkeerbehoefte oplossen. Bij vernieuwingen in het ‘kerngebied’ moet bezien worden of er mogelijkheden bestaan om hier extra gebouwde parkeergelegenheid aan te leggen.
Voor het afvangen van de grote toevloed aan auto’s op drukke zonnige dagen komt een parkeerterrein aan de rand van Noordwijk, met pendelbussen naar het strand, de boulevard en de
Hoofdstraat. In Zandvoort gebeurt dit al op kleine schaal en in Renesse op grote schaal (strandtransferium). De meest geëigende locatie hiervoor is bij de aansluiting van de N206 met de N444, bijvoorbeeld bij of tegenover Koninklijke Beuk. De capaciteit van het P+R-terrein zal nader onderzocht
moeten worden, maar zal liggen tussen de 500 en 1000 auto’s. Dit terrein kan verder worden ontwikkeld tot een volwaardige openbaar vervoersknoop. Via de openbaar vervoersroute vuurtorenroute kunnen pendelbussen snel en eenvoudig het strand bereiken. Als op langere termijn een
Hoogwaardig openbaar vervoerverbinding gerealiseerd wordt tussen het strand en station Voorhout
over de Northgodreef en de ‘Verlengde Northgodreef’, zal een andere locatie voor het strandparkeren gevonden moeten worden, bijvoorbeeld bij de kruising met de N206.
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Terrein Koninklijke Beuk,
locatie pilot strandtransferium zomer 2008

Op de N206 en de N444 zal vroegtijdig moeten worden aangegeven of het P+R-terrein in gebruik is.
Sturing van de parkeervraag op het aanbod zal gebeuren met een slim parkeerverwijssysteem en
met de prijs van het parkeren. Op strategische locaties hangen borden met bestemmingen en de
beschikbare parkeercapaciteit. Dat begint al op de N206 en de N444 en gaat door op de route
Herenweg, Nieuwe Offemweg en Gooweg. Vervolgens op de Beeklaan - Oude Zeeweg, Vuurtorenlaan en Northgodreef. Het systeem geeft ook de prijs van het parkeren weer, zodat de automobilist zelf kan kiezen: ofwel dichtbij en duur, ofwel wat verder weg en goedkoper. De prijs is niet alleen
afhankelijk van de nabijheid van strand en winkels, maar ook van de tijd van het jaar. Bijvoorbeeld,
de parkeerterreinen aan de Koningin Astrid Boulevard en op het Wantveld zullen verschillende tarieven kennen in de winter, het voor- en naseizoen en hoogseizoen. Daarnaast zullen op piekdagen,
als het P+R-terrein in gebruik is, de tarieven op de Koningin Astrid Boulevard en het Wantveld worden aangepast.
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Ruimtelijke visie
Landschappelijke hoofdstructuur

Entrees van de kernen van Noordwijk krijgen een uitgesproken karakter.
1. Zuiden: polder: open, kleinschalig, bollen, zicht op Coepelduin
2. Oosten: boskamers: besloten, water, sport
3. Noordoosten: boskamers besloten, groen
4. Noorden: polder en duin open, grootschalig, bollen, doorzichten

Routes Oost-West (contrasten, overgangen)
1. N444 - Van Berkelweg - Van de Mortelstraat - Van Panhuysstraat Quarles van Uffordstraat - Vuurtorenplein
2. Beeklaan - Oude Zeeweg - De Grent - Palaceplein
3. Northgodreef
4. Zeestraat - Nieuwe Zeeweg

Routes Noord-Zuid (continuiteit, grenzen van zones)
1. Koningin Astrid Boulevard - Koningin Wilhelmina Boulevard - Zeereep
(Bosweg - Wantveld)
2. Koepelweg - Prins Hendrikweg - Duinweg - Randweg
3. Lijnbaanweg - Weteringkade - Duinwetering
4. Herenweg - Nieuwe Offemweg - Gooweg
5. N206

7.4

Lijnen noord-zuid

Door de structuur van strandwallen en strandvlakten is de noord-zuidrichting de belangrijkste
richting voor de infrastructuur. Ook de belangrijkste waterwegen liggen in noord-zuidrichting.
Voor de noord-zuidlijnen geldt dat er zoveel mogelijk naar eenheid in de inrichting gezocht moet
worden. Deze lijnen vormen steeds de rug of de grens van één type landschap.
Duinrand route
Deze route vormt de verbinding met het noorden. Een bijzondere en aantrekkelijke route over de duinrand die in Nederland zijn gelijke niet kent. De weg loopt langs de rand van het duingebied en kent veel
variatie in hoogte, doorzicht en groene begeleiding. Het contact met het uitgestrekte agrarische gebied
met bollen kent veel recreatieve waarde. Bij de kern wordt de weg een randweg langs het Middengebied,
die loopt tot de Nieuwe Zeeweg. Ter hoogte van de Northgodreef is een afslag richting Zee.
De Duinweg langs de binnenduinrand wordt geflankeerd door een bosrijke rand, de steilrand. Samen
met de begroeiing langs de Woensdagse Watering langs de weteringlijn vormt de Duinweg de landschappelijke omkadering van zowel de kernen als het Middengebied.
De overgang van duinen naar binnenduinrand moet versterkt worden. Dit kan bereikt worden door enerzijds de bosrijke duinrand langs het hele Middengebied door te trekken en anderzijds door het hoogteverschil tussen Noordwijk aan Zee en het Middengebied zo voelbaar en zichtbaar mogelijk te maken.
De N206 ligt op de overgang tussen de strandwal en de strandvlakte. Door het aanbrengen van boselementen (het bouwen in boskamers en bostongen) wordt het contrast met het open strandvlakte-landschap versterkt.
In de toekomst zal het beeld en het profiel van de Nieuwe Offemweg beter aansluiten op de omgeving door hier een lommerrijke laan van te maken, bijvoorbeeld ingeplant met kastanjebomen of
beuken. Deze weg loopt door tot buiten de kern. In noordelijke richting over de strandwal gaat de
weg over in de Gooweg. In zuidelijke richting gaat de weg via de Klei over in de Herenweg.
De Achterweg heeft een functie voor bestemmingsverkeer en voor de fiets. Ze voert door de
bostongen en de boskamers op de rand van de strandwal en is zo een uiterst aantrekkelijke route.
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7.5

Lijnen oost-west

De lijnen die in oost-westrichting lopen, zijn korter dan die in noord-zuidrichting. Bovendien voeren
ze door de verschillende landschappen die Noordwijk kenmerken. De inrichting en het profiel van deze
routes moeten hierbij aansluiten en de variatie in de landschappen voelbaar maken en versterken.
In Noordwijk liggen vier routes oost-west in de kern en drie in het buitengebied (Duindamseweg,
Langevelderlaan en Vogelaardreef). Alle hebben hun eigen karakteristieken.
Vier routes naar zee
Er zijn vier routes naar de zee. Hiervan biedt alleen de landschappelijke route ook echt zicht op de
zee. Ter hoogte van het Picképlein en op de Koningin Astrid Boulevard. Met het ophogen van de
duinen voor de kustverdediging, verdient het uitzicht op zee ter plaatse van het Picképlein extra aandacht. Hieronder worden de routes benoemd.
De landschappelijke route
Beeklaan - Oude Zeeweg - Picképlein - Rudolf Tappenbeckweg - Koningin Astrid Boulevard

Deze route is een echte grenslijn. Ze komt helemaal van de N206 en voert dus door alle landschappen die Noordwijk rijk is. Ze ligt op de overgang van Klei naar Strandwal en op de rand van de kern
en de buitenwijk Vinkeveld.
Deze kruist op haar weg naar zee dus verschillende landschappelijke zones. Deze zones zijn langs de
route duidelijk te onderscheiden door grote contrasten in inrichting en in het landschap aanwezige
hoogteverschillen. De route benadert Noordwijk aan Zee door het open landbouwgebied van het
Vinkeveld met ruim zicht op de steilrand. De weg loopt omhoog door de dichte begroeiing en vervolgt kronkelend, met hoogteverschillen en veel duin- en tuingroen tot het eindpunt. Zowel links als
rechts van de weg staan oude vrijstaande duinvilla's. De begroeiing wordt steeds opener en op een
gegeven moment, ongeveer ter hoogte van de Rembrandtweg, wordt de zee voelbaar en zichtbaar.
Belangrijke tussenstations op de route zijn het Picképlein met het nieuwe Palacehotel en het alom aanwezige Huis ter Duin. Bij de kruising met de Rudolf Tappenbeckweg is het mogelijk een glimp van de
zee op te vangen voordat de weg weer omlaag gaat via de Grent. In de toekomst zal gewaarborgd
moeten worden dat de zee ook op dit punt zichtbaar blijft.

98

1. Duinweg - kernenroute
2. Northgodreef - strandroute
3. Van de Mortelstraat - vuurtorenroute

1.

1.

1.

Linksaf is de entree naar de Koningin Astrid Boulevard. Deze entree ligt nu enigszins verborgen en
voert langs een hek, bijna toevalligerwijze naar de boulevard. Deze entree moet meer allure krijgen.
De kernenroute
Zeestraat - Nieuwe Zeeweg - Huis ter Duinstraat

Tussen de oude kernen van Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee loopt de Nieuwe Zeeweg door
het open Middengebied. Deze route is een lokale verbindingsweg.
De kernen route verbindt het oude vissersdorp Noordwijk aan Zee met het oude bedevaartsdorp
Noordwijk Binnen. Via de Zeestraat en Raadhuisstraat is het zelfs zo dat het gemeentehuis aan een
directe route naar zee ligt. Het is de kortste oost-westlijn die het Middengebied aan weerszijden doorloopt en de Duinweg verbindt met de Weteringroute. Het is bij uitstek een goede verbinding voor
langzaam verkeer.
De weg gaat in de nabije toekomst langs het nieuwe zwembad en de nieuwe open parkzone. In
Noordwijk aan Zee vormt de weg de scheidslijn tussen de vrijstaande bebouwing met de kronkelwegen van het Dobbelmanduin en het historische centrum met straten met aaneengesloten bebouwing. De Huis ter Duinstraat loopt langs de entree van de Hoofdstraat door tot het Picképlein.
De vuurtorenroute
N444 - Van Berckelweg - Van de Mortelstraat - Van Panhuysstraat - Quarles van Uffordstraat

De vuurtorenroute is de route N444 - Van Berckelweg - Van de Mortelstraat - Van Panhuysstraat Quarles van Uffordstraat en daarmee de langste route van de vier zeeroutes. Feitelijk begint deze
route al in Leiden en is de meest gebruikte toegangsweg tot Noordwijk. Vanaf Noordwijk Binnen
is de route, voor wat betreft de ruimtelijke geleding, een meer stedelijke straatruimte met doorlopende wanden. Zelfs in het open Middengebied is deze route een straat (Van Panhuysstraat). Bij
Noordwijk aan Zee gaat de route over in de Quarles van Uffordstraat. Door de bochten in deze straat
ontstaat een meanderend verloop, waardoor de vuurtoren plotseling verschijnt en eindigt als
monument in de as van de weg. Bij het Vuurtorenplein zelf overheerst onduidelijkheid en wordt de
aandacht opgeëist door hoogbouw die niet past bij het karakter van de straat.
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Dinsdagse Watering - Leidsevaart

De strandroute
Northgodreef - Wantveld

De strandroute via de Northgodreef (Northgo is oud Nederlands voor Noordwijk) is speciaal aangelegd voor bezoekers van buiten de regio die zelf op zoek gaan naar de weg naar zee. Zij gaan als
het ware op visite aan zee, en zullen middels bewegwijzering via deze route naar het Wantveld worden geleid, dat functioneert als groot parkeerterrein.
De beëindiging van deze route wordt nu geaccentueerd door de relatief hoge bebouwing en een
ruime bocht met zicht op de duinen. De kust is voelbaar, maar allure ontbreekt nog. Wel is de route
nu een prachtige randweg, en de huidige ruimtelijke contrasten kunnen nog versterkt worden.
Wateringen
Twee waterwegen lopen in oost-westrichting de kern in: de Dinsdagse Watering en de Woensdagse
Watering. Deze doorsnijden de overgang van de strandwal naar de strandvlakte. De Woensdagse
Watering krijgt in de kern bij het Sluispad het karakter van een grachtje met kades. Ter plaatse van
Offem-Zuid krijgt ze een meer landelijk, singelachtig karakter.
Voor de Dinsdagse Watering geldt dat de aanlegmogelijkheden voor boten (Schiestraat) verbeterd
moeten worden, en dat de relatie met de jachthaven wordt verbeterd. Ook moet hier een horecagelegenheid komen om mensen te verleiden tot een bezoek aan het oude dorp Noordwijk Binnen.
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Themakaart
woningbouw, revitalisering en herinrichting

Strandroute
Vuurtorenroute
Kernenroute
Landschappelijke route
Revitaliseren
Herinrichten entree
Nieuwe woninguitbreiding

8. Ruimtelijke keuzes
In dit hoofdstuk wordt aangeven welke ruimtelijke keuzes in de ruimtelijke structuurvisie zijn
gemaakt ten aanzien van de ruimteclaims.

8.1

Integrale Erfgoednota Noordwijk (2011)
De integrale erfgoednota geeft een goede basis voor
de uitvoering van de wettelijke eisen ten aanzien van
gebouwde (rijks)monumenten, het van rijkswege
beschermd dorpsgezicht en archeologie. Het erfgoedbeleid omvat:
•

een visie en structuur voor de omgang met het
erfgoed;

•

de herijking van de Monumentenverordening
2004 met de Erfgoedverordening 2011;

•

de archeologische waarde-, verwachtings- en
beleidsadvieskaart;
de bouwhistorische verwachtingskaart;

•
•

formatie voor uitvoering van het beleid en de
wettelijke taken voor het erfgoed.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient hiermee rekening
te worden gehouden. Meer informatie: Integrale
Erfgoednota Noordwijk (2011)

Wonen

De nieuwe woonwijken zijn Offem-Zuid en Bronsgeest. In de periode tot 2020 zullen daar ruim 1000
woningen worden gerealiseerd. Op de locatie Bronsgeest komen 600 woningen. Vanuit landschappelijke overwegingen is een groter aantal woningen niet gewenst. Het precieze aantal woningen voor Offem-Zuid zal nader worden bezien bij de uitwerking.
Bij de ontwikkeling van deze wijken zal er veel aandacht aan worden besteed dat de woningbouw
goed past in de landschappelijke omgeving, maar zal er tegelijkertijd op worden toegezien dat de
noodzakelijke opbrengsten van de woningproductie gegarandeerd blijven.

8.2

Revitalisering en herinrichting

Noordwijk kent geen herstructuringsopgaven in de zin van wijken met leegstand en verpaupering.
Wel is er op een aantal bouwlocaties, zoals in Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee, sprake van
sloop en nieuwbouw.
Welke gebieden op middellange termijn aan revitalisering of herinrichting toe zijn, wordt hierna op
een rij gezet. In al deze gebieden geldt dat een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte noodzakelijk is soms in combinatie met de revitalisering van de woningvoorraad. Een kwaliteitsimpuls kan
zowel het aanzien van deze beeldbepalende plekken sterk verbeteren, als een bijdrage leveren aan
de gewenste woon- en werkprogramma’ s. Voor deze gebieden zullen stedenbouwkundige randvoorwaarden worden opgesteld, die als kader zullen dienen voor de ontwikkeling.
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Het gaat om de volgende gebieden:
1. Boerenburg-Zuid
Zilveren Kruis Achmea - Rederijkersplein - Duinwetering

In dit gebied speelt een aantal ontwikkelingen.

*

Het verzekeringsbedrijf Zilveren Kruis Achmea zal uit Noordwijk vertrekken. Daarmee ontstaat op deze plek ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. De vraag is of het huidige gebouw dan
blijft voldoen of dat nieuwe bebouwing noodzakelijk is.

*

Ter plaatse van de groene dierenweide bij het Rederijkersplein is ruimte voor een nieuw
gezondheidscentrum met 40 zorgwoningen.

*

Hiertussen bevinden zich flats die - om aan de wooneisen van vandaag tegemoet te kunnen
komen - binnen afzienbare termijn aan herstructurering toe zullen zijn. Dat betekent ingrijpende renovatie dan wel sloop gevolgd door nieuwbouw.

*

Ook is in dit verband de herinrichting van het marktterrein aan de Duinwetering van belang.
Hier gaat het om de toekomstige invulling van het parkeerterrein naast de sporthal.

*

Omdat de Van de Mortelstraat een belangrijke invalsweg is, is het aanzien van zowel de weg
als de bebouwing belangrijk. Een kwaliteitsimpuls die recht doet aan de voor Noordwijk
gewenste schaal en architectuur is gewenst.
2. Groene assen Vinkeveld
Bonnikeplein - Deining

Hier gaat het vooral om een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte. De ruimtelijke opzet met 2
groene assen is heel helder. De ligging van de waterlopen is al zichtbaar op historische kaarten
uit circa 1856. De grootste as (Bonnikeplein - Deining) verbindt de wijk met het open buitengebied,
door een zichtlijn op het Coepelduin en door de verbinding met Het Laantje, een oud landschappelijk pad. Dit gegeven zou verder versterkt kunnen worden door een goede herinrichting van de
oever van de waterloop, de wandelroute en de verbinding met Het Laantje. Het is nu heel informeel van karakter, je loopt er bijna aan voorbij. Er zou een wandelrondje kunnen ontstaan dat voor
het hele dorp interessant is, doordat het de verbinding is met het Middengebied en een spectaculair uitzicht biedt op de Coepelduynen. Ook zou een verbinding tot stand kunnen komen met het
zogenaamde Rondje Noordwijk, een toekomstige fietsroute om het dorp die belangrijke bestemmingen met elkaar verbindt.
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De plek waar de beide assen samenkomen, het Bonnikeplein, is nu rommelig ingericht. Er is een
overmaat aan ruimte en het is lastig om je te oriënteren. Dit hele gebied zou als entreegebied van
het Vinkeveld meer uitstraling en cachet kunnen krijgen. De Albert Heijn zou hierin een logischer
plek in kunnen krijgen, passend bij de functie van entree tot de wijk.
Het benzinestation zou een wat minder opdringerige uitstraling kunnen krijgen, deze bepaalt nu voornamelijk het beeld.
Het Bonnikeplein moet ook een verbinding met de dorpskern tot stand brengen door een eenduidige ruimtelijke opzet (in plaats van de huidige wirwar aan fietspaden, straten en erven), openheid
op de juiste plaatsen, goede situering van woningen en winkels, zichtlijnen op het oude dorp (de
kerken) en doorlopende langzaamverkeersroutes. Dit hoeft zeker niet ten koste te gaan van het huidige groene karakter. Het is vooral een zaak van reorganiseren van verkeersstromen, helderheid
en eenduidigheid in de inrichting, voorkanten van bebouwing (woningen en de Albert Heijn) en een
materiaalkeuze die past bij de status van entreegebied van de wijk. Dit is de plek die Vinkeveld
immers verbindt met de oude dorpskern.
De rest van de wijk kenmerkt zich door restgroen op vele hoeken van de straten en aan de achterkanten van de woningen. Het is interessant om te onderzoeken in hoeverre dit restgroen een functie en inrichting kan krijgen, die samen met de groene assen het gezicht en identiteit van de wijk
versterken. Het ligt voor de hand om een ecologisch-landschappelijke inrichting, passend bij de landschappelijke ondergrond, hiervoor te kiezen.
Het noordelijke deel van Vinkeveld ligt op de zanderige grond van de binnenduinrand, het zuidelijke deel op de kleiige ondergrond van de Klei. Bij beide bodemtypen past een eigen beplanting.
3. Beeklaankwartier
Hier is zowel een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte als van de woonbebouwing aan de orde.
De flats aan het eind van de Voorstraat zullen op termijn in aanmerking voor renovatie om aan de
wooneisen van de huidige tijd tegemoet te komen. Omdat de Beeklaan een belangrijke invalsweg
is, is het aanzien van zowel de weg als de bebouwing belangrijk.
4. Duinpark / Alexanderpark
Hier gaat het in het bijzonder om een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte. De wijk bestaat uit
een oostelijk deel en een westelijk met ieder een geheel eigen karakter. De groene steilrand die de
delen scheidt, moet verbonden worden met het Middengebied. Een langzaam verkeerroute zal het
Duinpark en Alexanderpark vanaf het Middengebied toegankelijk maken.
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Spreiding sportlocaties
Sportlocaties nieuw en bestaand met
bereikbaarheidscirkels

Fietsroute Rondje Noordwijk

Bereikbaarheidscirkel 1 km

Woningbouwlocaties

8.3

Sport

Er is gekozen voor een evenwichtige spreiding van de georganiseerde en ongeorganiseerde sportvoorzieningen over het dorp. Met de bouw van de nieuwe woonwijken zal een derde van de bevolking in Noordwijk aan Zee wonen, een derde in de westelijke helft van Noordwijk Binnen (Kern
Noordwijk Binnen, Boerenburg en Vinkeveld) en een derde in de oostelijke helft van Noordwijk
Binnen (Boechorst, Offem-Zuid en Bronsgeest). In het zuiden worden op Noordwijkerduin de al eerder geplande 500 woningen gerealiseerd. De gehandicapten voorzieningen blijven ook gehandhaafd.
Het zwaartepunt van het dorp verschuift hiermee in oostelijke richting.
Er zijn vier sportlocaties verspreid over het dorp:

1.
2.
3.
4.

Sportpark Duinwetering
Sportpark Nieuwe Zeeweg
Sportpark Lageweg
Nieuw sportpark Nieuw Oost

Door de evenwichtige spreiding over het dorp zal elke wijk binnen een afstand van tien minuten
fietsen een sportvoorziening hebben. Hiermee kunnen de sportvoorzieningen ook een belangrijke
rol spelen bij het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid van de wijken. Hierbij valt
te denken aan multifunctioneel gebruik van de accommodaties voor bijvoorbeeld buitenschoolse
sport en kinderopvang. De sportlocaties Duinwetering en Lageweg zijn direct gekoppeld aan een
schoolvoorziening. Sportpark Duinwetering ligt naast het Northgocollege, sportpark Lageweg is
gekoppeld aan de nieuwe Brede School van Boechorst en de gymzaal. Deze twee sportparken spelen een belangrijke rol bij het bewegingsonderwijs.
Er is een sportparkreservering in Nieuw Oost aan de Beeklaan opgenomen. Dat voorziet in het invullen van een ontbrekende sportvoorziening aan de zuidzijde van Noordwijk. Het komt te liggen in
de ‘oksel’ van de Herenweg en ‘Verlengde Beeklaan’. Die situering ligt gunstig voor de wijken
Vinkeveld, Kern Noordwijk Binnen maar ook voor de nieuwe woonwijken Noordwijkerduin en OffemZuid. Er is ook duidelijk voor gekozen om het nieuwe sportpark niet ten oosten van de N206 te situeren, omdat de N206 als een stevige fysieke maar vooral ook psychologische barrière functioneert.
Er zou daar wel ruimte zijn, maar deze locaties liggen voor het gevoel buiten Noordwijk. Het nieuwe sportpark geeft mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls voor de sportaccommodaties. Hierbij
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kan gedacht worden aan multifunctionele accommodaties, hoogwaardige architectonische vormgeving van de accommodaties en een adequate parkeervoorziening.
Het nieuwe sportpark kan een kwaliteitsimpuls zijn voor de sportaccommodaties in Noordwijk.
Gedacht kan worden aan een verzameling van multifunctionele accommodaties, met hoogwaardige architectonische vormgeving en een uitstekende parkeervoorziening.
Een dergelijk sportpark kan de uitstraling van Noordwijk als sportdorp laten herleven. De kwaliteit
van de nieuwe accommodatie zou geschikt moeten zijn voor de trainingen van het Nederlands elftal of toptennis zoals in de 20-er en 30-er jaren van de vorige eeuw Davis Cup-westrijden op het
Casinoterrein werden gespeeld.
Het nieuwe sportpark en de drie bestaande sportlocaties kunnen voldoen aan de ruimteclaims die
er vanuit de sport op korte en lange termijn liggen als gevolg van de groei van bevolking en de hoge

Sportaccomodatie Den Hoorn

sportparticipatiegraad. Op de bestaande sportparken Nieuwe Zeeweg, Duinwetering en Lageweg
kan de capaciteit worden geoptimaliseerd door zo goed mogelijk accomoderen van de georganiseerde sport door het toepassen van kunstgras, waardoor de bespelingsgraad van de velden
wordt verhoogd. De bestaande sportparken worden omringd door woningbouw, water, natuur en
andere functies.
Er komt voor de georganiseerde sport een nieuw sportpark in Nieuw Oost om de groeiende
behoefte aan sport ten gevolge van de uitbreiding van woningbouwlocaties op te vangen.
De locatie Geversbaan blijft bestaan. De Geversbaan is een particulier sportpark met een natuurijsbaan en zestien tennisbanen. Belangrijk aandachtspunt in beide scenario’s is de bereikbaarheid
en de parkeercapaciteit van de bestaand en nieuwe sportparken. Het is belangrijk dat de langzaam
verkeersroutes optimaal veilig zijn zowel qua verkeersveiligheid als sociale veiligheid. Aandachtspunt
zijn de oversteekpunten. Parkeercapaciteit is een knelpunt, ook al bij de bestaande sportvoorzieningen. Hiervoor moeten goede oplossingen komen.
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Training Oranje

Mogelijke inrichtingen voor sportpark Nieuw Oost
met 6 voetbalvelden, tennis, sporthal en parkeren

Themakaart Bedrijvigheid

LOCATIES BEDRIJVIGHEID
1. Zilveren Kruis Achmea locatie
2. ‘s Gravendijck
3. Space Business Park
4. Klei Oost

Bedrijvigheid

8.4

Economie

Hier zijn geen nieuwe claims, wel behoud van bestaande en in ontwikkeling zijnde locaties. De
Zilveren Kruis Achmea locatie blijft aangewezen als locatie voor bedrijvigheid. De voorkeur gaat
uit naar een concentratie van verschillende bedrijven op deze locatie zodat er geen sprake is van
afhankelijkheid van één bedrijf. Gedacht kan worden aan het concept van Space Business Park.
Wanneer het huidige terrein vol is, is er geen ruimte voor verdere uitbreiding. Dat zou immers conflicteren met de doelstelling van het open houden van de zones tussen de kernen. De keus gaat dan
ook uit naar herstructurering van de bestaande terreinen.
Een zeewaartse ontwikkeling in het algemeen en een zeejachthaven in het bijzonder zouden passen bij het imago van een innovatieve badplaats, zeker als in deze ontwikkelingen mogelijkheden
voor het opwekken van duurzame energie worden meegenomen. Deze ontwikkelingen bieden economische kansen voor Noordwijk en zijn een aanvulling op het huidige toeristische aanbod dat
Noordwijk rijk is. In de nabije toekomst zullen de mogelijkheden voor deze zeewaartse ontwikkeling als uitwerking van deze structuurvisie nader worden onderzocht.

111

Themakaart Open zones

Gemeentegrens

8.5

Open zones

1. Middengebied en Duinrand
De functie van de Duinrand is naast bollen vooral recreatief.
De bestaande recreatieterreinen zullen landschappelijk worden ‘ingepakt’ zodat ze als groene
eilanden in de open bollenvelden verschijnen. Incidenteel is er plaats voor verdichting in de lintbebouwing langs de wegen, onder de voorwaarde dat zicht op het open landschap mogelijk blijft.
In de beboste duinrand ten westen van de Duinweg is kleinschalige uitbreiding van een aantal woningen mogelijk. Dit geldt uitsluitend ter hoogte van de bestaande recreatieterreinen. Waar mogelijk
en wenselijk worden extra parkeervoorzieningen ten behoeve van de zomerdrukte gerealiseerd. Deze
parkeerterreinen hebben een halfverharding met graskeien en een groen aanzien.
De open zone van het Middengebied wordt - zoals dat door de gemeenteraad is besloten - getransformeerd naar een ononderbroken open en openbaar toegankelijke parkzone. Met hoge landschappelijke kwaliteiten en centraal in het dorp bindt deze zone de beide kernen aan elkaar.

2. Duinvizier
Dit gebied tussen Noordwijkerduin en Vinkeveld vormt een open vizier met zicht op de hooggelegen Coepelduynen. De bollenfunctie blijft, en zal naar verwachting de openheid waarborgen. Wel
moet hier een aantal kassen verdwijnen en elders gehuisvest worden. Een bijzondere opgave is de
concentratie van bedrijfsbebouwing aan de Gerleeweg. In de uitwerking moet onderzocht worden
in hoeverre en op welke termijn het mogelijk zal zijn om de bedrijfsbebouwing op te heffen door
het toepassen van de ruimte voor ruimte regeling of te verplaatsen.
3. Tussengebied Leidsevaart
Dit gebied tussen Noordwijk en Teylingen staat onder druk. De geplande bouw van de wijk
Hoogkamer in Teylingen maakt het nog belangrijker om het gebied open te houden om te voorkomen dat Noordwijk en Teylingen aan elkaar groeien.
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Themakaart Contour

Voorstel verstedelijkingscontour 2008

4. Open gebied polder Hogeweg
Dit groene open weidelandschap zal open blijven. De functie van weidevogelgebied
van de Polder Hoogeweg blijft. Het gebied is een open verbinding tussen Kust en Kaag. Recreatieve
fiets- en vaarroutes zullen versterkt worden. Het openhouden van dit gebied is een gezamenlijke
opgave voor Katwijk, Teylingen en Noordwijk.
5. Overgangszone N206
Het gebied tussen de Achterweg, de Bronsgeesterweg en de N206 is de overgangszone tussen
bebouwing en het open landschap. Hierbij is de maat van de zone van belang: je moet Noordwijk
kunnen zien liggen vanaf de N206.
De vormgeving van de rand van de nieuwe bebouwing is daarom een belangrijke ontwerpopgave. Die bebouwing moet los blijven van de N206 om het landschap en de bebouwing te kunnen ervaren. Hiermee onderscheidt Noordwijk zich juist van de andere plaatsen langs de N206 en laat het
zien dat het landschap een belangrijke kwaliteit is.
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Status Open zones,
aanvulling op Themakaart Open zones

NATUURGEBIEDEN VOLGENS NBP/STREEKPLAN
1. Noordrand Noordwijk
2. Noordduinen
3. De Blink
4. Luchter Zeeduinen
5. Amsterdamse Waterleidingduinen
6. Langeveld
7. Coepelduynen
8. Leeuwenhorst
9. Offem
10. Polder Hoogeweg
11. Sancta Maria (grasland)
OVERIGE GEBIEDEN MET NATUURWAARDEN
a. Kapellebos
b. Sancta Maria (grasland)
c. Calorama
d. Noordwijkerduin
e. Villapark De Zuid (wegbermen)
f. Noordzijderpolder, Langeveld, Zwartepolder (bollenvelden)
g. Vinkeveld, De Klei (bollenvelden)
h. Zwetterpolder (graslanden)
i. Graslanden langs Maandagse Watering
j. Steilrand
k. Kustzone
l. Offem Zuid (grasland)
m. De Klei (grasland)
n. Elsgeesterpolder

Ecologische verbindingzone
Gemeentegrens

8.6

Ruimteclaim Natuur

In de Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 is de ecologische onderlegger uitgangspunt
geweest voor de visie, waarbij nadrukkelijk de keuze is gemaakt een groot deel van de gemeentegrond te bestemmen voor openheid en natuur. De gebieden, die in het Natuurbeleidsplan Natuurlijk
Noordwijk zijn aangemerkt met een status of waarde, worden overgenomen in de visie. Dit geldt
voor de natuurgebieden die zijn opgenomen in het Streekplan Zuid-Holland West, gebieden die deel
uitmaken van een beschermd natuurmonument of waarvoor een habitat richtlijn geldt. Ook is de
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur belangrijk. Voor Noordwijk betekent dat de volgende
gebieden met natuur van belang zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coepelduynen
Noordrand Noordwijk
De Blink
Langeveld
Luchteren zeeduinen
Landgoed Offem
Polder Hoogeweg
Sancta Maria
Duinvizier: open landschappelijke overgangs- en verbindingszone tussen de duingebieden
en het achtergelegen veenweide/plassengebied

•

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur

Deze gebieden vallen deels samen met de open zones. De open zones met een status of waarde
zijn planologisch reeds beschermd. De open gebieden zonder planologische bescherming zijn
een extra aandachtspunt bij toekomstige ontwikkelingen.
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Themakaart Bereikbaarheid

PARKEREN
1. Overloopterrein
2. Wantveld
3. Picképlein

Parkeren
Hoofdroute auto-ontsluiting strand
Hoofdontsluiting HOV
RijnGouwelijn
Openbaar vervoer

8.7

Verkeer

Er zijn drie toegangsroutes: de landschappelijke route, vuurtorenroute en de strandroute. De landschappelijke route en de strandroute gaan fungeren als hoofdontsluiting voor de autobereikbaarheid van Noordwijk.
De vuurtorenroute krijgt de functie van centrale route voor het openbaar busvervoer. Hierbij wordt
gedacht aan busverbindingen richting Katwijk, Leiden, Teylingen en Schiphol.
De aanleg van een Hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV), bij voorkeur en waar mogelijk via een busbaan, tussen de stedenbaanstations Voorhout en Sassenheim en Noordwijk aan Zee
(Wantveld/Vuurtorenplein) is essentieel voor een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer van
Noordwijk met het regionale en nationale spoorwegnet. De route van deze (vrijliggende) busverbinding gaat over de Northgodreef en Verlengde Northgodreef (Bronsgeest).
Het door het college voor Noordwijk als meest wenselijke geachte tracé van de RijnGouwelijn-West,
de geplande sneltramverbinding van Gouda via Leiden naar Katwijk en Noordwijk, gaat via
ESA/ESTEC, Zwarteweg, Herenweg, Nieuwe Offemweg en Gooweg naar eindhalte bij de kruising
Gooweg-Northgodreef. Hier sluit het tracé aan op de HOV-lijn richting het strand (Wantveld/
Vuurtorenplein) en de stedenbaanstations Voorhout en Sassenheim. De maat en schaal van een lightrailverbinding (met veelal vrije baan) is niet geschikt voor de vuurtorenroute en de consequenties
voor de inspanning in bestaand bebouwd gebied zijn op de vuurtorenroute te groot.
Er zijn haltes op het tracé van de RijnGouwelijn-West voorzien bij ESA/ESTEC en op de Zwarteweg
(ter hoogte van de rotonde Keyserwey), de Herenweg (ter hoogte van de rotonde Schiestraat) en
de kruising Gooweg-Van Mortelstraat.
Op het Space Business Park/’s-Gravendijck is ruimte voor het kunnen opstellen van RijnGouwelijnvoortuigen, die niet in exploitatie zijn.
Ter hoogte van de kruising van de Van Berckelweg met de N206, op of in de nabijheid van het terrein van Beuk, is een overloopparkeerterrein voor de strandpendel gepland.
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