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in groen is het plangbied aangegeven van de oostoevers,

doel

In het voorliggende boekwerk worden de analyse en het 
inrichtingsontwerp van de oostoevers (fase 1) van het Valkenburgse 
Meer toegelicht. Het resultaat is een concreet uitvoeringsontwerp, 
dat met een relatief beperkt budget kan worden uitgevoerd. 
De plangrens van Fase 1 omvat de gronden die in bezit zijn van 
de gemeente Katwijk en die op de oostoevers zijn gelegen. 
Randvoorwaarde is dat er door de gemeente Katwijk geen gronden 
worden verworven.

Bewust gaat het ontwerp zich volledig richten op de oostoevers en 
niet op de verre toekomst van de west- en zuidoever. Over zaken 
als nieuwe woningen, kantoren, horeca, recreatie en bedrijven, 
infrastructuur (m.u.v. wandel- en fietspaden), groene buffer 
Wassenaar worden geen uitspraken gedaan en ontwerpen voor 
gemaakt. Reden hiervoor is dat het Valkenburgse Meer minstens 
nog tot 2028 onder invloed staat van de zandwinning en eventueel 
pas na 2028 voor grote transformaties in aanmerking kan komen. 
Tevens zijn voor deze verre toekomst al diverse verkenningen 
gemaakt. Dit onder andere in het kader van studies naar de 
transformatie van het nabijgelegen, voormalig Marinekamp 
Valkenburg. Belangrijk aandachtspunt is om met dit 
uitvoeringsgerichte ontwerp geen onomkeerbare stappen te 
zetten, die de planvorming rondom het voormalig Marinekamp 
bemoeilijken. Concreet betekent dit dat het inrichtingsontwerp 
van de oostoevers zoveel mogelijk binnen de juridische kaders 
gaat blijven van het huidige bestemmingsplan Valkenburg Landelijk 
Gebied dat is vastgesteld op 13 juni 2013. Dit bestemmingsplan is 
vrij strak opgezet met als doel handhaving van de huidige situatie. 

bestemmingsplankaart

Tot slot moet er met de planvorming van de oostoevers worden 
ingespeeld op een grote verandering: de door de rijksoverheid 
en provincie Zuid-Holland verplichte plaatsing van een aantal 
windmolens op de oostoevers (Verordening Ruimte provincie 
Zuid-Holland). De plaatsing past niet binnen het huidige 
bestemmingsplan. Echter, hiervoor heeft de gemeente Katwijk 
in 2014 een overeenkomst met resultaatsverplichting met de 
provincie Zuid-Holland getekend. Randvoorwaarde voor Fase 
1 Oostoevers is om in het inrichtingsontwerp een ruimte-
reservering op te nemen voor de plaatsing van drie windmolens 
op de oostoevers. Een gemeentelijk onderzoek naar 
haalbaarheid van de plaatsing van de windmolens wordt door 
de gemeente Katwijk georganiseerd in een separaat project. 
Dit separate windmolenonderzoek moet uitwijzen of de ruimte-
reservering, die is opgenomen in dit inrichtingsontwerp ook 
daadwerkelijk ingezet gaat worden.
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gemeentelijk 
beleid

Uit het gemeentelijk beleid komen voor de herinrichting 
van de oostoevers van het Valkenburgse Meer een tweetal 
doelstellingen naar voren:

Ten eerste sluit de landschappelijke en recreatieve verbetering 
van de oostoevers van het Valkenburgse Meer aan op de 
opgave uit de omgevingsvisie Katwijk om voldoende kwalitatief 
gevarieerd recreatief programma te hebben in de gemeente. 
Dit is mede van belang omdat de omgevingsvisie ook de 
doelstelling bevat om Katwijk te ontwikkelen tot een gemeente 
met gezonde, vitale inwoners. Zij moeten de kans en de ruimte 
krijgen een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Het stimuleren 
van sport, bewegen en ontmoeten is daarbij belangrijk.

Ten tweede heeft het Valkenburgse Meer aan de noordzijde een 
zichtrelatie met de Oude Rijn. De Oude Rijn is een belangrijke 
historische en landschappelijke kwaliteit van Katwijk. 
De herinrichting van de oostoevers van het Valkenburgse Meer 
sluit aan op de ambitie van de gemeente om de zone van de 
Oude Rijn als aantrekkelijke groenblauwe identiteitsdrager te 
ontwikkelen. In de omgevingsvisie wordt ook aandacht gevraagd 
voor de cultuurhistorische basis van de Oude Rijn en wordt er 
gewezen op de aanwezigheid van de Limes langs de Oude Rijn. 
De visie geeft als doelstelling mee om nieuwe ontwikkelingen 
te enten op deze cultuurhistorische basis. Ze kunnen ook van 
betekenis zijn voor de vrije tijdseconomie.

Tot slot is het een aandachtspunt om met dit uitvoeringsgerichte 
ontwerp voor de oostoevers van het Valkenburgse Meer geen 
onomkeerbare stappen te zetten, die de transformatie van het 
voormalig Marinekamp tot Nieuw Valkenburg bemoeilijken. 

integrale ruimtelijke visie tussengebied Wassenaar Katwijk

omgevingsvisie gemeente Katwijk
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De organische stap voor stap ontwikkeling van het Valkenburgse 
Meer is naast een ruimtelijke verschijningsvorm (een losse 
menging van Hollands landschap/zandwinningslandschap en 
recreatiegebied) ook terug te vinden in het type bezoekers 
dat gebruik maakt van het Valkenburgse Meer. Door het Bureau 
voor Ruimte & Vrije Tijd zijn 13 groenprojecten, die onderdeel 
uitmaken van het programma Leidse Ommelanden, via een 
quick scan bekeken via de methodiek Leisure Leefstijlen.
Het Bureau Ruimte & Vrije Tijd heeft per groenproject een 
advies gegeven op welke leefstijl de inrichting en beleving zou 
moeten focussen. 

Voor het Valkenburgse Meer en dan specifiek de noord/
oostoever is het advies: focus op de uitbundig geel en de 
gezellig lime leefstijl en met een accent op creatief en 
inspirerend rood.

De uitbundig gele leefstijl is bovenmatig geïnteresseerd om 
(actief) te genieten van het water. Zwemstrand, surfclub 
en brasserie Buitenhuis zijn uitermate aantrekkelijk voor de 
doelgroep. De gele groep is bovendien in de direct omgeving 
sterk (over)vertegenwoordigd.

De gezellige lime leefstijl wordt aangetrokken door de oevers 
van het meer vanwege de toegankelijkheid voor een ommetje 
met de hond en de functie als uitloopgebied voor met name 
de wijk Stevenshof, waar de lime leefstijl onderdeel is van 
het overgrote deel van de bevolking. Bovendien houdt lime 
daarnaast van het gezellig genieten op een strandje aan het 
water. Het al aanwezige smalspoormuseum op het terrein is 
daarnaast een leuk uitje voor de lime groep.

De creatief en inspirerend rode leefstijl kan een accent vormen 
voor het gebruik van het Valkenburgse Meer. 
Brasserie Buitenhuis lijkt aantrekkelijk voor de rode groep, 
vanweg haar bijzondere touch, aandacht voor fair trade 
en industriële uitstraling. Voor de rode doelgroep zou het 
Valkenburgse Meer wel eens een springplank of tussenstop 
kunnen zijn naar de verderop gelegen duinen.

Leidse Ommelanden
beleid

De drie groepen leefstijlen waar het Valkenburgse Meer en dan 
specifiek de noord/oostoever niet op moet focussen zijn:

De rustig groene leefstijl. Deze zoekt gebieden op waar de natuur 
voorop staat en de recreatieve mogelijkheden beperkt zijn tot 
rustige activiteiten en lage bezoekersdruk. Dit om in de natuur 
tot rust te komen en natuur te fotograferen. Bijvoorbeeld de 
natuurrijke zuidkant van het Valkenburgse Meer is voor deze leefstijl 
aantrekkelijk.

De ingetogen aqua leefstijl. Deze wenst natuur met voorzieningen als 
natuureducatie, biodiversiteit en cultuurhistorie.

De ondernemend paarse leefstijl. Deze wenst een combinatie van 
leren en doen. Het ‘gewone’ is niet goed genoeg, de bezoeker moet 
verrast worden en wil ook graag worden uitgedaagd. Met name door 
cultuur. Nieuwe dingen zien, ontdekken en beleven. Zij zijn op zoek 
naar een bijzondere ervaring.

Andere groengebieden in de omgeving zijn beter dan het Valken-
burgse Meer in staat om deze drie leefstijlen volledig te bedienen en 
gaan daar wel op focussen. Bijvoorbeeld de Oostvlietpolder, Rondje 
Kaag en Ruïne van Teylingen focussen op rustig groen en ingetogen 
aqua. De ondernemend paarse leefstijl is überhaupt erg moeilijk te 
vervullen door groengebieden.

Tot slot wordt ook voor het Valkenburgse Meer vanuit de 
Leidse Ommelanden aandacht gevraagd voor een inpassing van 
biodiversiteit. Deze invulling van biodiversiteit kan en mag op 
verschillende wijzen, zodat aangesloten kan worden op het 
leefstijlen en doelgroepen die gebruik maken van het Valkenburgse 
Meer. Dit bijvoorbeeld door het creëren van meer beleefbaar en 
eetbaar groen, bloemrijke vlindervegetaties / natuurvriendelijke 
oevers / een drijvend vogeleiland / etc..

groengebieden Leidse Ommelanden

aandacht voor beleefbare biodiversiteit
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Kaart 10   Windenergie

Legenda
Locatie windenergie

(verbeelding aanklikbare kaartlagen digitale plan)

schaal 1:400.000

Provinciegrens

Overig

Water

Steden en dorpen

© provincie Zuid-Holland, Verordening Ruimte, 20 december 2017
www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/VRM

provinciaal 
beleid

De rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met de provincie 
Zuid-Holland over de te realiseren hoeveelheid windenergie. 
Hiervoor heeft de provincie Zuid-Holland ‘locaties 
windenergie’aangewezen in de Verordening Ruimte. 
In 2014 heeft de gemeente Katwijk een overeenkomst met 
resultaatsverplichting getekend, waarbij de provincie Zuid-
Holland de bevoegdheid voor het ontwikkelen van windmolens 
op een locatie bij het Valkenburgse Meer aan de gemeente 
Katwijk heeft overgedragen. Het gaat om 3 tot 4 windmolens. 

In 2016 is uitstel tot 2017 gevraagd aan de provincie Zuid-
Holland ‘vanwege vertraging in de grondoverdracht van het 
Valkenburgse Meer en de behoefte om meer tijd voor het 
locatieonderzoek’. Vervolgens is in 2017 uitstel gevraagd 
tot 2018 vanwege o.a. het onderzoek naar Unmanned Valley 
op de locatie Valkenburg. Nu, in 2018 gaat de gemeente 
in een separaat project de plaatsing van deze windmolens 
onderzoeken op haalbaarheid. Aleen als de haalbaarheid in 
dit onderzoek succesvol wordt aangetoond wordt vervolgens 
de realisatie, plaatsing en beheer van de windmolens in een 
‘tender’ aanbesteed aan marktpartijen in windenergie. 

De mogelijke locaties van de windmolens aan de oostzijde 
van het Valkenburgse Meer zijn door geluidsonderzoek van de 
gemeente Katwijk bepaald (paarse rondjes op de tekeningen 
hiernaast afgebeeld). Met de meest zuidelijke windmolen is 
nog een kleine keuze mogelijk: 

strak op de rand van land en water •	
of aan de zuidzijde van het smalspoor met een ligging •	
omgeven door land. 

Opgave voor het te maken inrichtingsontwerp van de 
oostoevers is om een indicatieve ruimte-reservering op te 
nemen voor de plaatsing van de drie windmolens. 
De situering mag het recreatieve gebruik van het Valkenburgse 
Meer niet blokkeren. Ook moet er een inpassingsvoorstel 
worden gemaakt voor de ‘voeten’ van de windmolens. 
Het separate windmolenonderzoek moet uitwijzen of de 
ruimte-reservering ook daadwerkelijk ingezet gaat worden.

positie windmolens bepaald door geluidsonderzoek 
(kleine keuze in positie zuidelijke windmolen)

referentiefoto windmolen Ouderkerkerplas Amsterdam 
(ashoogte bevindt zich 85 meter boven de grond 
en de tips van de bladen reiken 120,5 meter hoog)

referentiefoto windmolen recreatiegebied 
Park van Luna Heerhugowaard 

Verordening Ruimte - provincie Zuid-Holland
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HOOFDSTUK 2:
inventarisatie 
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Stap voor stap is het Valkenburgse Meer gegroeid in de 
weilanden tussen Leiden, Katwijk en Wassenaar. De zandwinning 
was de motor van deze groei. Later zijn daar ook weer stap 
voor stap recreatieve ontwikkelingen aan toegevoegd.

Zo is er een menging ontstaan tussen een Hollands landschap, 
een zandwinningslandschap en een landschappelijk 
recreatiegebied met een groot aantal functies. 
Veelal zorgen deze functies voor informele, ontspannen 
kwaliteiten. In een aantal gevallen zijn er ook knelpunten en 
aandachtspunten voor vebeteringen aan te geven. 

organische
ontwikkeling 

huidige situatiejaren ‘90 vorige eeuw

jaren ‘80 vorige eeuwjaren ‘70 vorige eeuw

jaren ‘60 vorige eeuwjaren ‘40 vorige eeuw
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De kalkzandsteenfabriek van Van Herwaarden B.V. te Hillegom 
wint al vele jaren kalkzandsteenzand in het Valkenburgse Meer. 
Op basis van het bestemmingsplan en de huidige provinciale 
zandwinvergunning heeft het zandwinbedrijf toestemming om 
tot in 2028 zand te winnen tot een maximum van 4.700.000 
m3 (bruto). Dit door middel van uitbreiding in zuidwestelijke 
richting (Ommedijkse Polder) en verdieping tot NAP -40,0 
m. Ter compensatie van het verdwijnen van het bestaande 
natuurgebied wordt er een nieuw natuurontwikkelingsgebied 
gerealiseerd ter plaatse van de meest zuidwestelijke strook van 
de uitbreiding van de zandwinning. 

De zandwinning heeft ten behoeve van de veiligheid een aantal 
consequenties en randvoorwaarden voor het recreatieve gebruik 
van het Valkenburgse Meer:

de doorgang tussen het Valkenburgse Meer en de •	
Wassenaarsche Watering is ter hoogte van het zanddepot 
met een hekwerk afgesloten. Het meer is daardoor niet 
toegankelijk voor pleziervaartuigen. 
de oostoevers hebben - m.u.v. het zwemstrand en •	
de surfweide - oevers die met stortsteen en steile 
onderwaterprofielen niet toegankelijk zijn voor zwemmers.
het beoefenen van de duiksport is in het Valkenburgse Meer •	
verboden.

zandwinning
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waterkering en 
kabels en leidingen

De oostoevers zijn onderdeel van de regionale waterkering van 
het boezemsysteem. Dit omdat het Valkenburgse Meer in open 
verbinding staat met de Wassenaarse Watering en de Oude Rijn.
De regels van het Hoogheemraadschap verbieden het planten van 
bomen op een regionale waterkering. Deze beleidsregel heeft dus 
consequenties voor het te maken (beplantings)ontwerp. 

Advies is dat wanneer een eerste versie van het schetsontwerp 
gereed is, de gemeente het Hoogheemraadschap van Rijnland 
uitnodigt voor een eerste toetsingsoverleg.   

kabels en leidingen

waterkeringszone (interactieve kaart Hoogheemraadschap Rijnland: legger regionale keringen)

Ook lopen er op een deel van de oostelijke oevers ondergrondse 
kabels en leidingen. Bijvoorbeeld een grote watertransportleiding. 
Het beplantingsontwerp moet hierop af worden gestemd. 
Dit omdat er geen bomen op kabel- en leidingentracés mogen 
worden geplant en het verplaatsen van kabels en leidingen veel 
geld kost.   
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Het zwemstrand heeft een zandbodem en een veilige zwemzone 
(diepte maximaal 1,50 m) van ongeveer 30 meter. Het strand 
ligt goed op de zon en heeft een aangrezende grasweide. 
Wel valt het op dat er geen mogelijkheden zijn om in de 
schaduw te zitten en er geen ruimtelijke overgang is met de 
nabijgelegen grote parkeerplaats. Ook zijn er geen speel- en 
toiletvoorzieningen bij de grasweide. De waterkwaliteit van 
het Valkenburgse Meer wordt nagenoeg geheel bepaald door de 
waterkwaliteit van de Oude Rijn. Dit door de open verbinding 
tussen het Valkenburgse Meer, de Wassenaarse Watering en 
de Oude Rijn. Behoud en inpassing van het zwemstrand is een 
randvoorwaarde voor het inrichtingsontwerp Fase 1 Oostoevers.

zwemstrand
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windsurfcentrum

De locatie en de cabines zijn zo gesitueerd dat de watersporters 
makkelijk het meer op kunnen. Het heeft niet de voorkeur dat de 
diverse cabines worden verplaatst. Dit omdat het goed werkende 
voorzieningen zijn en er met verplaatsing onnodig veel kosten 
worden gemaakt.

Ruimtelijk knelpunt is dat de wat onverzorgde achterkant 
van het Smalspoormuseum (noordzijde) de locatie van het 
windsurfcentrum negatief beïnvloedt. Hierdoor wordt de plek 
ervaren als een wat onverzorgde, anonieme achterzijde. 
Dit terwijl het ruimtelijk gezien een prachtige ‘kaap’ is, met 
panoramisch uitzicht over het gehele Valkenburgse Meer. 
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brasserie 
Buitenhuis 

De brasserie met karakteristiek kasgebouw en 
schelpenverharding is dè pleisterplaats van het Valkenburgse 
Meer. Het uitzicht over het water is van grote waarde voor de 
brasserie. De brasserie werkt samen met het smalspoormuseum 
aan een toekomstvisie. 

Er vindt overleg plaats met het smalspoormuseum en 
de brasserie of er in dit project inrichtingsontwerp Fase 
1 Oostoevers mogelijkheden zijn om in te spelen op de  
toekomstvisie van het smalspoormuseum en de brasserie. 



18          inrichtingsontwerp oostoevers Valkenburgse Meer Katwijk 05.12.2018    HOSPER i.o.v. gemeente Katwijk

smalspoormuseum

Uitgangspunt is dat de huidige situatie incl. de huidige 
spoorlijnen wordt ingepast in het herinrichtingsontwerp van 
de Oostoevers Fase 1. Ook ligt er een verzoek van de Stichting 
Nationaal Smalspoor/Stoomtrein Katwijk Leiden om aan de 
achterzijde tot uitbreiding van het buitenmuseum te mogen 
overgaan. Aandachtspunt is dat aan deze achterzijde ook een 
groene fietsverbinding naar de oevers van het Valkenburgse 
Meer ligt. Mogelijk is deze verbinding ook belangrijk voor het  
windsurfcentrum. Verwijderen van deze verbinding betekent dat 
deze aan de voorzijde moet worden gecompenseerd. 

Er vindt overleg plaats met het smalspoormuseum en de 
brasserie of er in dit project inrichtingsontwerp Fase 1 
Oostoevers mogelijkheden zijn om in te spelen op deze  
toekomstvisie. Tevens bevinden zich aan de voorzijde van het 
smalspoormuseum een aantal aandachtspunten:

de zichtbaarheid en vindbaarheid van de hoofdentree van •	
het smalspoormuseum is wat moeizaam. 
tussen de entrees van het smalspoormuseum en de brasserie •	
is geen goede verbinding voor voetgangers.
het zicht en de verbinding tussen de hoofdentree en het •	
strand wordt geblokkeerd door het parkeerterrein. 

Tot slot is het een aandachtspunt dat het smalspoor onder het 
besluit bijzonder spoor (spoorwegwetgeving) valt. 
Dit betekent dat op een afstand van 3 meter van de spoorlijn 
de beplanting en andere objecten niet hoger mogen zijn dan 1 
meter. Bij overwegen geldt dit voor een vlak van 50 meter aan 
weerszijden van de weg en op 11 meter uit het hart van het 
spoor. 
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toekomstvisie smalspoormuseum en brasserie Buitenhuis
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parkeren

Er zijn twee grote parkeerterreinen gesitueerd op de oostoevers. 

Het noordelijk parkeerterrein wordt ontsloten via de  
Voorschoterweg. Kwantum Nederland heeft dit parkeerterrein 
tegen betaling in mede-gebruik. Deze huur-overeenkomst 
wordt steeds met 5 jaar verlengd, tenzij er tenminste 1 jaar 
voor het aflopen van de termijn de provincie (na overdracht 
Valkenburgse Meer: de gemeente) of Kwantum Nederland een 
opzegging indient. Verder wordt dit parkeerterrein gebruikt 
door hondenbezitters, die per auto komen en direct starten 
bij het hondenstrand. Dit noordelijk parkeerterrein lijkt geen 
piekmomenten te kennen. Er is zeer veel ruimte om te parkeren 
en er zijn weinig bomen. Het terrein is voorzien van kleine 
lichtmasten, die door het ingooien van de armaturen niet meer 
functioneren. Ook is de kwaliteit van de bomen niet florissant.

Het zuidelijk parkeerterrein wordt ontsloten via de 
Ommedijkseweg en heeft een duidelijke functie voor het 
zwemstrand, brasserie en smalspoormuseum. Het kent op 
zomerse weekenddagen piekmomenten van drukte. 
Buiten deze piekmomenten is er veel ruimte om te parkeren. 
Het parkeerterrein is voorzien van hoge lichtmasten. 
Verder valt op dat dit grote, kale openbare parkeerterrein 
voorzien is van maar een paar bomen. Tevens is de kwaliteit van 
deze bomen niet florissant. 

Beide parkeerterreinen zijn gratis. Specifiek gemeentelijk 
parkeerbeleid over het Valkenburgse Meer ontbreekt. In het 
kader van de woningbouwontwikkeling op de locatie Valkenburg  
is het verstandig om de ruime parkeermogelijkheden voor een 
groot deel in stand te houden. 
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wandelen 
en fietsen

Op de oostoevers wordt veel gewandeld op het halfverharde 
doorgaande pad. Incidenteel komt er ook een fietser langs.
De openbaar toegankelijke wandelstructuur langs het water is 
waardevol. Dit evenals de halfverharding van de wandelpaden, 
dat een informeel buitengevoel oproept. Uitgangspunt is om 
beide te behouden en niet te vervangen door een geasfalteerd 
fietspad. Dit mede omdat  er op enige afstand van de oevers 
goede, verharde fiets-verbindingen zijn. Plaatselijk is 
verbreding van het halfverharde pad een optie. Ook is het 
zinvol de fietsentrees en de fietsenstallingen te verbeteren. 
Tevens mist een wandelverbinding bij het zwemstrand.
In de toekomst worden er in het kader van de herontwikkeling 
van locatie Valkenburg diverse wandel- en fietsroutes 
gerealiseerd, die aansluiten op het Valkenburgse Meer.

wandelroutes (rood) en fietsroutes (blauw)

hoofdfietsroutes (blauw)

fietsbelevingsroute Duin & Zeeroute (blauw)
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honden uitlaten

Met uitzondering van het zwemstrand en de ligweide bij het 
zwemstrand (verboden voor honden in de periode tussen 1 april 
en 1 oktober) mogen honden op de oostoevers het hele jaar los 
lopen en zwemmen. Er geldt geen aanlijnplicht. In de brasserie 
zelf zijn honden (mits aangelijnd) toegestaan. Het zwemstrand 
en de ligweides bij Brasserie Buitenhuis zijn buiten de periode 1 
april - 1 oktober wel weer toegankelijk voor honden. 

Met name het noordelijke parkeerterrein (tegenover de 
Kwantum) wordt gebruikt als entree voor hondenbezitters. 
Dit mede omdat in dit deel van de oeverzone ook een klein 
hondenstrandje is gemaakt. 

De aanwezigheid van honden en hondenbezitters heeft als 
voordeel dat er elke dag bezoekers van het Valkenburgse Meer 
zijn en dat het een vorm van sociale veiligheid oplevert. 
Nadeel is dat de vele honden mensen, die bang zijn voor 
honden, afschrikt om gebruik te maken van het Valkenburgse 
Meer. 

Echter, uit het leefstijlenonderzoek blijkt dat de ‘lime’ leefstijl 
belangrijk is voor het Valkenburgse Meer. En deze groep 
bezoekers wordt aangetrokken door de oevers van het meer 
vanwege de toegankelijkheid voor een ommetje met de hond en 
de functie als uitloopgebied voor met name de wijk Stevenshof, 
waar de lime leefstijl onderdeel is van het overgrote deel van 
de bevolking. Bovendien zijn in het nabijgelegen Nationaal Park 
Hollandse Duinen de (losloop)mogelijkheden voor honden al 
beperkt i.v.m. de hoge natuurwaarden van de duinen. 
Daarom is het uitgangspunt om bovenstaand hondenbeleid voor 
de oostoevers van het Valkenburgse Meer in deze fase 1 niet te 
veranderen.

op zwem-
strand 
restricties 
voor honden
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HOOFDSTUK 3:
analyse en ambities 
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sferen

Het Valkenburgse Meer is een recreatieplas en 
zandwinningslocatie. Het meer is in de jaren ‘50 ontstaan 
door zandwinning ten behoeve van kalkzandsteen voor 
de bouwindustrie. Dit is zichtbaar in de utilitaire, lange 
rechtstanden van de oevers, en in de smalle, steile oeverzones 
met stortsteen als oeverbescherming. Zo is een een 
overzichtelijk, weids watervlak ontstaan. 

Landschappelijk waardevol is dat de zandwinplas langs de 
Wassenaarse Watering is gesitueerd. Zo is de plas op een 
vanzelfsprekende wijze ingepast in het landschap en heeft de 
plas een karakteristiek gestrekt zuidwestelijk zicht gekregen. 

Kenmerkend is dat de oeverzone wordt ervaren als een soort 
van ‘dijkje’. Hierop loopt een halfverhard wandelpad en over 
grote delen loopt ook het smalspoor. Ligweide, strand en 
parkeerplaatsen maken verschillen in sfeer. Op een aantal 
plekken is sprake van verrommeling, onduidelijke ruimtes of 
zicht op bedrijfsloodsen. Hierdoor heeft het gebied naast 
de kwaliteit van ‘landschappelijke eenvoud en buiten in het 
landschap’ soms ook iets ‘hards en anoniems’. 
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relatie water, pad
en spoor

De smalle oeverzone wordt ervaren als een soort van ‘hollands 
dijkje’ langs het water. Op het ‘dijkje’ loopt een halfverhard 
wandelpad, dat langs het water voert. Over grote delen van het 
‘dijkje’ loopt ook het smalspoor. Opgave is om dit ‘dijkje’ daar 
waar nodig meer herkenbaar vorm te geven. Opvallend is dat 
bij de ligweide, strand en brasserie een wandelpad ontbreekt.
Opgave voor het inrichtingsontwerp is om dit ontbrekende 
wandelpad toe te voegen.
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kwaliteiten

De grootste kwaliteit van het Valkenburgse Meer is dat de 
bezoeker een ontspannen, ongedwongen ‘buiten in het 
landschap’ ervaart. Vlakbij bij de stedelijke omgeving is de 
bezoeker even weg uit de dagelijkse, haastige, gereguleerde, 
stedelijke leefomgeving. Deze ontspannen kwaliteit komt 
tot uiting in de grote, landschappelijke waterruimte met 
lange zichten over het water naar een groen, open ‘Hollands’ 
landschap, de eenvoudige inrichting van de oevers en de 
kleinschalige functies, die charmant contrasteren met de 
zandwinning. 

Voor het te maken inrichtingsontwerp oostoevers fase 1 
betekent dit dat de vormgeving eenvoudig, landschappelijk en 
ruim moet blijven. Daar waar mogelijk moet het beter gaan 
inspelen op het ‘Hollandse’ landschap en het moet ruimte 
laten voor toekomstige, nu nog onvoorziene ontwikkelingen van 
bijvoorbeeld Nieuw Valkenburg. 
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knelpunten

Naast de kwaliteit van de oevers als onderdeel van het 
Hollandse landschap is er ook het knelpunt dat op een aantal 
plekken de beschreven ontspannen charme verdwijnt door een 
wat verwaarloosde, anonieme en harde uitstraling.
Dit is bijvoorbeeld te zien bij de twee, grote parkeerterreinen 
van het Valkenburgse Meer en bij de buitenzijdes van het 
smalspoormuseum. 
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ontwerpopgaven

Op hoofdlijnen zijn er een drietal ontwerpopgaven voor het te 
maken uitvoeringsgerichte inrichtingsontwerp oostoevers fase 1.

De eerste opgave is dat plaatselijk het profiel van de 
oostoevers verbeterd moet worden. Dit door dit profiel als 
grens én tegelijkertijd als route met uitzicht over het water 
herkenbaarder en passender bij het Hollandse landschap 
te ontwerpen (profiel oostoevers in lichtgroen aangegeven). 
Hierbij is het belangrijk om met secuur maatwerk rijen bomen 
toe te voegen en op andere plekken beplanting of grond te 
verwijderen. Dit om de ervaring van het dijkprofiel en het 
zicht op het water te versterken. Het doel is de aandacht van 
de bezoekers te richten op het positieve: de ervaring van het 
weidse water en het Hollandse landschap. Dit op korte afstand 
van de dynamiek van de stadsrand (in zwart aangegeven). 

De tweede opgave focust op het versterken van het 
recreatieve cluster: brasserie, surfweide, smalspoormuseum en 
zwemstrand. Er ligt een kans om ontwerpingrepen te bedenken 
voor een attractief uitloop- en entree gebied (aangegeven met 
de rode ster), dat wordt gedeeld door het smalspoormuseum, 
zwemstrand en de brasserie en dat gebruik maakt van het 
prachtige uitzicht op het Valkenburgse Meer en de zongerichte 
ligging. Hierbij is de omgang met het bestaande parkeerterrein 
en eventuele mogelijkheden voor een gedeeltelijke 
verplaatsing een belangrijk aandachtspunt.

De derde opgave is om het drietal windmolens in te passen op 
het maaiveld van de oostoevers van het Valkenburgse Meer 
(aangegeven met paarse rondjes).
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geen grote 
investeringen
doen 

wel grote 
investeringen 
mogelijk 

De toekomstige ontwikkelingen van woningbouwlocatie 
Valkenburg in combinatie met de zandwinningsvergunning t/m 
2028 resulteert in een voorstel om het budget geconcentreerd in 
te zetten:

Omdat de omstandigheden rondom het zwemstrand/
smalspoormuseum/brasserie door het beëindigen van de 
zandwinning (na 2028) en de ontwikkeling van Nieuw Valkenburg 
weinig veranderen en het smalspoormuseum/brasserie de 
afgelopen jaren succesvol bezig zijn is het advies om nu op deze 
plek te investeren in verbeteringen in de openbare ruimte.

Omdat het noordelijke parkeerterrein dichtbij het depot 
van de zandwinning ligt (in bedrijf t/m 2028) en ook 
dichtbij het toekomstige Nieuw Valkenburg ligt, gaan de 
omgevingingsfactoren vanaf 2028 zodanig veranderen dat het 
verstandig is om op deze plek nu geen grote investeringen te 
doen. 

verdeling van
investeringen
 

verdeling van budget en investeringen





HOOFDSTUK 4:
ontwerp en inrichting 
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Het Valkenburgse Meer is van groot belang voor de openlucht recreatie 
in de sterk verstedelijkende regio Leiden-Katwijk
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onderscheidend 
recreatief cluster                                                                                              

Het Valkenburgse Meer wordt gekenmerkt door een unieke 
clustering van een drietal grote publiekstrekkers: 

het historische smalspoormuseum, •	
dé horeca hotspot Brasserie Buitenhuis,•	
het grote meer zelf als dé plek voor de zonminnende, •	
zwemmende recreant en de beginnende watersporter 
(windsurfen, suppen en kanovaren). 

Doel is om met het inrichtingsontwerp een impuls te 
geven aan de openbare ruimte, verbindingen, zichtrelaties, 
samenwerkingen en recreatieve gebruik van het 
Smalspoormuseum, Brasserie Buitenhuis, windsurfschool Pro-
Intro en het Valkenburgse Meer. 

Zo wordt het onderscheidend vermogen van het Valkenburgse 
Meer versterkt en wordt ingespeeld op het advies uit de 
Leefstijlenatlas: inzetten op uitbundig geel, gezellig lime met 
een accent op creatief en inspirerend rood.

versterken en verfraaien van het onderscheidende, recreatieve cluster
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verbindend 
recreatief hart                                                                                                                                         

De kern van het ontwerp wordt gevormd door een nieuw, 
centraal gelegen, zonnige oeverweide. Met deze ontwerp-
ingreep wordt het openbare, recreatief te gebruiken gebied 
vergroot, wordt het zicht op het meer en de beleving ervan 
vergroot, komt het historische treinstation beter tot haar recht 
en ontstaat er een aantrekkelijke en gezamenlijk entree-gebied. 
Vanuit het recreatieve hart vormen wandelpaden verbindingen 
met de bezoekersentree van het Smalspoormuseum en met 
de Brasserie Buitenhuis. Zo kunnen het Smalspoormuseum, de 
Brasserie, de windsurfschool en de gemeente Katwijk in de 
toekomst optimaal samenwerken aan de verdere ruimtelijke en 
programmatische ontwikkeling van een uniek, recreatief cluster 
op een prachtige oever aan het Valkenburgse Meer. 

Door te kiezen voor inheemse soorten als eiken, iepen, 
lindes en vormen van plukfruit wordt een robuust en bio 
divers beplantingsbeeld gemaakt. Ook is er ruimte voor 
speelgelegenheid voor kinderen en kleinschalige markten en 
evenementen. Tevens is er ruimte geserveerd voor een nieuwe 
kiosk (frisdrank, snoep en ijs). Deze nieuwe kiosk biedt in de 
toekomst mogelijk ook plek aan de windsurfschool en biedt 
de kans om openbaar toegankelijke toiletten en douches te 
realiseren. Het Valkenburgse Meer mist nl. op dit moment 
openbare toiletten en de surfschool zit momenteel compleet 
verscholen achter brasserie Buitenhuis. Dit ondanks dat het 
Valkenburgse Meer in de regio dè plek is voor beginnende 
watersporters.

Een bijzondere verbinding wordt gevormd door de ‘boardwalk’ 
deze wordt uitgevoerd in hout en leidt de bezoeker langs de 
brasserie naar de bestaande steiger waar de bezoeker een 
prachtig zicht heeft over het Valkenburgse Meer. Zuidelijk van 
deze steiger wordt de huidige ontoegankelijke, stortstenen 
oeverbescherming verwijderd en vervangen door een aantal 
goed toegankelijke traptreden. Zo ontstaat er o.a. ruimte voor 
de watersporters, op een plek die nu nog ontoegankelijk is. 
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zoekruimte uitbreiding horeca: 
Deels in samenwerking met het smalspoormuseum wordt een uitbreiding 
ontworpen die inspeelt op het prachtige zicht vanaf deze ‘kaap’.

ligweide: 
Het recreatieve hart wordt gekenmerkt door een grote, zonnige ligweide. 
Deze wordt ook voorzien van bomen voor schaduw- en luwteplekken.

zoekruimte kiosk: 
Naast de verkoop van drinken, snoep en ijs aan de badgasten biedt deze kiosk 
mogelijk ruimte aan de windsurfschool en openbare douches/toiletten.

fietsparkeren 1: 
Gesitueerd tussen de Brasserie en het Smalspoormuseum

inkorting huidige parkeerplaats t.b.v. recreatief hart:
Deze parkeerplaats wordt afgeschermd met nieuwe bomen(rijen), 
zodat de auto’s vanaf de ligweide niet dominant aanwezig zijn.

strand en ligweide: 
Het huidige strand aan het zwemgedeelte blijft behouden.

groene parkeerplaatsen: 
Deze worden uitgevoerd in grasklinkers
en omgeven door nieuwe, inheemse bomen en struiken.

windmolens: 
Voorstel is om deze in te passen in de meer boomrijke gedeelten

fietsparkeren 2: 
Gesitueerd langs de bestaande parkeerplaats en de toekomstige kiosk

traptreden in grastaluds: 
Het meer wordt door nieuwe  traptreden goed toegankelijk gemaakt 
o.a. voor de watersporters.

boardwalk/steiger: 
De bestaande steiger met het prachtige zicht over het meer wordt 
geaccentueerd door een in hout uitgevoerde ‘boardwalk’.

fietsparkeren 3: 
Gesitueerd bij de hoofdentree en langs de groene parkeerplaatsen

zoekruimte uibreiding buitenterrein smalspoormuseum: 
Doepark voor kinderen met een groene zoom van inheemse bomen, 
bloemrijke bermen, een schelpenpad en een plasodrasoever.
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nieuwe parkeerplaatsen 
op grasklinkers en 
omgeven door groen 

referentiefoto’s: groene parkeerplaatsen 
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groene
parkeerplaatsen                                                                                                                                       
   
Om het nieuwe recreatieve hart te kunnen maken, 
wordt de huidige, stenige parkeerplaats sterk ingekort. 
Zo wordt de blokkade opgeheven tussen de Brasserie, 
de entree van het Smalspoormuseum en de oever van het 
Valkenburgse Meer. Ook worden de huidige parkeerplaatsen 
afgeschermd met nieuwe bomen(rijen), zodat de parkeerplaats 
vanaf de ligweide niet dominant in het zicht is.

De compensatie van de op te heffen parkeerplaatsen vindt 
plaats in de vorm van nieuwe parkeerplaatsen in de zone tussen 
de meest oostelijke oever en de Ommedijkseweg. Dit drietal 
nieuwe parkeervelden wordt uitgevoerd in grasklinkers en wordt 
omgeven door nieuwe, inheemse bomen en struiken als elzen en 
meidoorns. Het ontwerp voegt het drietal parkeervelden binnen 
structuur van de bestaande sloten. Zo wordt de herinnering aan 
het historische slagenlandschap behouden. 

doorsnede: nieuwe parkeerplaatsen 
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bestaand te verbreden halfverhard pad 

nieuw halfverhard pad 
met fietsparkeren

nieuw halfverhard pad 
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wandelen 
en fietsen

Langs de oost- en noordoever worden tussen de parkeerplaatsen 
en het water voor wandelaars en recreatieve fietsers brede,  
halfverharde schelpenpaden gemaakt. 

De eerste is een reeds bestaand halfverhard wandelpad langs 
de oostoever van het Valkenburgse Meer richting Wassenaar. 
Deze wordt ten behoeve van informeel gebruik van recreatieve 
fietsers verbreed. 

De tweede is geheel nieuw en loopt langs de huidige 
parkeerplaats naar het nieuwe recreatieve hart. Dit brede 
halfverharde pad wordt voorzien van een gemengde 
laanbeplanting van iepen, eiken en linden. Ook zijn aan deze 
nieuwe langzaamverkeersverbinding twee grote fietsenstallingen 
gesitueerd. De eerste t.p.v. de hoofdingang van het 
Valkenburgse Meer. De tweede fietsparkeerplaats is gesitueerd 
naast de toekomstige kiosk. Een derde fietsparkeerplaats is 
gesitueerd in het recreatieve hart tussen de entree van het 
smalspoormuseum en de brasserie. 

doorsnede: nieuw halfverhard pad voor wandelen en fietsen 
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ruimte voor uitbreiding
buitenterrein 
smalspoormuseum 

referentiefoto’s: halfverhard pad, groene zoom 
         en plasdrasoever 
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uitbreiding 
smalspoormuseum                                                                                               

Het voorliggende ontwerp speelt in op de gewenste noordelijke 
uitbreiding van het smalspoormuseum voor een doepark voor 
kinderen en meer ruimte voor demonstraties met historisch 
materieel. Zo ontstaat een volledig museumpark. 

Om hiervoor ruimte te bieden wil de gemeente Katwijk een 
nieuw schelpenpad maken langs de bestaande noordelijke 
watergang. Dit halfverharde pad wordt voorzien van een 
groene zoom van eiken, elzen, meidoorns, bloemrijke bermen 
en een plasdrasoever langs het water. Vervolgens wordt het 
tussenliggende terrein ingericht door het smalspoormuseum. 
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doorsnede: nieuw halfverhard pad voor wandelen en fietsen 
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zoeklocaties voor 
3 windmolens 
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situering 
windmolens                                                                                                                                       
                     
Tot slot voorziet het voorliggende ontwerp in een voorstel voor 
een landschappelijk inpassing van het drietal windmolens in een 
intensief gebruikt recreatiegebied. 

Ten eerste is hiervoor in het buitenruimte ontwerp het drietal 
windmolens in de meer boomrijke achtergrond van het 
recreatiegebied geplaatst. Zo blijft het onbelemmerde zicht 
op het water zoveel mogelijk gehandhaafd kijkende vanuit het 
strand, de ligweide, de brasserie en het smalspoormuseum. 

Ten tweede is er de ruimtelijke wens om bomen dicht op de 
voet van de windmolen te planten om op maaiveld de visuele 
hinder van de grote ‘voeten’ van de windmolens enigszins 
te beperken. In de toekomstige uitwerking is een slimme 
omgang met technische eisen en randvoorwaarden bepalend 
of dit wel of niet gaat lukken. Bijvoorbeeld: conflicterend 
met de ruimtelijke wens om veel bomen rondom de voet van 
de windmolen te planten is de vereiste kraanopstelplaats 
t.b.v. de bouw en grootschalig onderhoud/vervanging van een 
windmolen. De afmetingen van zo’n opstelplaats zijn erg groot 
(20m x 50m) en de opstelplaats zelf bestaat uit een dikke 
betonplaat als fundering. Dus het wel of niet gunstig kunnen 
positioneren van de opstelplaats, bijvoorbeeld door deze te 
integreren in de nieuwe parkeerplaats of op te nemen in nieuwe 
of bestaande fietspaden (en bouwoverlast te accepteren) zal 
veel invloed hebben op het uiteindelijke aantal bomen rondom 
de voet van de windmolen. Ook gaan er nog kabels onder de 
grond voor het transporteren van de stroom. Hierop mogen 
geen bomen worden geplant. Tot slot wordt de voet van een 
windmolen in recreatiegebied normaliter voorzien hekwerken. 
Dit om graffiti en vandalisme tegen te gaan. Misschien is het 
goed om deze hekwerken te omgeven met een wilde haag van 
meidoorns.

Let op: 
Bovenstaand landschappelijk inpassingsvoorstel is een ruimte-reservering. 
Het separate windmolenonderzoek van de gemeente Katwijk moet gaan 
uitwijzen of de ruimte-reservering ook daadwerkelijk ingezet kan gaan 
worden.

referentiefoto windmolen Ouderkerkerplas Amsterdam
(ashoogte bevindt zich 85 meter boven de grond 
en de tips van de bladen reiken 120,5 meter hoog - geplaatst in 2005)





Hoofdstuk 5:
detaillering
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hoogteverschillen

Het terrein bevat enkele (minimale) hoogteverschillen die in de 
doorsnedes hiernaast weergegeven staan. De hoogteverschillen 
voor de constructie van de trappartij aan de waterkant zijn 
specifiek uitgewerkt in het hoofdstuk “trappartij aan waterkant” 
op pagina 56 tot en met 59.

De nieuwe, groene parkeerplaats heeft een klein hoogteverschil 
naar de bestaande watergangen. Dit wordt opgevangen met 
nieuwe tussengelegen bloemrijke zoomvegetaties, waarop 
de parkeerplaatsen afgewaterd worden. De rijweg tussen de 
parkeerplaatsen wordt tonrond gestraat en wordt afgewaterd 
middels kolken in molgoten. 

Het nieuwe schelpenpad door de nieuwe groene zoom aan 
de noordzijde van het smalspoormuseum heeft ook een klein 
hoogteverschil. Het bloemrijke grasland loopt iets schuin af 
richting de bestaande watergang. Daar waar mogelijk wordt 
deze voorzien van een natuurvriendelijke oever. 
Het nieuwe ontstane terrein dat plaats biedt voor een eventuele 
uitbreiding van het Smalspoormuseum is bijna geheel vlak te 
noemen.

Tot slot heeft de ligweide met het naastgelegen strandje een 
klein hoogteverschil bij de grens van de ligweide met het 
strandje. Langs deze grens worden enkele solitaire bomen (Salix 
alba) geplant, die met enkele  nieuwe wilgen langs de trappartij 
gezamenlijk een mooi accent aan de “waterrand” vormen.

doorsnede B-B’: uitbreiding Spoorwegmuseum-schelpenpad-slootje (1:200)

doorsnede A-A’: groenparkeren (1:200)
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doorsnede C-C’: strand-ligweide-bestaande parkeerplaats (1:200)

A

A’

B

B’

C
C’
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groene 
parkeerplaatsen

De drie nieuwe parkeervelden worden uitgevoerd in grasklinkers 
en omgeven door nieuwe, inheemse bomen en heesters en 
bloemrijke grasbermen. De grasklinkers zijn van het type Hydro 
lineo en vormen een groen lijnenspel tussen het verharde 
oppervlak van de rijloper en de parkeerplekken. 

Hydro lineo bevat 3 typen stenen die volgens de details moeten 
worden toegepast. De rijloper bevat het meeste rijverkeer en 
wordt daarom uitgevoerd in het type steen dat de smalste voeg 
voor het gras bevat (Hydro lineo 22). De parkeerplaatsen worden 
uitgevoerd in het type steen met een bredere voeg (Hydro lineo 
40) en heeft een iets ander lijnenspel dan de rijloper. 

De markering van de parkeervakken wordt uitgevoerd in 
30x30 cm betonstraatstenen volgens het detail. Om de scheiding 
tussen de rijloper en de parkeervakken zichtbaar te maken 
worden er 2 strekkenlagen (gesloten stenen) gebruikt die ook 
van het type Hydro lineo zijn. 

De opsluiting wordt uitgevoerd in opsluitbanden van 20 cm 
breed. De afwatering vindt plaats door middel van molgoten van 
50 cm breed die aan beide zijden van de rijloper aanwezig zijn. 
Deze molgoten worden uitgevoerd in stenen van het type Hydro 
lineo 22. Het water wordt afgevoerd in PVC kolken van 
30x30 cm.

In de besteksfase kan n.a.v. een technische uitwerking worden 
besloten om ook de afwatering door middel van kolken te laten 
vervallen en in zijn geheel te kiezen voor natuurlijke afwatering 
op het omliggende maaiveld. 

gesloten steen

markering: standaard grijs 
betonstraatsteen 30x30x8 cm

steen met grasvoeg 2.2 cm

steen met grasvoeg 4 cm

referentie: Hydro lineo op een parkeerplaats

drie typen steen Hydro lineothemakaart halfverharding



51                 HOSPER i.o.v. gemeente Katwijk                 inrichtingsontwerp oostoevers Valkenburgse Meer Katwijk 05.12.2018  

markering: standaard grijs 
betonstraatsteen 30x30x8 cm

doorsnede (1:50): parkeren in het groen door een combinatie verharding met grasvoegen en dichte stenen van Hydro lineo

detail (1:20): rijweg, parkeerplek en molgoot met kolk detail (1:20): opsluiting parkeervak en markering parkeerplek
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halfverharding

De halfverharding in het gebied bestaat uit een gebroken 
schelpenmix (herkomst Waddenzee) en wordt toegepast bij 
voet- en fietspaden en de fietsparkeerplekken. 

De halfverharding van gebroken schelpenmix wordt ook gebruikt 
bij de scheiding tussen de bestaande parkeerplaats en het 
verharde oppervlak voor de ingang van het Smalspoormuseum. 
In deze halfverharding bevinden zich ook houten afzetpaaltjes 
en verlichting op kniehoogte die verder behandeld zullen 
worden in het hoofdstuk “meubilair”. 

Tot slot wordt de schelpenmix gebruikt voor de boomspiegel 
van de solitaire heester (Zelkova serrata) op het pleintje voor 
de ingang van het Smalspoormuseum. Deze boomspiegel wordt 
opgesloten door een cortenstalen rand (zie voor detail blz. 53). 

referentie: schelpenpad door recreatiegebied

herfstbeeld Zelkova serratathemakaart halfverharding
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doorsnede (1:50): schelpenpad
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verharding

Naast de speciale verharding voor het groenparkeren 
bevindt zich ook traditionele klinkerverharding voor het 
Smalspoormuseum. Deze verharding bestaat uit rode gebakken 
klinkers van dikformaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
oude en nieuwe gebakken klinkers op de plek van de ingang 
van het museum. De oude gebakken klinkers liggen direct voor 
de ingang en worden door een molgoot gescheiden van de 
nieuwe gebakken klinkers. De nieuwe gebakken klinkers zijn 
van het type Novoton in de kleur rood. Het is de bedoeling dat 
het smalspoormuseum de oude gebakken klinkers gaat leveren. 
Wanneer dit niet doorgaat dan worden er ook op dit deel 
nieuwe gebakken klinkers toegepast.

themakaart verharding

nieuwe steen: Novoton gebakken klinker

oude steen: hergebruikte klnker  
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doorsnede (1:50): pleintje voor ingang Smalspoormuseum met twee soorten klinkers (nieuw en oud)

detail (1:20): molgoot met kolk



56          inrichtingsontwerp oostoevers Valkenburgse Meer Katwijk 05.12.2018    HOSPER i.o.v. gemeente Katwijk

trappartij aan 
waterkant

De trappartij richting het water is zowel voor recreanten als 
voor surfers toegankelijk om op een veilige manier het water 
in te kunnen. De constructie zal voor een gedeelte over de 
bestaande watergrens heen steken, waardoor het noodzakelijk 
is om hier extra grond onder te plaatsen en om nieuwe 
beschoeiing aan te leggen (waterdiepte ongeveer 50 cm).

Het geheel wordt uitgevoerd in grijs en wit beton en is grof van 
textuur. De witte traptreden markeren de hoogteverschillen 
en worden in speelse lijnen aangebracht. Dit lijnenspel wordt 
extra benadrukt met de grasstenen van Hydro lineo, welke ook 
gebruikt zijn op de nieuwe, groene parkeerplaats. 
Deze grasstenen zorgen ervoor dat het grote 
verhardingsoppervlak wordt verzacht door het gras dat tussen 
het beton als het ware naar binnen groeit. 

De trappartij is zowel met de boardwalk en de bestaande 
steiger als met het bestaande strand verbonden en wordt 
grofweg in twee delen verdeeld. Aan de kant van de boardwalk 
wordt zit/ligmeubilair geplaatst dat bedoeld is om als recreant 
te ontspannen en te genieten van het uitzicht over het 
Valkenburgse Meer. De kant die verbonden is met het strand 
wordt meer gezien als het actieve deel. Dit betekent dat het 
vrij gehouden wordt van obstakels, zodat surfers en zwemmers 
de ruimte hebben om daar vrij te kunnen bewegen. 

Tot slot worden er op en naast de trappartij drie nieuwe bomen 
aangeplant (Salix alba), welke een extra dimensie en schaduw 
bieden aan de grote oppervlakte. De twee boomspiegels van 
de bomen op de trappartij worden opgesloten in opsluitbanden 
van 20 cm breed. De derde boom staat vrij in het gras langs de 
waterkant.

betonstraatstenen 100x50x10 cm traptreden repeteer 30x20 cm 
en 40x20 cm

lavaro wit 701lavaro grijs

steen met grasvoeg 4 cm
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doorsnede (1:50): doorsnede trappartij 

steen met grasvoeg 4 cm Notaris ligbed: enkel ligbed 
(leverancier: Grijsen)

Notaris ligbed: dubbelzits 
(leverancier: Grijsen)

3D beeld boardwalk met betontraptreden
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detail 1 (1:100): verharding en meubilair trappartij (grenzend aan boardwalk)
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detail 2 (1:100): verharding en meubilair trappartij (grenzend aan strandje)
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meubilair

Het meubilair heeft een zo natuurlijk mogelijke uitstraling welke 
past binnen het recreatiegebied. Er is gekozen voor het gebruik 
van zoveel mogelijk hout. Ondanks de keuze voor een natuurlijk 
materiaal zijn de vormen van het zit/ligmeubilair, de verlichting, 
de afzetpaaltjes en de fietsenrekken wel strak vormgegeven. 
Het houten zit/ligmeubilair is aanwezig bij de trappartij aan de 
waterkant. Deze staan deels op de trappartij en deels op de 
ligweide aan de kant van de Brasserie. Dit type zit/zitmeubilair 
is reeds besproken in het vorige hoofdstuk “trappartij naar 
water”. 

Tot slot bevinden zich voor de ingang van het Smalspoormuseum 
twee zitbanken van het type Louvre lines, deze sluiten aan 
op de meer klassieke uitstraling van het oude station van het 
Smalspoormuseum.

fietsenstalling Milano (leverancier: Jaap de Vries 
Produkties)

bank Louvre Lines: metalen bank op metalen onderstel 
- nog geen foto beschikbaar van metalen onderstel)
(leverancier Samson urban elements)

themakaart meubilair:
rood: Notaris ligbed
lichtblauw: bank Louvre Lines
donkerblauw: afzetpaaltjes
geel: kastanjehouten buitenverlichting
groen: fietsenrekken 
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doorsnede (1:20): kastanjehouten buitenverlichting

kastanjehouten buitenverlichting (leverancier: Bosco)

kastanjehouten buitenverlichting (leverancier: Bosco)

doorsnede (1:20): houten fietsenrek (2 m en 4 m) in halfverharding van schelpen

doorsnede (1:20): houten paaltje als afscheiding
van het pleintje voor het Smalspoormuseum
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boardwalk

De boardwalk, die een verbinding vormt tussen de brasserie 
en de bestaande steiger, wordt uitgevoerd in FSC-hardhout, of 
duurzaam geïmpregneerd hout of geperst bamboe. 
De uitstraling van deze boardwalk is ongeveer gelijk aan zoals 
deze in de afbeelding van de referentie weergegeven staat. 

De vloer bestaat uit planken in verschillende lengtes die aan 
elke zijkant een verspringend lengteverschil tot maximaal 30 
centimeter hebben. De standaardlengte van elke plank is 5 
meter en dient te worden afgezaagd tot een afmeting die tussen 
de 4.4 en 5 meter ligt.

De onderliggers (misschien van gerecycled kunststof?) van 
de boardwalk liggen onder maaiveld, zodat de vloer van de 
boardwalk (hout of bamboe) op het maaiveld komt te liggen. 
Hierdoor zal de fundering en de constructie van onderliggers 
dieper onder maaiveld komen te liggen. Bij de technische 
uitwerking moeten de onderliggers en de planken zwaar en 
stevig worden geconstrueerd, zodat daar incidenteel een auto 
overheen kan rijden. De aansluiting bij de verharding van 
gebakken klinkers en de boardwalk wordt gescheiden door een 
opsluitband. Direct naast deze opsluitband ligt een molgoot voor 
de afwatering van de oppervlakte van het verhardingsvlak.

Bamboeteq Multilayer bamboe terrasplank
20x135x2500mm

referentie: verspringende vlonderplanken

themakaart boardwalk
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detail boardwalk (1:20): vlonderplanken met verschillende lengtes

doorsnede (1:20): boardwalk met aansluiting op elementverharding 

funderingsbeton

gestabiliseerd zand

straatzand, 5 cm

molgoot: Novoton gebakken
klinkers, 5 strekkenlagen, rood

worteldoek menggranulaat, 20 cm

opsluitband: beton, grijs
200x200x1000mmonderligger: 9,5x9,5 cm,

kunststof

vlonderplank: b: 13,5 cm, d: 4,0 cm
standaardlengte: 250 cm,
Bamboeteq Multilayer bamboe terrasplank,
onderling lengteverschil max. 30 cm

vlonderplank: b: 13,5 cm, d: 2,0 cm
standaardlengte: 250 cm,
Bamboeteq Multilayer bamboe terrasplank,
onderling lengteverschil max. 30 cm,
naden verspringend aanleggen volgens
detail in lengtes van 1,25m, 2,50m en een
"restlengte"

0.715

onderligger: 4,5x9,5 cm,
geïmpregneerd, glad geschaafd

5.00
4.40

Detail boardwalk (1:20)

Doorsnede boardwalk-verharding (1:20)
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beplanting 
en ecologie

In het bomenplan is gekozen voor inheemse soorten die 
grotendeels ook al in het gebied aanwezig zijn en die veelal 
drachtsoorten zijn voor bijen of vlinders (Esdoorns, Iepen, 
Populieren en Eiken). Het zijn sterke soorten die goed en snel 
zullen groeien in de bodemomstandigheden van het gebied. 

De heesters bestaan volledig uit inheemse soorten - veelal 
drachtsoorten voor bijen of vlinders -,  met één uitzondering op 
het voorpleintje bij de ingang van het Smalspoormuseum. 
Hier wordt een opvallende exotische, meerstammige boom 
geplant, die een extra beleving toevoegt aan het pleintje. 
Het blad van deze boom (Zelkova serrata) levert met de 
kleurveranderingen zowel in het voorjaar als in het najaar 
een aantrekkelijk beeld op. In de deeluitwerkingen van de 
bomenlaag staat aangegeven welke soorten gekozen zijn, 
inclusief de heesterlaag onder de bomenlaag. 

De hagen in het gebied bestaan uit één inheemse soort: 
meidoorn (Crataegus monogyna). De locatie van de hagen staat 
aangegeven op de overzichtskaart van de deelgebieden. 

Het uitgezochte mengsel voor het bloemrijke grasland 
(leverancier Cruydt Hoeck) is geschikt voor voedselrijke en 
kleigronden. Dit mengsel heeft is zeer aantrekkelijk voor bijen, 
vlinders en vogels. Door goed beheer kan er zich een duurzame, 
natuurlijke middelhoge vegetatie ontwikkelen. Kleine ratelaar 
is toegevoegd om grassen te helpen onderdrukken, waardoor 
de kruiden een betere kans hebben. Voor een kleurrijk effect 
in het eerste seizoen is dun mee zaaien (maximaal 20%) van 
een akkerbloemenmengsel mogelijk. Het mengsel bevat 
tweejarigen, zoals Pastinaak en Gele morgenster en vooral 
vaste soorten. Het is een goed mengsel voor bloembezoekende 
“nuttige” insecten, zoals zweef- en gaasvliegen.

Bij het nieuwe groenparkeren is het doel een bloemrijke 
zoomvegetatie onder de populieren tot stand te brengen. 
Het gaat bestaan uit een middelhoog bloemenmengsel dat in 
halfschaduw kan groeien. Vooral op voedselrijke gronden kan dit 
mengsel vrij ruig zijn, maar het is wel zeer aantrekkelijk voor 
bijen, vlinders en vogels.

overzichtskaart deelgebieden bomen 
en bloemrijk grasland (in lichtgroen aangegeven)
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Acer pseudoplatanus
Quercus robur
Populus canescens
Alnus glutinosa
heesterlaag: Crataegus monogyna,
Corylus avellana, Cornus sanguinea

Alnus glutinosa
Ulmus ‘New Horizon’ en ‘Rebona’ (50:50)
Acer pseudoplatanus
Quercus robur
Salix alba (doortrekken tussen strand-ligweide)
Zelkova serrata

Alnus glutinosa
Ulmus ‘New Horizon’ en ‘Rebona’ (50:50)
heesterlaag: Crataegus monogyna, Corylus 
avellana, Cornus sanguinea

Populus canescens
Alnus glutinosa
Salix fragilis
heesterlaag: Crataegus monogyna,
Corylus avellana, Cornus sanguinea

Alnus glutinosa
Salix fragilis
heesterlaag: Crataegus monogyna, Corylus 
avellana, Cornus sanguinea

bloemrijk grasland mengsel G2 (l); ruige onderbegroeiing O1 (r) 
(Cruydt Hoeck)
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pad langs 
smalspoor

Het schelpenpad langs het smalspoor heeft in de huidige situatie 
een breedte van 1.80 meter. Een verbreding van dit pad zou, 
zonder verlegging van het smalspoor, mogelijk kunnen zijn in 
de richting van het meer met een geschatte maximum van 3.30 
meter.
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Huidige situatie

Huidige situatie

Huidige situatie

Verbreding 100 cm

Verbreding 150 cm
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speeltoestellen

De speeltoestellen op de ligweide bestaan uit een 
balanceertouw, een slingertouw en een klimboom en zijn 
alledrie gemaakt van Robiniahout. Het gebruik van natuurlijk 
materiaal zorgt weer voor een eenheid met de rest van het 
meubilair in het gebied. De locatie van deze speeltoestellen 
is naast de Brasserie, zodat de spelende kinderen in de buurt 
van hun ouders zijn, die zich zowel in de Brasserie als op de 
ligweide kunnen bevinden.
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klimboom

balanceertouw slingertouw
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