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Boerenbedrijven en recreatieve mogelijkheden in Groene
Buffer Wassenaar/Katwijk
Colleges gemeente Katwijk en Wassenaar leggen onderzoeksrapport ter discussie voor aan
gemeenteraden en belanghebbenden
Wat zijn de kwaliteiten van het ‘Groene Buffer’ gebied tussen Katwijk en Wassenaar en welke recreatieve
mogelijkheden zijn er? En hoe passen we de tijdelijke inrichting van Locatie Valkenburg daarop aan? De
afgelopen tijd hebben de provincie Zuid-Holland, de gemeente Wassenaar en Project Locatie Valkenburg
(bestaande uit de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf) samengewerkt om het antwoord te
vinden op deze en andere belangrijke vragen. De antwoorden van het onderzoek staan in het rapport
‘Verkenning Groene Buffer en tijdelijk gebruik Locatie Valkenburg’ en wordt besproken met de
gemeenteraden en belanghebbenden.
Rapport ‘Verkenning Groene Buffer en
tijdelijk gebruik Locatie Valkenburg’
De Groene Buffer ligt ten zuiden van de Locatie
Valkenburg en vormt letterlijk een buffer van
groen tussen de bebouwing van Wassenaar en
Katwijk. H+N+S Landschapsarchitecten en
bureau Over Morgen onderzochten de
gezamenlijke ambities, de (on)mogelijkheden
van een aantal ruimteclaims (wat kan er in het
gebied komen) en recreatieve mogelijkheden.
Er zijn vijf ontwikkelscenario’s uitgewerkt die
laten zien wat mogelijk is in het gebied. Dit geldt
ook voor de mogelijkheden van tijdelijk gebruik op Locatie Valkenburg waar woningen gepland staan.
Zolang die woningen er nog niet zijn, kunnen daar tijdelijke activiteiten plaatsvinden.
Groene Buffer: boerenbedrijven en
recreatieve mogelijkheden
De Groene Buffer blijft voor een groot deel
landbouwgebied met een open karakter. De vier
partijen willen de Groene Buffer en de tijdelijke
inrichting van Locatie Valkenburg zo op elkaar
afstemmen dat er een recreatief netwerk van
wandel- en fietspaden ontstaat. Het openstellen
van het gebied is een lang gekoesterde wens:
openbare verbindingen met nabijgelegen
natuurgebieden zoals het Panbos en kanoën
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door de Tankgracht. Deze activiteiten zijn goed te combineren met een tracé voor een smalspoor
stoomtrein. Andere ideeën, zoals het ATB-parcours (waarvoor Katwijk inmiddels geld beschikbaar heeft
gesteld) of een forelvisserij kunnen – mits goed ingepast – een plek krijgen in of dichtbij de beboste
randen van de overgangszone met Locatie Valkenburg. Een aantal overige recreatieve invullingen
verhouden zich slecht tot elkaar.
Vervolg
Het openbaar maken van het rapport is een belangrijke mijlpaal in het proces om tot een uitvoerbare
gebiedsstrategie voor de Groene Buffer te komen en een tijdelijke inrichting van een deel van de Locatie
Valkenburg. Nadere uitwerking van de strategie volgt na discussie met de raden en belanghebbenden.
Meer informatie
Kijk voor meer projectinformatie en het rapport op www.locatievalkenburg.nl
(http://www.locatievalkenburg.nl/De+plannen/OpenbareStukken/Default.aspx). Volg het project op twitter
(@locvalkenburg) en facebook www.facebook.com/locatievalkenburg

Deze nieuwsbrief is verzonden door Mett™
Mett is het meest gebruiksvriendelijke systeem voor online samenwerken. Mett verbindt mensen die in
projecten of netwerken samenwerken en maakt informatie online beschikbaar. Mett bestaat uit praktische
hulpmiddelen en biedt alles om snel een virtueel kantoor, community of projectwebsite op te zetten. Kijk
voor meer informatie op www.mett.nl
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