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De tot stand koming van de gebieds-
visie voor de Hoornes

De gebiedsvisie van de wijk de Hoornes is ge-
maakt in het kader van het project de Hoornes 
Samen In Beweging (HSIB). Vanuit het project  
zijn er een aantal fases doorlopen, die de input 
hebben gevormd voor de gebiedsvisie.

In de inventarisatie fase is er samen met be-
woners en strategische stakeholders geke-
ken naar wat er in de wijk speelt, wat zij als 
problemen ervaren, maar ook wat zij als de 
kwaliteiten van de wijk zien. Hiervoor zijn er 
verscheidene gesprekken gevoerd. De belang-
rijke onderwerpen die in deze gesprekken naar 
voren zijn gekomen zijn verwerkt in het “dro-
menboek’ en vormen de basis voor het vervolg 
van het project.

De bevindingen uit de inventarisatie fase zijn 
verder onderzocht in de analyse van de wijk 
om een goed inzicht te krijgen hoe de Hoornes 
in elkaar zit, de problemen van de wijk beter 
te begrijpen en deze in een breder verband te 
zien. In de analyse is er naast de geschiede-
nis en de bredere context ook veel aandacht 
besteed aan maatschappelijke en sociale on-
derwerpen. Er is gekeken naar de verbanden 
tussen hoe de wijk ruimtelijk functioneert en de 
maatschappelijke problemen. Daarbij is geke-

Inleiding
ken naar hoe de openbare ruimte invloed heeft 
op het dagelijkse leven van de bewoners. Het 
idee hierachter is dat veel sociale problemen 
die er in een wijk aanwezig zijn, versterkt wor-
den door de ruimtelijke opzet van de wijk.   
De analyse vormt samen met de inventarisa-
tie de basis voor de verdere stappen van het 
project om tot een toekomst bestendige wijk te 
komen.

Samen met de strategische stakeholders die 
bij het project betrokken zijn, is er in co-crea-
tie gewerkt aan plannen om de wijk in de toe-
komst fijne plek voor iedereen te maken. Deze 
ideeën en oplossingen voor de problemen in 
de wijk zijn verwerkt in een Doelen-Inspannin-
gen-Middelen-Matrix (DIM). Voor de DIM heb-
ben we gezamenlijk gekeken naar welke doe-
len we willen nastreven om de wijk toekomst 
bestendig en leefbaarder te maken. Bij elk van 
de doelen hebben we gekeken welke inspan-
ningen er bij horen om het doel te bereiken. 

De doelen en inspanningen uit de DIM hebben 
we vertaald naar vijf speerpunten die de basis 
vormen voor de gebiedsvisie. Hiernaast heb-
ben we ook gekeken naar de grote uitdagingen 
waar Katwijk en de Hoornes voor staan, ver-
duurzaming en verdichting.  

De gebiedsvisie is een integraal document 
waarvoor de verschillende vakdisciplines input 

hebben geleverd op te komen tot een verbete-
ringen die in de toekomst goed toepasbaar en 
uitvoerbaar. 

De gebiedsvisie geeft de richtlijnen aan voor 
de toekomstige ontwikkeling van de Hoornes. 
De verschillende projecten die in de wijk spe-
len of gaan plaatsvinden moeten binnen de 
kaders en ideeën van de visie ontwikkeld en 
ontworpen worden. Ook geeft de gebiedsvisie 
de mogelijkheid om de voorgestelde verbete-
ringen als gemeente op te pakken en ten uit-
voer te brengen.

De gebiedsvisie is in vier delen opgedeeld:
• Het eerste deel beschrijft de speerpunten 

en uitgangspunten die in de gebiedsvisie 
zijn verwerkt.

• Het tweede deel geeft een overzicht van de 
verbeteringen in de structuur en openbare 
ruimte van de wijk in concreet uitgewerkte 
voorbeelden.

• Het derde deel gaat in op welke wijze er 
verdicht kan worden in een verbeterde en 
toekomst bestendige wijk.

• Het vierde deel gaat in op hoe de ideeën 
en voorstellen in de toekomst opgepakt en 
uitgevoerd kunnen worden.

Van de gebiedsvisie is er een presentatie 
gemaakt die op de volgende link te zien is: 
https://www.youtube.com/watch?v=4qrMzGEO_MY



Hoofstuk 1:
Speerpunten en Uitgangspunten
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Nieuwe groene verbindende route 
op rechteroever van de Oude Rijn en 
het Uitwateringskanaal

Een nieuwe route voor fietsers en voetgangers 
op de rechteroever biedt de mogelijkheid voor 
Katwijk om zich beter langs de Oude Rijn en 
het Uitwateringskanaal te ontwikkelen en Kat-
wijk-Noord en Rijnsburg beter in de structuur 
van de gemeente te integreren.

De nieuwe route sluit aan bij de bestaande rou-
te van Rijnsburg naar Leiden en creëert een 
nieuwe aantrekkelijke fiets- en wandelroute 
langs het water die Rijnsburg en Katwijk-Noord 
direct met de zee verbindt.

Langs de route kunnen nieuwe en bestaande 
projecten (als Hoornes Samen In Beweging, 
het Eiland en het Havenscharnier) een belang-
rijke rol vervullen bij de ontwikkeling van de 
gemeente.

Speerpunt: Hoornes verbinden met omgeving
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Speerpunt: Hoornes verbinden met omgeving
Verbetering verbinding 
met het kustlandschap                                                                                                                                    
                                              
Het verbeteren van de verschillende routes 
vanuit Katwijk-Noord naar de duinen en de 
zee kan een grote bijdrage leveren aan de 
verbetering van de kwaliteiten van de wijk 
voor haar bewoners. Duidelijke goed doorlo-
pende routes, een geleidelijke overgang en 
het naar binnentrekken van het duinlandschap  
hierbij belangrijk.
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Creëren aantrekkelijke route langs 
het water

Om een aantrekkelijke route voor fietsers en 
voetgangers langs het Uitwateringskanaal te 
maken kunnen  belangrijke historische elemen-
ten worden ingezet om de route te animeren. 

Erfgoed verteld het verhaal over waar we van-
daan komen, wie wij zijn en hoe we ons ont-
wikkelen. Het is gekoppeld aan een plek, een 
voorwerp, gebouw of traditie en is geladen 
met betekenis en emotie. Bij de grote veran-
deringen in onze leefomgeving biedt erfgoed 
herkenning en geeft het houvast en identiteit. 
Erfgoed verbindt. Het kabinet benadrukt in 
zijn brief Cultuur in een open samenleving het 
belang van erfgoed en ontwerp voor de leef-
omgeving. Het wil, behalve beschermen en 
ontwikkelen, erfgoed benutten voor actuele 
ruimtelijke opgaven zoals de energietransitie, 

Uitgangspunt: Erfgoed langs route zichtbaar maken
klimaatadaptatie, de bouw van nieuwe wonin-
gen in steden en in krimpgebieden.
In de Hoornes zijn ook verhalen te vertellen. 
Over het ontstaan van deze wederopbouwwijk, 
maar ook wat er in een verder verleden hier 
gebeurde. Over hoe hier vroeger pekel werd 
gewonnen uit zeewater en kalk uit schelpen. 
Hoe de Romeinen hier rondliepen op de grens 
(Limes) van hun wereldrijk. Die Romeinse ar-
cheologie maakt de Hoornes zelfs onderdeel 
van het Unesco Werelderfgoed dat deze Limes 
hoogstwaarschijnlijk zal worden. De sporen 
van dit verleden zijn nog zichtbaar en onzicht-
baar aanwezig. Daarbij willen we wat er nog 
is koesteren en bewaren voor de komende 
generaties. Wat niet meer zichtbaar is willen 
we waar mogelijk weer beleefbaar maken en 
inpassen in de nieuwe plannen.
Hoe we bestaand erfgoed, zoals de kalk-
oven, beschermen zal worden vastgelegd in 
het omgevingsplan. Hoe we erfgoed kunnen 

gebruiken in nieuwe ontwikkelingen is altijd 
maatwerk. De ambities heeft de gemeente wel 
vastgelegd in haar erfgoedvisie en in de visie 
Romeinen. Omdat het maatwerk is kunnen en 
willen we hier niet vastleggen hoe en wat we 
precies met erfgoed gaan doen in de Hoornes. 
Wel willen we ter inspiratie een aantal ideeën 
en voorbeelden meegeven.
Ook kan op een te ontwikkelen locatie met een 
nu onzichtbaar verhaal erfgoed worden inge-
zet om de plek identiteit, functie en/of een be-
paalde schoonheid mee te geven.
Tot slot kijkt erfgoed naar de waarde van wat 
er al is. Daarbij hoeft het geen monument te 
zijn om van waarde te zijn. Karakteristieke en 
iconische gebouwen en plekken zijn niet altijd 
beschermd maar kunnen wel van waarde zijn 
voor de identiteit en de beleving van een wijk of 
dorp. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over 
de herbestemming van het brugwachterhuisje 
op de julianabrug.

Wachttorens op de zuil van Trajanus Verbeelding Limes route door de gemeente met wachttorens en castellum
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Historische elementen langs de 
groene route

Aan de groene route langs het Uitwateringska-
naal liggen 4 belangrijke historische elementen 
de volgende die in de gebiedsvisie een belang-
rijke plaats krijgen:

 De Limes (wachttorens)
 
 Het brugwachtershuisje op de Koningin  
 Julianabrug
 
 De Kalkoven
 
 De zoutwinning langs oever Uitwate 
 ringskanaal.

brugwachtershuisje op de Koningin JulianabrugKalkoven

Voorbeeld reconstructie Romeinse wachttoren Limes 
route in Park Matilo in Leiden

Voorbeeld zoutwinning door graderen in Duitsland, het 
zeewater werd de takkenbossen verspreid, verdampte 
en de pekel bleef over.

Uitgangspunt: Erfgoed langs route zichtbaar maken
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Uitgangspunt: Erfgoed langs route zichtbaar maken Samenvatting speerpunten voor de wijk

Versterken en de wijk intrekken van 
de groene randen

De groene randen hebben veel kwaliteiten die 
versterkt kunnen worden door het natuurlijke 
landschap te accentueren. Door het groen de 
wijk in te trekken kunnen zijn landschappelijke 
kwaliteiten de Hoornes versterken.
 
Aandachtspunten zijn hier:
- Versterken van het natuurlijke landschap
- Versterken van de biodiversiteit
- Groene randen in de wijk door laten lopen
- Vergroening van de openbare ruimte
- Opvang van regenwater 
- Goede relatie woningen met groene randen

Verbindende route langs de ontmoe-
tingsplekken van de wijk

De route zal functioneren als de missende 
verbindende openbare ruimte voor de hele 
wijk. Het verbindt op menselijke schaal de 
verschillende buurten, voorzieningen en 
groene ontmoetingsplekken met elkaar. 

Aandachtspunten zijn hier:
- Continue aantrekkelijke route creëren
- Hoven als ontmoetingsplaatsen aan de route
  verbinden
- Spreiding van activiteiten langs de route
- Gebouwen (de ogen van de wijk) op de
  route oriënteren
- Versterken van de biodiversiteit
- Opvang van het regenwater

Creëren van vriendelijke oversteek-
bare verkeerslanen

De Hoornes en Biltlaan vormen onaantrek-
kelijke verkeersaders die de wijk in vieren 
snijden. Het creëren van goede oversteek-
plaatsen voor voetgangers en fietsers is es-
sentieel. Het versterken van de groene karak-
ter en aantrekkelijke architectuur zullen het 
aanzien van de lanen verbeteren. 

Aandachtspunten zijn hier:
- Brede veilige oversteekplaatsen op
  strategische punten in de wijk
- Creëren van aantrekkelijke straatprofielen
  door bebouwing en beplanting 
- Betere beleving van de lanen door het 
  markeren van belangrijke punten
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Speerpunt: Verbinden van de vier buurten
Verbeterde verbinding tusssen de 
buurten op de strategische plaatsen

Om de verschillende buurten van de Hoornes 
beter met elkaar te verbinden, zal het goed 
zijn om in de toekomst te werken aan betere 
oversteekmogelijkheden voor voetgangers en 
fietsers op de juiste plaatsen over de Hoorne-
slaan en Biltlaan. 

Hierbij is het belangrijk om de verbindingen 
vanuit de kernen van de buurten te realiseren 
en niet zoals dat nu vaak het geval is vanuit 
de randen of het kruispunt van de verkeers-
aders. Het is belangrijk dat de oversteekplaat-
sen in het verlengde van de wandelroutes of 
straten liggen, zodat deze goed op de open-
bare ruimte van beide buurten aansluiten. 

Op de kaart zijn een aantal plaatsen aangege-
ven waar er nieuwe of verbeterde oversteek-
plaatsen gemaakt kunnen worden. De nieuwe 
oost-west verbindingen zijn in het rood aange-
geven. De bestaande noord-zuid verbindingen 
(blauw) kunnen verbeterd worden door ze 
beter op de straten en voetpaden in de buur-
ten aan te laten sluiten. Ook is het belangrijk 
dat alle oversteekplaatsen breed genoeg zijn 
en gebruiksvriendelijk voor alle bewoners. 
Een helder ontwerp duidelijk herkenbaar in 
het straatbeeld is hiervoor essentieel.

1

2

3

4

5
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Speerpunt: Verbindende route door de wijk
verbindende route door de wijk als 
ontmoetingsruimte voor bewoners

Om de wijk beter te laten functioneren is het 
belangrijk om een gemeenschappelijke open-
bare ruimte voor de wijk te creëren waar de 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar-
aan de belangrijke voorzieningen liggen, zoals 
bijvoorbeeld een dorpsplein of brink. Door de 
opzet van de wijk is het moeilijk om één cen-
trale openbare ruimte te maken, die voor de 
hele wijk functioneert. De wijk wordt immers 
doorsneden door de twee verkeersaders, die 
de wijk in vieren delen. Een verbindende route 
door de wijk is een goede oplossing en kan 
in de wijk toegepast worden. De route voor 
voetgangers en fietsers kan door de hele wijk 
lopen en de vier buurten met elkaar verbin-
den. De route kan ontworpen worden als 
ontmoetingsplaats voor de bewoners van de 
hele wijk. Aan de route kunnen de belangrijke 
voorzieningen van de wijk liggen zodat deze 
goed bereikbaar zijn voor alle bewoners van 
de Hoornes. De route zal hiervoor goed moe-
ten aansluiten op de nieuwe en verbeterde 
oversteekplaatsen. Door de route aantrek-
kelijk te maken en groen in te richten. zullen 
de mensen er graag komen en zal dit gaan 
werken als een belangrijke gemeenschappe-
lijke ruimte voor de wijk.                                      
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Uitgangspunt: Een toegankelijke wijk
Inrichten van ontmoetingsplek-
ken en een verbindende route in de 
Hoornes 

Een toegankelijke wijk betekent dat iedereen 
zo veel mogelijk zelfstandig en gelijkwaardig 
kan meedoen, ook inwoners en bezoekers 
met een beperking. Het gaat hierbij om men-
sen met een visuele, auditieve, fysieke of 
cognitieve/verstandelijke beperking. Dagelijks 
ervaren zij letterlijk en figuurlijk drempels in 
de Hoornes. Dit zijn bijvoorbeeld drempels bij 
winkels, de afwezigheid van geleide lijnen of 
het beperkt aanbod van sportieve en cultu-
rele activiteiten waardoor inwoners met een 
beperkingen minder goed zelfstandig op pad 
kunnen gaan.  Een goed toegankelijke wijk 
is zo ingericht dat al deze drempels zijn weg-
genomen. Zodat iedereen kan werken, spe-
len en sporten én gebruik kan maken van de 
voorzieningen, hoven, ontmoetingsplekken en 
de verbindingsroute in de Hoornes. 
Door in de gebiedsvisie toegankelijkheid op 
te nemen als pijler geeft de gemeente Kat-
wijk uitvoering aan het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap 
(VN-Verdrag Handicap). De richtlijnen voor 
een toegankelijke openbare ruimte zijn hierin 
leidend. 

Ontmoetingsplekken

Elkaar ontmoeten is essentieel voor de wijk. 
Ontmoeting vindt alleen plaats als ook ie-
dereen veilig gebruik kan maken van de 
ontmoetingsplekken. Bij het inrichten van de 
tuinen van de wijk wordt er daarom rekening 
gehouden met inwoners met verschillende 
type beperkingen. Alle inwoners moeten de 
tuinen van de wijk kunnen betreden (denk 
aan eventuele op- en afritjes en een stevige 
ondergrond voor scootmobielen en rolstoe-
len). Daarnaast worden de voorzieningen 
in de tuinen ook toegankelijk ingericht met 
bijvoorbeeld rolstoelvriendelijke picknickta-
fels. Ook is er aandacht voor de inrichting van 
de plek. Dit betekent geen obstakels, goede 
verlichting en aanwezigheid van bankjes in 
contrasterende kleuren. Doordat elke tuin een 
eigen karakter heeft wordt er per tuin én met 
de inwoners gekeken wat de behoefte is qua 
toegankelijkheid. 
Ontmoetingsplekken zijn ook de plekken waar 
inwoners samen komen voor activiteiten, 
zoals de huizen van de wijk. Ook voor deze 
voorzieningen geldt dat elke inwoner moet 
kunnen genieten van de activiteiten en het 
aanbod. Hierbij gaat het om het letterlijk weg-
nemen van drempels, de aanwezigheid van 
mindervaliden toiletten, toegankelijke informa-
tievoorziening en waarbij ook bejegening een 
belangrijk aspect is. En daarnaast wordt er 
rekening gehouden met de inrichting van de 
buitenruimte. Door de buitenruimte toeganke-

lijk in te richten kunnen alle inwoners elkaar 
ook daadwerkelijk ontmoeten in de huizen van 
de wijk. Dit betekent veilige oversteekplaatsen 
naar de huizen toe en duidelijke signalering 
met betrekking tot de ingang van de locatie. 

Looproute
Alle inwoners willen zoveel mogelijk zelfstan-
dig kunnen deelnemen aan de maatschappij. 
Door in de looproute rekening te houden met 
de behoeften van inwoners kan de looproute 
door iedereen worden gebruikt. De route is 
logisch, overzichtelijk en sociaal veilig. De 
route is breed genoeg voor inwoners met een 
hulpmiddel en er staan geen obstakels op de 
route. Dit betekent ook dat de nieuwe en ver-
beterde oversteekplaatsen gelijkvloers wor-
den aangelegd en een duidelijk vervolg zijn 
op de looproute. Bij deze oversteekplaatsen 
wordt gebruik gemaakt van geleidelijnen en 
noppentegels én, indien nodig, duidelijk hoor-
bare rateltikkers bij de grote verkeersaders. 
In de looproute is er daarnaast aandacht voor 
routegeleiding bij knoop- en beslispunten, zijn 
er rustpunten en is goede verlichting aanwe-
zig. Zo kan iedereen de route zelfstandig of 
met familie en vrienden volgen door de Hoor-
nes. 
Informatiemarkering en bewegwijzering
Iedereen moet ook kunnen genieten van de 
historische elementen in Katwijk. Als de his-
torische elementen langs de looproute staan 
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wandelpaden ingericht voor rolstoelgebruikers

speeltoestellen voor alle kinderen toegankelijk

speel- en ontmoetingsplekken toegankelijk voor alle 
inwoners en bezoekers

overzichtelijke, veilige, gelijkvloerse oversteekplaatsen 
voor de verbindende route 

oversteekplaatsen markeren voor slechtziendenzitplaatsen ingericht voor rolstoelgebruikers en scoot-
mobielen

Uitgangspunt: Een toegankelijke wijk
wordt dit duidelijk aangegeven aan de hand 
van object-, informatiemarkering en beweg-
wijzering. Langs de route wordt de informatie 
over de historische elementen in begrijpelijke 
taal uitgelegd en ondersteund met afbeeldin-
gen of pictogrammen. Er wordt uitgezocht 
of de tekst met een gesproken vorm en / of 
in Braille schrift kan worden ondersteund. 
Daarnaast wordt de informatie in een groot en 
duidelijk lettertype weergegeven en is er oog 
voor contrast.

Informatieborden met Braille schrift 
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Speerpunt: Voorzieningen langs de route
Voorzieningen en huizen van de wijk 
langs de verbindende route                                                              

De voorgestelde verbindende route kan in de 
toekomst helpen om de verschillende voorzie-
ningen in de wijk beter met elkaar te verbin-
den en hierdoor ook beter met elkaar samen 
te laten werken. Er zal zorgvuldig gekeken 
moeten worden hoe alle aanwezige voorzie-
ningen met de route verbonden kunnen wor-
den. Ook kan de route als gemeenschappe-
lijke openbare ruimte functioneren, waarlangs 
de voorzieningen zich in de ruimte kunnen 
oriënteren.  

De verbindende route vormt de dragende 
structuur voor de wijk en het is daarom be-
langrijk dat in de toekomst de nieuwe initia-
tieven voor ontmoetingsplaatsen en voorzie-
ningen aan de route geïntegreerd worden. 
Hierdoor zullen de nieuwe ontmoetingsplaat-
sen en voorzieningen goed in de wijk ingepast 
worden en een bijdrage leveren aan de ver-
betering van de wijk en de versterking van de 
sociale cohesie.
Het ontwerp van deze nieuwe initiatieven in 
de Hoornes moeten zich oriënteren op de 
verbindende route en goed aansluiten op haar 
ontwerp. Op deze manier wordt de route als 
gemeenschappelijke openbare ruimte voor de 
wijk versterkt.
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Speerpunt: Groene ontmoetingsplaatsen
Hoven als ontmoetingsplekken 
langs de verbindende route
      
De hoven kunnen door de route met elkaar 
worden verbonden en op deze manier beter 
in de wijk worden geïntegreerd. De hovens 
kunnen op deze manier groene ontmoetings-
plaatsen (tuinen van de wijk) voor de bewo-
ners zijn. Door elke tuin een eigen karakter en 
activiteiten te geven wordt de route aantrekke-
lijker en afwisselender voor de bewoners van 
de Hoornes. De tuinen kunnen hierdoor voor 
zowel de bewoners van de aangrenzende 
flats als ook voor hele buurt en wijk een ont-
moetingsplaats worden. 

                                                                                                                    

Plein
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Spelen en bewegen langs de verbin-
dende route en de groene randen.                                                             

Bewegen, spelen en sporten, zijn een be-
langrijk onderwerp voor de gebiedsvisie van 
de Hoornes, want steeds meer onderzoek 
toont aan dat ze van groot belang zijn voor 
onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. 
Het werkt mee aan een betere omgang met 
stress en vergroot ons welbevinden. Ook 
leren kinderen heel veel van buitenspelen. 
Het vergroot het zelfvertrouwen en de sociale 
vaardigheden. Ook voor volwassenen en ou-
deren zorgen sporten en bewegen ervoor dat 
we langer gezond blijven.
Een belangrijke opdracht is dat we als ge-
meente de openbare ruimte zo inrichten dat 
het voor een brede doelgroep aantrekkelijk 
is om  meer te spelen, te bewegen en te 
ontmoeten. Dit zorgt voor meer sociale con-
tacten en een gezonde fysieke en mentale 
levensstijl. Hierbij kijken we naar de wensen 
en behoeften van jong en oud. Een goede 
samenwerking is nodig tussen gemeente, 
inwoners en betrokken belangenorganisaties 
om dit voor elkaar te krijgen.

Doel:
Het doel is dat iedereen in de Hoornes meer 
gaat bewegen, sporten en spelen in de bui-
tenruimte.

Om dit doel te bereiken zijn zes thema’s 
benoemd waarbinnen we ambities hebben 
geformuleerd die bijdragen aan dit doel: 
1. Stimuleren van bewegen en spelen
2. Meer ruimte voor bewegen en spelen  
 in de natuur
3. Van speelruimte naar beweegruimte
4. Jongeren horen er bij
5. Ouderen in beweging 
6. Duurzame en circulaire speelplekken  
Aandacht is er op de kortere termijn voor jon-
geren en om de speelruimte meer in te rich-
ten als een beweegruimte waar een bredere 
doelgroep gebruik van kan maken.

Kijken met andere ogen:
Het is belangrijk om met een andere blik naar 
de openbare ruimte te kijken, zowel door de 
gemeente als door inwoners en belangenor-
ganisaties. Men vergeet vaak hoe het is om 
kind te zijn. Het gaat hier niet alleen om het 
plaatsen van speeltoestellen, maar juist ook 
over sociale aspecten, zoals elkaar ontmoe-
ten, genieten van de frisse lucht en span-

Uitgangspunt: Speelvriendelijke wijk 

nende speelervaringen. Een integrale aanpak 
helpt om een sociale, duurzame en innova-
tieve gemeente te zijn en te blijven. Belangrijk 
hierbij is om zowel bij beleidsvorming als in de 
uitvoering de ruimtelijke kwaliteit van Katwijk 
te versterken.
Het aanleggen van informele speelelemen-
ten zoals speelgroen, heuveltjes en zand 
stimuleren dat kinderen langer blijven spelen 
en meer variatie en aanbod hebben op een 
speelplek. Een aantrekkelijke omgeving met 
bomen en groen zorgt er ook voor dat we 
meer met elkaar in beweging komen. We 
willen allemaal een fijne, groene leefomge-
ving om in te wonen, werken en recreëren. 
We gaan kijken door de ogen van het kind 
met een beweeg- en sportblik: wat kan ik hier 
doen? Wat vind ik spannend en leuk? Wat 
trekt mij aan?  Ook kijken we naar de ruimte 
met de ogen van mensen met een beperking: 
Is de ruimte ook voor deze groep toegankelijk 
en bruikbaar. Omdat we in een continu veran-
derende samenleving leven, is het belangrijk 
om steeds de vraag aan elkaar te blijven stel-
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len in hoeverre we met specifieke maatrege-
len het doel kunnen bereiken om met elkaar 
meer in beweging te komen en meer naar 
buiten te gaan. 

Kaders specifiek voor spelen/ bewegen:
Het VN Verdrag over de Rechten van het Kind 
is een juridisch instrument, maar ook richting-
gevend voor beleid en pedagogisch hande-
len. Aan het recht op spel is een apart artikel 
gewijd: artikel 31, dat handelt over het recht 
op vrije tijd, spel en recreatie. “De Staten die 
partij zijn, erkennen het recht van het kind op 
rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en 
recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd 
van het kind, en op vrije deelneming aan het 
culturele en artistieke leven”. Spelen zit echter 
in heel veel artikelen van dat verdrag verwe-
ven, omdat het samenhangt met onder ande-
re het recht op gezondheid en vrije mening.
Ook de inclusieve samenleving, waarbij alle 
kinderen en volwassenen gewoon mee kun-
nen doen, is een uitgangspunt binnen dit 
beleid. Sinds 2016 geldt in Nederland het ‘VN-
verdrag handicap’. Het doel van dit verdrag is 
dat de positie van mensen met een beperking 
verbetert.

Bewegen en sport wordt landelijk gestimu-
leerd. Samen met het lokaal sport akkoord 
richt dit beweeg- en speelruimtebeleid zich op 
een leven lang sporten en bewegen voor ie-

dereen. We stimuleren mensen om te voldoen 
aan de beweegrichtlijnen van de Gezond-
heidsraad 2017. 
Hiernaast zijn er wettelijke kaders voor speel- 
en sporttoestellen, die zich vooral richten op 
de veiligheid. De Europese normen op het 
gebied van speeltoestellen helpen bij het 
voorkomen van ongelukken en blessures van 
spelende kinderen. 

Vertaling naar de gebiedsvisie:
De gebiedsvisie creëerd ruimte om spelen, 
bewegen en sporten beter in de wijk te inte-
greren. Door speelplaatsen aan de verbinden-
de route te koppelen ontstaan er natuurlijke 
ontmoetingsplaatsen waar de verschillende 
bewoners (jong en oud) samen kunnen ko-
men. Ze kunnen aantrekkelijker gemaakt 
worden door meer variatie tussen de verschil-
lende speelplaatsen te creeëren en ze beter 
in te bedden in het groen. De groene randen 
van de wijk bieden de mogelijkheid om sport 
en spel in een natuurlijke omgeving te integre-
ren. Samen met de afdeling ‘Spelen’ en maak-
team 3 van Hoornes samen in beweging is er 
een visie gemaakt om sport, spel en bewegen 
aantrekkelijker te maken en beter in de wijk te 
integreren.

Rechts op de pagina ziet u een aantal be-
staande sport- en speelplaatsen.

speelplaats bij de Slingelandstraat

speelplaats tussen troelstrastraat en thorbeckestraat

sportveldje bij de Goerie

Uitgangspunt: Speelvriendelijke wijk 
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Speerpunt: Groene randen van de wijk versterken
De groene randen naar binnen trek-
ken in de wijk                                                                                                                                           

Door de groene randen beter met de wijk te 
verbinden kan de leefomgeving verbeterd 
worden. Als het groen van de randen de wijk 
in wordt getrokken komen de woningen die 
nu aan de rand van het groen liggen, midden 
in het landschap te liggen. De achterliggende 
straten worden onderdeel van het park en 
de woningen aan deze straten komen aan 
de parkrand te liggen. In de toekomst kan er 
ook gewerkt worden aan het verbeteren van 
de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten 
van de groene randen. Zo kan bijvoorbeeld 
het oorspronkelijke duinlandschap aan de 
westrand terug gebracht worden en hierdoor 
de groene rand veel aantrekkelijker worden.

waterrijke 
parkstrook

Bos plantsoen
lang kanaal

Duin 
landschap
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Speerpunt: Groene randen van de wijk versterken
Verbinding tusssen de route door de 
wijk en de groene randen 

Om de wijk beter met de groene randen te 
verbinden is het belangrijk om ook een goede 
verbindingen tussen de voorgestelde route en 
de randen te maken. Zo kunnen de bewoners 
vanuit de verschillende buurten op een pret-
tige manier naar alle groene randen van de 
Hoornes wandelen of fietsen. 

Uit veel gesprekken met de bewoners komt 
naar voren dat men graag een wandeling door 
de groene parken langs Rijnsoever maakt. De 
mensen lopen graag een grote ronde maar 
missen de aansluiting op het park langs de 
oever van het Uitwateringskanaal. Door het 
park op de grens met Rijnsoever en het park 
langs het kanaal door de wijk heen met elkaar 
te verbinden, ontstaat er een continue route 
voor de wandelaars. Het rondje Hoornes kan 
bijdragen aan een fijnere wijk voor de bewo-
ners, waar mensen meer zullen bewegen, en 
dat is goed voor de gezondheid. Het is hierbij 
belangrijk om de wandelroutes door de wijk zo 
groen mogelijk in te richten om ze goed bij de 
groene park randen aan te laten sluiten.

waterrijke 
parkstrook

Bos plantsoen
lang kanaal

Duin 
landschap

Rijnsoever

Uitwaterings-
kanaal

Rijnsoever
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Speerpunt: Groene randen van de wijk versterken
Bos en Lommerrijke landschap

Creëren van een open lommerrijk parkland-
schap langs de kanaaloever.

Natuurlijk duinlandschap

Creëren van een natuurlijke overgang vanuit 
de wijk naar het duinlandschap. 

Waterrijk natuurlijk landschap 

Versterken van de natuurlijke oevers en biodi-
versiteit in de groene vinger.
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Uitgangspunt : Passend binnen het groenbeleid
Het groenbeleidsplan als leidraad 

Het groenbeleidsplan is opgesteld door de 
gemeente en geeft ook voor de gebiedsvisie 
de leidraad voor de vergroening van de wijk.

Hier volgt een extract uit het document:
• Groen dat bijdraagt aan gezondheid en 
welzijn van inwoners, makkelijk toegankelijk is 
en uitnodigt om rust en ontspanning te vinden 
of plezier aan te beleven.
Een trapveldje of picknickveldje als functio-
neel groen wanneer daar vraag naar is maar 
waar het niet nodig is heeft kruidenrijk gras-
land de voorkeur. Siergroen op strategische 
plekken maar inheems groen heeft de voor-
keur. Probeer om groen zoveel mogelijk op 
elkaar aan te laten sluiten om versnippering 

tegen te gaan. Liever 1 gezonde boom met 
voldoende bovengrondse en ondergrondse 
ruimte dan 5 ongezonde bomen door onvol-
doende ruimte. Kwaliteit gaat hier voor kwan-
titeit.
• Groen dat de biodiversiteit in Katwijk 
versterkt, een gezonde omgeving is voor die-
ren en planten en hen voldoende gelegenheid 
biedt om zich te bewegen tussen de groene 
gebieden.Dit betekend het toepassen van 
inheemse soorten die passen bij de lokale bo-
demstructuur, het toepassen van natuurvrien-
delijke oevers i.p.v. beschoeiing, aansluiten 
op de groenstructuren en waar mogelijk een 
natuurlijke overgang van gras, naar heesters, 
naar bomen.
• Groen dat helpt bij het verwerken van 
grote hoeveelheden regenwater, verkoeling 

biedt als de temperatuur te hoog oploopt en 
op deze manier de gevolgen van klimaatver-
andering verzacht.
Bijvoorbeeld het toepassen van een wadi, 
maar denk ook aan open verharding zoals 
grasbetontegels. Door diversiteit in boomsoor-
ten is het bomenbestand weerbaarder tegen 
ziekten en plagen die vaker voorkomen als 
gevolg van de klimaatverandering. Groen in 
grotere aaneengesloten oppervlakten.

De groene rand van de Hoornes is onderdeel 
van het Ringpark (een ambitie uit het groenbe-
leidsplan) en vormt een  groene verbinding die 
vanuit het duinlandschap de wijk binnen komt 
langs het Uitwateringskanaal. Het Ringpark 
zorgt er ook dat de Hoornes beter met de om-
geving wordt verbonden.

ecologische verbindingen buurtstructuren Afbeelding Ringpark Katwijk, bron Leidsdagblad
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Uitgangspunt: Passend binnen de Katwijkse stijl

Oevers
De waterwegen zijn belangrijk voor de identi-
teit van de verschillende wijken en historisch 
gezien altijd van groot belang geweest voor 
de ontwikkeling van de kernen van Katwijk. 
Vandaag de dag hebben ze vooral een func-
tie als groen-blauwe recreatieve structuren. 
Belangrijke punten uit de Katwijkse stijl voor 
de Hoornes:
• Inzetten op continue fiets- en wandelpa-

den langs het kanaal;
• Weidse zichten over het water;
• Inzetten op verblijfsplekken met robuuste-

materialen;
• Behouden en uitbreiden van de openbare-

oevers voor fietsers en wandelaars;
• Streven naar een (door) zichten om relatie 

met het water te versterken.
• Extensief ecologisch beheer > biodiversi-

teit kanaalzone vergroten.

Gebiedsschets Polder Hoornes
De woonwijken in de polder Hoornes worden
gekenmerkt door de grote hoeveelheid aan
openbaar groen. De ruime opzet van de Hoor-
nes en de lommerrijke structuren van Rijnsoe-
ver maken dat er veel ruimte voor groen is. In 
de Hoornes is er echter veel ongedefinieerde 
openbare ruimte. De revitalisatie van deze 
buurten biedt kansen om deze ruimtes te 
transformeren naar collectieve tuinen met een 
sterke eigen identiteit binnen de kaders van 
de gemeente. Belangrijke punten:
• Differentiatie in groen (extensief beheer)
• Open blokken transformeren naar hoven 

met collectieve tuinen;
• Meer speelaanleidingen (natuurlijk) 
• Bloemenmengsels en bollen in bermen 

hoofdstraten voor een divers beeld;
• Verbijzondering in betontegels bij bijzon-

dere plekken.

Gebruiken Katwijkse stijl

De Katwijkse Stijl beschrijft aan welke eisen 
de inrichting van de openbare ruimte in de 
gemeente moet voldoen. Dit vormt ook kaders 
voor de herinrichting van de openbare ruimte 
in de Hoornes. De landschappelijke onder-
grond definieert de verschillende sfeergebie-
den die elk hun karakter hebben en waarop 
de inrichting van de openbare ruimte wordt af-
gestemd. De gebiedsvisie hoornes valt onder 
de gebieden Oevers en Polder Hoornes.  

Links op deze pagina wordt in een korte sa-
menvating de belangrijke uitgangspunten voor 
de inrichting van de openbare ruimte in deze 
gebieden beschreven. Het document ‘De 
Katwijkse Stijl’ geeft uitgebreider informatie 
en voorbeelden die voor de inrichting leidend 
zijn. De Katwijkse Stijl is van toepassing bij 
alle speerpunten uit de gebiedsvisie.
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Opgaves voor de Hoornes: Verduurzamen
Uitdagingen voor de toekomst

Om de klimaatdoelstellingen te halen werkt de  
gemeente Katwijk aan plannen om de Hoor-
nes te verduurzamen. Het project Hoornes 
Aardgasvrij is opgezet om toe te werken naar 
een CO2 neutralere warmte voorziening voor 
de bewoners en bedrijven. Ook zijn klimaat 
adaptieve maatregelen nodig om hittestress te 
voorkomen en regenwater van het afvalwater 
te scheiden. Hierin spelen vergroening en de 
aanleg van wadi’s een belangrijke rol. Ook 
kan het versterken van de biodiversiteit een 
belangrijke bijdrage leveren aan het verbete-
ren van de woonomgeving voor de bewoners. 
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Opgaves voor de Hoornes: Verduurzamen
Vergroening van de straten 

In de Hoornes is er voor de gebiedsvisie 
onderzocht hoe de hittestress in de toekomst 
voorkomen kan worden door de vergroening 
van de wijk (bijvoorbeeld het planten van 
bomen) en het verminderen van het verharde 
oppervlak. De verbindende route met de hier-
aan gelegen hoven en het naar binnen trek-
ken van de groene randen vormen hier een 
goede mogelijkheid voor. In de voorstellen 
voor de ingrepen in de buurt ligt de nadruk op 
het vergroenen van deze belangrijke open-
bare ruimtes. Hierdoor dragen de verbindende 
route, ontmoetingsplekken en de doorgetrok-
ken groene randen bij aan het voorkomen van 
de hittestress en aan een prettigere leefomge-
ving voor de bewoners en bezoekers.   
Bomen en planten zijn belangrijk voor het 
voorkomen van hittestress in een bebouwde 
omgeving, absorberen meer regenwater en 
zorgen voor een aantrekkelijk straatbeeld. 
Door op strategische plaatsen bomen te 
planten kunnen belangrijke looproutes door 
de wijk worden geaccentueerd en leiden zo 
de bewoners en bezoekers op een natuurlijke 
manier door de wijk. Samen met het groenbe-
leid moeten de juiste variaties bomen en plan-
ten gekozen worden. In coördinatie met de 
onderwereld moet in het ontwerp nauwkeurig 
gekeken worden waar de bomen gepland 
kunnen worden. Lage beplanting zijn anders 
een goed alternatief.
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Opgaves voor de Hoornes: Verduurzamen
Hoornes Aardgasvrij  

Thermische energie uit de Rijn is een geschik-
te en beschikbare warmte en energiebron in 
de wijk. 
In de eerste fase van het project gaat het over 
minimaal 500 woningen. In de tweede fase 
volgt een advies voor de overige 2200 wo-
ningen. In de definitiefase wordt onderzocht 
welke omvang zo’n warmtenet met aquather-
mie zou moeten hebben en of dit haalbaar en 
betaalbaar is. Ook wordt onderzocht welke 
rol de gemeente zou kunnen nemen in een 
warmteketen. Samenwerking vindt plaats met 
HHR en Dunavie.

Na dit onderzoek wordt de raad in Q4 van dit 
jaar een voorstel voor een go or no go besluit 
voorgelegd, waarmee wordt vastgesteld of het 
warmtenet wel dan niet wordt uitgerold in de 
Hoornes.
 
De Aquathermie is in de Hoornes goed toe-
pasbaar en de integrale wijkaanpak (IGA), 
voorkomt noodzaak inpassing TR in de open-
bare ruimte en combinatie met  grote sloop/
nieuwbouw opgaven zorgen voor een finan-
cieel haalbaar plan. De nieuwbouw ontwik-
kelingen hebben hun eigen tempo en wachten 
niet op de warmtetransitie opgave. De opgave 
van de warmtetransitie is groot, de tijd is ge-
limiteerd en er is nu sprake van een gunstige 
markt (koploperspositie).
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Hoornes Aardgasvrij

Hoornes Zuid-Oost en Noord-Oost zijn de 
eerste buurten die van het gas afgekoppelt 
gaan worden in Katwijk. De mogelijkheid van 
een semi-centraal plan, modulair werken en 
meerdere startlocaties is mogelijk.
Het plan moet aansluiten op bestaande ont-
wikkelingen en op de behoefte van grootste 
eigenaar Dunavie. Het plan beweegt flexibel 
mee met de ontwikkelingen en zorgt ook 
koude levering voor nieuwbouw. Daarnaast 
kan het aansluiten op het ‘energie enthousias-
me van bewoners’; starten daar waar mensen 
willen.

Opgaves voor de Hoornes: Verduurzamen
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Opgaves voor de Hoornes: Verduurzamen
Afkoppeling regenwater van riool

In het IGA project Kalkoven is afkoppelen één 
van de projectdoelen.
Het idee hierachter is dat relatief schoon 
regenwater in eerste instantie in de bodem 
geïnfiltreerd wordt, zodat het grondwater op 
peil blijft en bomen en planten voldoende 
water hebben. Overtollig regenwater wordt via 
een hemelwaterstelsel afgevoerd op het op-
pervlaktewater.
Naast dat het water in het eigen gebied ge-
houden wordt heeft het afkoppelen ook als 
voordeel dat de afvalwaterzuivering minder 
belast wordt. Het afkoppelen geldt voor alle 
openbare verharding binnen het plangebied. 
Dus alle straatkolken in openbaar gebied zul-
len aangesloten worden op het infiltratie en/of 
hwa-stelsel.
Daarnaast krijgen perceeleigenaren de kans 
om de hemelwaterafvoer van het dakgedeelte 
aan de straatzijde van het gebouw aan te 
sluiten op het hwa-stelsel. (de achterzijde 
van het dak wordt over het algemeen samen 
met de afvoer van binnen gezamenlijk naar 
de voortuin geleid waardoor het praktisch niet 
mogelijk is om dit te scheiden).
Perceeleigenaren met grote verharde opper-
vlaktes, bijvoorbeeld parkeren op eigen ter-
rein, zullen ook aangemoedigd worden om de 
hemelwaterafvoer aan te sluiten op het hwa-
stelsel.
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Sterkte 

Meer diversiteit aan inwoners met verschil-
lende culturen dan in andere wijken 
In de gebiedsvisie wordt er gewerkt aan ont-
moetingsplekken, die verspreid over de wijk 
liggen en voor alle bewoners zijn. De bewo-
ners kunnen ook hun eigen invulling geven 
aan de inrichting van deze plekken zodat 
iedereen zich er welkom voelt. 

Veel sociaal / maatschappelijk / sportief / on-
derwijs en zorg aanbod. 
Wederopbouwwijken als de Hoornes hebben 
veel voorzieningen. In de gebiedsvisie spelen 
deze voorzieningen een belangrijke rol en 
krijgen een plek aan de verbindende route.

Veel verenigingen / organisaties die zich voor 
de wijk willen inzetten cq een functie voor 
zichzelf voor de wijk zien. 
De verbindende route schept een structuur 
voor de wijk waaraan zowel de huidige als 
toekomstige voorzieningen een plaats krijgen.
 
Verenigingen / organisaties beginnen elkaar 
steeds beter te kennen en stellen hun voor-
zieningen ter beschikking aan andere orga-
nisaties om te organiseren (bijv de  Schaats-
vereniging en kerken die hun ruimtes ter 
beschikking stellen aan andere organisaties).

SWOT analyse als handleiding voor 
de gebiedsvisie

Vanuit het sociale domein is er een sociaal 
maatschappelijke analyse van de Hoornes 
gemaakt. Samen met de stedenbouwkundige 
analyse vormt dit een basis waaruit de voor-
stellen voor het verbeteren van de wijk voort-
komen.

De SWOT analyse is een samenvatting van 
de bevindingen en geeft een helder overzicht 
waar de sterke en zwakke punten van de wijk 
liggen, als wel wat de kansen en de bedreigin-
gen voor de toekomst van de wijk zijn. 

Vanuit het project Hoornes Samen In Bewe-
ging willen wij werken aan een betere en toe-
komst bestendige wijk waarbij er aan zowel 
de sociale als wel de ruimtelijke kant gewerkt 
wordt. Voor deze integrale aanpak is het goed 
om een duidelijk overzicht te krijgen op welke 
manier de ruimtelijke verbeteringen in de wijk 
ook bijdrage de aanpak van de sociaal maat-
schappelijke problemen.

Op de volgende pagina’s zijn de punten uit 
de SWOT opgesteld in het blauw en wordt in 
het rood (waar mogelijk) beschrijven op welke 
manier de voorstellen uit de gebiedsvisie hier 
aan bijdragen.

De verbindende route verbindt alle voorzie-
ningen en ontmoetingsplekken met elkaar. 
Hierdoor ontstaat er een betere ruimtelijke en 
sociale samenhang in de wijk.

Maatschappelijke voorzieningen passend bij 
de vraag van inwoners /samenstelling van de 
wijk (taalhuis, de Brug, formulierenbrigade, de 
Schelp, bibliotheek). 
De verbindende route schept een structuur 
voor de wijk waarin zowel de huidige als toe-
komstige voorzieningen een plaats krijgen.

Bewoners vinden het wonen in de Hoornes 
fijn.
De ruimtelijke verbeteringen uit de gebiedsvi-
sie zoals de verbindende route, het naar bin-
nentrekken van de groene randen en de het 
beter oversteek baar maken van de Hoorne-
slaan en Biltlaan zijn binnen de huidige struc-
tuur van de wijk gedacht en bouwen voort op 
de bestaande kwaliteiten. De verbindende 
route loopt langs de bestaande voorzieningen 
en hoven (ontmoetingsplaatsen). De groene 
randen worden landschappelijk versterkt en 
beter met de wijk verbonden. De verbeterde 
oversteekplaatsen sluiten aan bij de wandel-
paden van de aanliggende buurten.

Uitgangspunt: Verbinden sociale en fysieke opgaves
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Zwakte

Relatief meer eenzaamheid dan in andere 
wijken.
In de hoven worden ontmoetingsplekken 
gecreëerd. Deze liggen samen met de huizen 
van de wijk aan de verbindende route en zijn 
toegankelijk voor alle bewoners.

Mensen bewegen relatief minder dan in an-
dere wijken. 
In de hoven en de groene randen worden 
sport- en speelactiviteiten geïntegreerd. Ook 
stimuleren de wandel- en fietsroutes de bewo-
ners om meer te bewegen. 
 
Relatief meer overgewicht dan in andere wij-
ken.
Door de bewoners te stimuleren meer te fiet-
sen, wandelen, sporten en spelen worden ze 
op de lange termijn fitter, gezonder met min-
der overgewicht.

Relatief meer lagere inkomens dan in andere 
wijken /meer uitkeringen/meer gebruik van 
minimaregelingen /meer gebruik van voedsel-
bank.nvt op de gebiedsvisie. 

Weinig verbinding/contact tussen groepen 
met een migratieachtergrond met elkaar en 
met autochtone inwoners 

Ontmoetingsplekken langs de verbindende 
route moeten aantrekkelijk en toegankelijk 
voor alle bewoners van de wijk gemaakt wor-
den.

Veel sociale huurwoningen in een (relatief 
klein) gedeelte van de wijk
Sloop-nieuwbouw projecten als Hoornes 
Noord-Oost en in de toekomst de Torenflats 
geven de mogelijkheid om verschillende 
woning-categorieën te mengen. Deze toekom-
stige projecten worden door Dunavie uitge-
voerd en moeten ook binnen de structuur van 
de gebiedsvisie passen.

Relatief veel statushouders met daarbij de 
opmerking dat deze doelgroep steeds lager 
opgeleid lijkt te zijn en minder netwerk heeft. 
Daardoor meer ondersteuning nodig heeft.
De ontmoetingsplekken en de verbindende 
route vormen de ruimtelijke basis en verster-
ken het sociale netwerk van de wijk.

Geen hart van de wijk/centrale ontmoetings-
plek.
Door de opzet van de wijk, die wordt door-
sneden door de Hoornes- en Biltlaan, is het 
zeer moeilijk om één centrale ontmoetings-
plek voor de wijk, zoals bijvoorbeeld bij het 

Hoornesplein, te creëren. De verbindende 
route vormt een altenatief voor een centrale 
ontmoetings ruimte van de wijk. Net als bij 
een dorpsplein liggen alle belangrijke voor-
zieningen aan deze ruimte. Ondanks dat het 
geen centrale plek is zorgt dat wel voor meer 
verbinding tussen de verschillende ontmoe-
tingsplekken en voorzieningen en versterkt 
het hierdoor de sociale cohesie.

Relatief meer onderwijsachterstanden dan in 
andere wijken.  nvt op de gebiedsvisie. 

De Krulder en de Willem Alexander school 
kennen relatief veel kinderen met een niet 
westerse migratieachtergrond. Autochtone 
ouders kiezen vaak voor andere scholen
Alle scholen van de wijk liggen aan de verbin-
dende route en worden op deze manier beter 
in de wijk geïntegreerd.

Relatief grote groep mensen mist basisvaar-
digheden. nvt op de gebiedsvisie. 

Wijk heeft slecht imago ondanks het feit dat 
bewoners het er naar hun zin hebben
De groene randen en de ligging bij de duinen 
en de zee zijn een groot plus punt voor de 
aantrekkelijkheid en imago van de wijk. In de 

Uitgangspunt: Verbinden sociale en fysieke opgaves
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Uitgangspunt: Verbinden sociale en fysieke opgaves
Kansen

Sloop/(ver)nieuwbouw (woningbouwontwikke-
lingen Dunavie )en aardgasvrij Hoornes: wijk 
op de schop.
De sloop-nieuwbouwprojecten geven de kans 
om belangrijke delen van de wijk te verbe-
teren om een fijnere leefomgeving voor de 
bewoners te creëren. Bij de Torenflats kan dit 
ook een impuls aan het Hoornesplein geven, 
door met nieuwe bebouwing de randen en 
het levendigheid van het plein te versterken. 
Hoornes Aardgasvrij geeft de kans om de wijk 
duurzamer te maken en de openbare ruimte 
beter in te richten.
 
Nieuwbouw IKC Windvang-Krulder.
Het project ligt strategisch aan de verbinden-
de route en de groene rand. Deze ingrepen 
moeten in het toekomstige ontwerp worden 
opgepakt en verder gebracht.

Opdracht om een MFA in de Hoornes te rea-
liseren, waar o.a. onderzocht wordt of en hoe 
het taalhuis/bibliotheek en de wijkvereniging 
en een alternatief voor de Schelp een plek 
hierin krijgen.
Dit geeft de kans om een modern ontmoe-
tingscentrum voor de wijk te creëren waarin 
verschillende voorzieningen op een goede en 
aantrekkelijke locatie binnen de Hoornes ge-

situeerd worden, aangepast aan de behoeften 
vanuit de wijk.  

Woonzorg-complex, inclusief 8 appartemen-
ten voor Beschermd Wonen.
Het project ligt strategisch aan de groene 
rand en geeft de mogelijkheid om de parkrand 
beter de wijk in te trekken.

Wijk wordt meer toegankelijk gemaakt met 
looproutes en verbindingen door de wijk.
In de gebiedsvisie wordt er gewerkt aan een 
aantal belangrijke wandel- en fietsroutes, 
zoals de verbindende route en de fietsroute 
naar de duinen en zee. Hiermee wordt de wijk 
zowel intern als extern veel beter verbonden.

De samenwerkingsverbanden tussen organi-
saties die is gecreëerd met de Huizen van de 
Wijk door ontwikkelen (zoals bijvoorbeeld het 
activiteiten platform www.doemeeinkatwijk.nl).
De huizen van de Wijk zijn opgenomen in de 
verbindende route. Hierdoor wordt hun positie 
binnen de wijk versterkt en kunnen zij zich 
door ontwikkelen als belangrijke ontmoetings-
plekken voor de bewoners van de Hoornes.
 
Er zijn enthousiaste sleutelfiguren / vrijwil-
ligers te vinden die ambitieus willen organise-

gebiedsvisie wordt het natuurlijke landschap 
versterkt, de groene randen worden de wijk 
binnengetrokken en de voet- en fietsverbin-
dingen naar de kust worden verbeterd.

Veel problematiek concentreert zich in toren-
flats.
De groene ruimte rond de flats wordt aantrek-
kelijker en sociaal veiliger gemaakt. Ook wor-
den de Torenflats beter met de parkrand langs 
het Uitwateringskanaal verbonden.
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Bedreigingen

Corona zorgt voor nieuwe “kwetsbare” doel-
groepen door verlies van werk (bijv: ZZPers 
die het eerst nog redde, maar nu met Corona 
niet meer/werkende “armen” met kinderen). 
nvt op de gebiedsvisie.

Door Corona zijn kwetsbaren niet allemaal 
meer in zicht en verslechtert de situatie van 
de groep (vereenzaming, verwaarlozing etc) 
nvt op de gebiedsvisie.

Corona: Onderwijsachterstanden worden 
groter/verergerd /kleine huizen/ouders zijn 
digitaal niet vaardig. nvt op de gebiedsvisie.

Een aantal maatschappelijke voorzieningen 
(gebouwen) staat op de nominatie voor sloop 
of herontwikkeling (Schelp en wijkgebouw). 
In de gebiedsvisie wordt gestreefd naar een 
goede verdeling van de voorzieningen over de 
wijk. Hierbij wordt er recht gedaan aan de oor-
spronkelijke opzet van de wijk met vier buur-
ten. Daarbij is het van belang dat er in elke 
buurt maatschappelijke voorzieningen aanwe-
zig zijn. Het is van belang dat er bij de heront-
wikkeling van de maatschappelijke voorzienin-
gen (zoals de Schelp), goed gekeken wordt 
hoe deze het beste in de wijk geïntegreerd 
kan worden aan de verbindende route.

Uitgangspunt: Verbinden sociale en fysieke opgaves

ren. Zelfs in Corona tijd.
In de gebiedsvisie worden er veel ontmoe-
tingsplekken, sport- en speelplaatsen aan de 
verbindende route en in de groene randen ge-
creëerd. Dit zijn goede plaatsen om ook met 
de beperkingen van de coronaregels activitei-
ten te organiseren (in de buitenlucht).

De Corona Crisis heeft ook geleid tot een toe-
name aan vrijwilligers. Kans om deze blijvend 
te binden en actief te blijven na de crisis.  
nvt op de gebiedsvisie.

Lokaal sportakkoord, sport- en beweegstimu-
leringsprogramma’s 
In de gebiedsvisie worden er veel sport- en 
speelplekken aan de verbindende route en in 
de groene randen gecreëerd. Ook de nieuwe 
wandel- en fietsroutes dragen bij aan de sti-
mulatie om de bewoners meer te laten bewe-
gen.

Jeugd sport- en cultuurfonds Katwijk bieden 
mogelijkheden voor de Hoornes 
Aan de verbindende route en in de groene 
randen worden veel ontmoetingsplekken en  
sportplaatsen gecreëerd, waar de bewoners 
en organisaties uit de wijk culturele en spor-
tieve activiteiten kunnen organiseren.



Hoofstuk 2:
Uitwerking Gebiedsvisie Hoornes
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De concrete voorstellen die in dit hoofdstuk 
beschreven worden geven het beeld waar wij 
vanuit de gebiedsvisie naar willen streven bij 
bijvoorbeeld de herinrichting van de openbare 
ruimte. De voorstellen geven een beeld voor 
de toekomstige ontwikkeling van de wijk en 
de mogelijke verbeteringen van de openbare 
ruimte die binnen het kader van het project tot 
stand kunnen gaan komen.

De voorstellen moeten in een later stadium 
worden uitgewerkt tot een uiteindelijk ontwerp 
waarin de definitieve verbeteringen van de wijk 
worden vastgesteld.
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Verbindingen tussen de vier buurten
Bestaande oversteekplaatsen ver-
beteren en nieuwe creëren waar dat 
nodig is

Doordat de Hoornes wordt doorsneden door 
de brede verkeerslanen van de Hoornes- en 
Biltlaan kunnen de vier buurten van de wijk 
niet goed samen functioneren. 

Door brede, overzichtelijke en toegankelijke 
oversteekplaatsen te maken op strategische 
punten op de Hoornes- en Biltlaan worden de 
vier buurten met elkaar verbonden en kan de 
wijk beter functioneren. De voorgestelde over-
steekplaatsen sluiten aan bij de wandelrou-
tes en de voorzieningen uit de buurten. Het 
verbeteren van de oversteek mogelijkheden 
is een eerste stap en belangrijke stap in het 
leefbaarder maken van de wijk.

Zuid-West

Noord-West

Zuid-Oost

Noord-Oost
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Verbindingen tussen de vier buurten
Oversteekplaats Hoorneslaan west

Het is een bestaande oversteekplaats met 
verkeerslichten en zebra voor voetgangers en 
fietsers.

In het voorstel worden de voetgangers- en 
fietsersoversteek omgedraaid, zodat de voet-
gangersoversteek beter aan kan sluiten op de 
toekomstige wandelroutes aan beide kanten 

bestaande situatie nieuwe situatie               

Hoorneslaan

DSV
Duinrand

huisarts-
praktijk

Heinsius-
straat

Nolens-
straat

Dierenkliniek

oversteek 
Hoorneslaan

DSV
Duinrand

huisarts-
praktijk

Heinsius-
straat

Nolens-
straat

Dierenkliniek

van de Hoorneslaan. De oversteek wordt ver-
breedt, overzichtelijk en toegankelijk gemaakt. 
De oversteekplaats wordt onderdeel van de 
verbindende route en aan beide kanten van 
de weg begeleid door het zelfde type beplan-
ting.
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Verbindingen tussen de vier buurten

bestaande situatie nieuwe situatie               

Hoorneslaan

nieuwbouw 
project 
Oeverpolder 
(Dunavie)

Baptistenkerk / 
Tripodia

Kwadrant

Hoornes-
passage

bushalte
bushalte

supermarkt

oversteek 
Hoorneslaan

nieuwbouw 
project 
Oeverpolder 
(Dunavie)

Baptistenkerk / 
Tripodia

Kwadrant

Hoornes-
passage

bushalte

bushalte

supermarkt

Oversteek Hoorneslaan centrum

In de huidige situatie is er op deze locatie een 
bushalte en ligt de oversteekplaats aan de 
west kant van het Kwadrant. 

In het voorstel worden de bushalte en voet-
gangers- en fietsersoversteek omgedraaid, 
zodat de voetgangersoversteek beter aan 
kan sluiten op de toekomstige wandelroute 

tussen het Kwadrant en Oeverpolder aan de 
noordkant en Tripodia / Hoornespassage aan 
de zuidkant. De oversteek wordt verbreedt, 
overzichtelijk en toegankelijk gemaakt. De 
oversteekplaats wordt onderdeel van de ver-
bindende route en aan beide kanten van de 
weg begeleid door het zelfde type beplanting.
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Verbindingen tussen de vier buurten

bestaande situatie nieuwe situatie               

oversteek 
Hoornes-
laan

Pars-
straat

Boers-
laan

Nieuwbouwproject Hoornes 
Noord-Oost (Dunavie)

Hoornes-
laan

Pars-
straat

Boers-
laan

Sloop Hoornes 
Noord-Oost

Oversteekplaats Hoorneslaan oost

Het is een bestaande oversteekplaats met 
verkeerslichten en zebra voor voetgangers en 
fietsers.

In het voorstel worden de voetgangers- en 
fietsersoversteek omgedraaid, zodat de voet-
gangersoversteek beter aan kan sluiten op de 
toekomstige wandelroutes aan beide kanten 

van de Hoorneslaan. De oversteek wordt ver-
breedt, overzichtelijk en toegankelijk gemaakt. 
De oversteekplaats wordt onderdeel van de 
verbindende route en aan beide kanten van 
de weg begeleid door het zelfde type beplan-
ting.
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Verbindingen tussen de vier buurten

bestaande situatie nieuwe situatie               

Hoorneslaan

Pnielkerk

groene 
vinger

bushalte
HOV

Biltlaan

Hoorneslaan

Pnielkerk

groene 
vinger

Jaap 
Bergmanstraat

Langeveldstraat

Jaap 
Bergmanstraat

Langeveldstraat

oversteek 
Biltlaan

Oversteek Biltlaan noord

In de huidige situatie is er op deze locatie 
geen directe oversteek mogelijkheid tussen 
Hoornes Noord-West en Hoornes Noord-
Oost. In het voorstel wordt er een voetgan-
gersoversteekplaats gecreëerd die aansluit 
op de toekomstige wandelroute tussen de 
twee buurten, de Pnielkerk en de toekom-
stige HOV-halte (hoogwaardig openbaar 

vervoer). De nieuwe oversteekplaats ligt ruim 
85 meter af van de kruising van het midden 
van de kruising van de Hoornes- en Biltlaan. 
De oversteek wordt breed, overzichtelijk en 
toegankelijk ontworpen. De oversteekplaats 
wordt onderdeel van de verbindende route 
en aan beide kanten van de weg begeleid 
door het zelfde type beplanting. Een voetgan-
gerstunnel zoals bij de Zeeweg kan een goed 
alternatief zijn.

entree
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Verbindingen tussen de vier buurten

bestaande situatie nieuwe situatie               

Bilt-
laan

Van Liere-
straat

Hoornes-
plein

Gymzaal

Windvang 
(school)

plein

Hoornes-
passage

Van Liere-
straat

Hoornes-
plein

Nieuwbouw project 
Windvang-Krulder

groen 
plein

Hoornes-
passage

oversteek 
Biltlaan

Oversteek Biltlaan zuid

In de huidige situatie is er op deze locatie 
geen directe oversteek mogelijkheid tussen 
Hoornes Zuid-West en Hoornes Zuid-Oost.
In het voorstel wordt er een voetgangersover-
steekplaats gecreëerd die aansluit op de toe-
komstige wandelroute tussen de twee buur-
ten, het heringerichte Hoornesplein en het 
nieuwe school gebouw voor de Windvang en 

Krulder. De nieuwe oversteekplaats ligt ruim 
100 meter af van het midden van de kruising 
van de Hoornes- en Biltlaan. De oversteek 
wordt breed, overzichtelijk en toegankelijk 
ontworpen. De oversteekplaats wordt onder-
deel van de verbindende route en aan beide 
kanten van de weg begeleid door het zelfde 
type beplanting. Een alternatief voor de over-
steekplaats kan een voetgangerstunnel zijn 
zoals bij de Zeeweg is gerealiseerd.
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Uitwerking van de gebiedsvisie per buurt
Uitwerking visie per buurt

In dit deel van de gebiedsvisie worden de 
speerpunten en uitgangspunten van de ge-
biedsvisie uitgewerkt per buurt. De uitwer-
king geeft richting en kaders waarbinnen de 
openbare ruimte van de buurten moet worden 
verbeterd. 

Voor Hoornes Zuid-Oost loopt er het project 
IGA Kalkoven (integraal gebiedsgerichte aan-
pak) waarbij de uitwerking van de gebiedsvi-
sie direct kan worden opgepakt en ten uitvoer
worden gebracht. Hiervoor zijn de plannen 
samen met de desbetreffende vakdisciplines 
opgetekend en uitgewerkt en is er tot gede-
gen niveau gewerkt. 
Voor Hoornes Zuid-West en Noord-West 
staan er op de korte termijn geen IGA-projec-
ten op de planning. De ingrepen en uitwer-
kingen van Hoornes Zuid-Oost hebben als 
leidraad gediend voor de plannen.
Voor Hoornes-Noord-Oost wordt er door 
Dunavie aan een herstructurering van een 
groot deel van de  buurt door sloop-nieuw-
bouw gewerkt. Hiervoor heeft Dunavie een 
stedenbouwkundig bureau ingehuurd. Zij 
moeten de speerpunten en uitgangspunten 
van de gebiedsvisie in hun plannen meene-
men, om de buurt integraal onderdeel van 
de wijk te maken. Dit gebieds is daarom niet 
meegenomen in de uitwerking.

Zuid-West

Noord-West

Zuid-Oost

Noord-Oost



40

Hoornes Zuid-Oost (speerpunten uit de gebiedsvisie)
Verbinden en vergroenen   

De uitwerking van de gebiedsvisie voor Hoor-
nes Zuid-Oost laat zien op welke manier we 
de speerpunten en uitgangpunten willen toe-
passen om te werken aan een betere buurt.
 
Verbindende route door de wijk loopt langs de 
hoven en scholen van de buurt. De wandel-
route sluit aan op de oversteekplaatsen op de 
Hoornes- en Biltlaan en verbindt de buurt met 
de groene rand. 

Groene randen langs het Uitwateringskanaal 
en de N206 worden landschappelijk versterkt 
en beter met de buurt verbonden door het 
groen naar binnen te trekken.

hof

hof

hof

school

school

N206

Uitwate-
ringskanaal

Hoornes 
Noord-Oost

Hoornes-
plein
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Hoornes Zuid-Oost (ontmoeten en verbinden)
De verbindende route en ontmoetingsplekken 

De verbindende route is een wandelroute die de ontmoe-
tingsplekken en voorzieningen van de vier buurten met 
elkaar verbindt. De verbindende route is ontworpen als 
een prettige groene, toegankelijke looproute waaraan de 
ontmoetingsplekken als de huizen en tuinen van de wijk 
liggen. De hoven worden de tuinen van de wijk, de ontmoe-
tingsplekken voor de bewoners van de buurt. Elke hof krijgt 
een andere functie zodat er een diversiteit van verschil-
lende ontmoetingsplekken langs de route ontstaat, waarbij 
sport, spel, ontspannen en ontmoeten centraal staan. De 
ontmoetingsplekken moeten worden ontworpen voor men-
sen van alle leeftijden en toegankelijk voor iedereen. Het is 
hierbij belangrijk dat in elke tuin speelmogelijkheden voor 
de kleinste kinderen (tot 6 jaar) worden geïntegreerd, zodat 
zij altijd een speel plek dicht bij hun huis hebben. 

tuin

sport

spel

school-
plein

verbindende route langs ontmoetingsplekken              natuurlijke speelplaats voor kinderen uit de buurt           

de hoven een ontmoetingsplek voor iedereen; om samen te zijn, te spelen, sporten en bewegen

sport parcour met hindernissen            tuin als ontmoetingsplaats voor de buurt               
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Groene randen versterken en de wijk 
in trekken 

De groene randen van de wijk worden door 
de bewoners van de Hoornes gewaardeerd. 
Zij bieden de gelegenheid om te wandelen, 
sporten en spelen in een groene omgeving.

De gebiedsvisie bouwt voort op de bestaande 
kwaliteiten, versterkt het bestaande landschap 
en integreert de groene rand beter in te wijk. 
Het landschap wordt waar mogelijk doorge-
trokken in de buurt en de wandelpaden vanuit 
de buurt lopen door in het park.
 
Langs de kanaaloever wordt een bos- en lom-
merrijk parklandschap gecreëerd waar boom-
groepen en lage natuurlijke beplanting elkaar 
afwisselen in een parkachtige “Engelse” 
landschapsstijl.

Langs de N206 wordt het boskarakter van de 
groene rand versterk waarin de wandelroutes 
en sport- en speelplaatsen op een natuurlijke 
wijze zijn geïntegreerd.

Hoornes Zuid-Oost (vergroenen en verbinden)
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Hoornes Zuid-Oost (groene rand langs N206)
Bestaande situatie groene rand   

De groene rand ligt tussen Hoornes Zuid-
Oost en het talud van de N206 in. De strook 
wordt opgedeeld in twee delen door de grep-
pel / sloot evenwijdig aan de autoweg. Aan de 
N206 zijde is de groene rand niet toeganke-
lijk.  Aan de Hoornes zijde ligt een park strook 
met een aantal sport- en speelplekken. De 
beplanting en de loop van de paden geven de 
groene ruimte duidelijk landschappelijk ka-
rakter. Er zijn geen woningen die direct op de 
parkzone uitkijken waardoor er weinig sociale 
controle is. Deze elementen zorgen er voor 
dat de groene rand als onprettig wordt erva-
ren. 

Kalkoven

N206

Uitwateringskanaal

greppel

school

basket-
balveld

spel

voetbal-
veld
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Hoornes Zuid-Oost (groene rand langs N206)
Verbeteringen groene rand N206    

• De verbinding tussen park en buurt ver-
sterken. 

• Doortrekken parkstrook tot N206.
• Versterken en vernatuurlijken van het bos-

landschap.
• Wandelpaden vanuit de wijk het park in 

laten lopen.
• Wandel- en fietspaden in het groen inbed-

den.
• Water op een natuurlijke wijze vanuit het 

kanaal de groene rand binnen trekken.
• Natuurlijke visueel open buffer tussen de 

huizen/school en het park creëren om de 
sociale controle te vergroten.

Kalkoven

natuurlijke route 
met sport en 
spel N206

Uitwateringskanaal

speel 
eiland

voet- en 
basketbal-
veld

water naar bin-
nen trekken
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Kalkoven   

De kalkoven vormt een belangrijk punt in de 
wijk en markeert de entree van de buurt naar 
de groene rand. Het is een van de weinige 
historische referenties in de Hoornes naar 
de tijd van voor de aanleg van de wijk. In de 
toekomst kan het een van de natuurlijke ont-
moetingsplekken worden voor de bewoners 
en bezoekers.

Sport en spel in het groen 

In de groene rand zijn een aantal sport en 
speel plekken die belangrijk zijn voor de kin-
deren in de wijk. Door de sportvelden beter 
in het groen te integreren gaan ze onderdeel 
uitmaken van het landschap. De speelplek-
ken worden omgevormd tot natuurlijke speel-
plekken en komen langs de wandelpaden te 
liggen.

Entree van de wijk aan het water 

Wanneer de groene route die de kust, de 
Hoornes, Rijnsburg en Leiden met elkaar 
verbindt wordt gerealiseerd, is dit de hoofen-
tree van de wijk voor langzaam verkeer. Een 
goede doorgaande parkstrook langs het 
kanaal en een sociaal veilige doorgang on-
der het viaduct zijn essentieel om een prettig 
route en entree van de wijk te creëren.  

Kalkoven

wandelpad

N206Uitwateringskanaal

hoofd 
fietsoute

sport

spel

spel

Hoornes Zuid-Oost (aandachtspunten groene rand)
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Hoornes Zuid-Oost (doorsnede rand met N206)
De bestaande relatie van de wo-
ningen met de parkstrook langs de 
N206        

De parkstrook ligt tussen de N206 en de ach-
tertuinen van de huizen. De verhoogt liggende 
autoweg overschaduwt het groen. Hierdoor 
wordt de parkstrook als minder aantrekkelijk 
ervaren dan de andere groene randen van 
de wijk en veel minder gebruikt. Doordat de 
huizen met de achtertuinen aan deze onaan-
trekkelijk groene ruimte liggen, schermen 
zij zich hiervan af met hoge schuttingen en 
struiken. Er is daardoor geen direct zicht op 

woning barriere

zeer beperkt 
zicht op park

achtertuin park
fietspad

N206

straat

de parkstrook en mist men sociale controle. 
Een groene openbare ruimte als deze wordt 
door de bewoners daarom niet alleen als on-
aantrekkelijk maar ook als onveilig ervaren en 
gemeden.
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Hoornes Zuid-Oost (doorsnede rand met N206)

woning achtertuin park met natuurspeelplaats 
en wandelpad

fietspad

N206

straat

Verbeteringen groene rand N206    

• De verbinding tussen park en buurt ver-
sterken. 

• Doortrekken parkstrook tot N206.
• Versterken en vernatuurlijken van het bos-

landschap.
• Wandelpaden vanuit de wijk het park in 

laten lopen.
• Wandel- en fietspaden in het groen inbed-

den.
• Water op een natuurlijke wijze vanuit het 

kanaal de groene rand binnen trekken.
• Natuurlijke visueel open buffer tussen de 

huizen/school en het park creëren om de 
sociale controle te vergroten.
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Hoornes Zuid-Oost (Park / Reygersberglaan)
Bestaande situatie groene rand 
langs het Uitwateringskanaal   

De groene rand ligt tussen Hoornes Zuid-Oost 
en het Uitwateringskanaal in. De parkzone 
heeft landschappelijke kwaliteiten met grote 
bomen in het gras en de ligging langs het 
water. Ondanks de ruimte is er geen goede 
visuele en fysieke verbinding tussen de buurt 
en het park. De lage beplanting belemmerd 
op een aantal plaatsen het zicht vanuit de 
buurt naar het kanaal. Er is een groot contrast 
tussen groene park aan de kanaal zijde en de 
stenige openbare ruimte rond de flats aan de 
straat zijde.

Uitwateringskanaal park

Plantsoen

gallerij flats

Kalkoven

Reygers-
berglaan
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Hoornes Zuid-Oost (Park / Reygersberglaan)
Verbeteringen groene rand langs het 
Uitwateringskanaal   
    
• De verbinding tussen park en buurt ver-

sterken. 
• Doortrekken parkstrook tot aan plantsoe-

nen en Reygersbergerlaan vergroenen.
• Versterken en vernatuurlijken van het bos 

en lommerijke parklandschap.
• Wandelpaden vanuit de buurt het park in 

laten lopen.
• Wandel- en fietspaden in het groen inbed-

den.
• Water op een natuurlijke wijze in het park 

integreren en creëren van ecologische 
oevers langs het kanaal.

Uitwateringskanaal

water in park 
integreren

Plantsoen

gallerij flats

Kalkoven

Reygers-
berglaan
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Hoornes Zuid-Oost (doorsnede Park / Reygersberglaan)
Groene rand langs het Uitwaterings-
kanaal en Reygersberglaan in de 
bestaande situatie  
  
De groene rand ligt tussen Hoornes Zuid-Oost 
en het Uitwateringskanaal in. De parkzone 
heeft landschappelijke kwaliteiten met grote 
bomen in het gras en de ligging langs het 
water. Ondanks de ruimte is er geen goede 
visuele en fysieke verbinding tussen de buurt 
en het park. De doorsnede laat zien dat een 
scheiding is tussen het park en de buurt. Er 
is een groot contrast tussen groene park aan 
de kanaal zijde en de stenige openbare ruimte 
rond de flats aan de straat zijde.

Uitwaterings-
kanaal

park Plantsoengallerij flats Reygers-
berglaan

woning

woning

parkerenwandel- en 
fietspaden
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Hoornes Zuid-Oost (doorsnede Park / Reygersberglaan)

straat en
parkeren
in groen

natuurlijk park 
landschapversterken lommerrijk 

park landschap
Uitwaterings-
kanaal

Verbeteringen groene rand langs het 
Uitwateringskanaal  en Reygersber-
glaan  
    
• De verbinding tussen park en buurt ver-

sterken. 
• Doortrekken parkstrook tot aan plantsoe-

nen en Reygersbergerlaan vergroenen.
• Versterken en vernatuurlijken van het bos 

en lommerijke parklandschap.
• Wandelpaden vanuit de buurt het park in 

laten lopen.
• Wandel- en fietspaden in het groen inbed-

den.

• Water op een natuurlijke wijze in het park 
integreren en creëren van ecologische 
oevers langs het kanaal.

gallerij flats

woning

woning

wandel- en 
fietspaden



52

Hoornes Zuid-Oost (de hoven)
De drie hoven in Hoornes Zuid-Oost   
in de bestaande situatie

In de oksels van de drie L-vormige galerij-
flats ten zuiden van de Hoorneslaan liggen 
drie hoven. Elk van de hoven bestaat uit een 
plantsoen met grasveldje, struiken, een paar 
bomen en een speelplaatsje. De hoven liggen 
elk in een ander stempel en zijn zowel fysiek 
en visueel niet goed met elkaar verbonden. 
De hoven worden omringt door garageboxen, 
de parkeerterreinen van de flats en bij twee 
hoven door de voorkant van de rijtjeshuizen.

Plantsoen

gallerij flat

rijtjeshuizen

par-
keren

wandel-
pad garage-

boxen

gallerij flat

garage-
boxen

garage-
boxen

rijtjeshuizen

speeltuin

par-
keren

par-
keren

Hoorneslaan

Conrad-
straat

Boshuysen-
straat
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Hoornes Zuid-Oost (de hoven)
Verbeteringen in de hoven van Hoor-
nes Zuid-Oost   

De hoven worden omgevormd tot tuinen van 
de wijk. Elke tuin wordt een sociaal veilige 
ontmoetingsplek, toegankelijk voor alle bewo-
ners en aantrekkelijk voor alle leeftijden. Elke 
tuin krijgt een andere invulling zodat er vari-
atie in ontmoetingsplekken voor de buurt ont-
staat. De belangrijke thema’s zijn ontmoeten, 
ontspannen, sporten en spelen en ze worden 
samen met de buurtbewoners ontworpen en 
ingericht. Alle tuinen worden met elkaar ver-
bonden door de verbindende route, die over-
zichtelijk en toegankelijk wordt ontworpen en 
goed aansluitend op de tuinen en omgeving.

verbindende 
route

Hoorneslaan

Conrad-
straat

Boshuysen-
straat

spelen

sporten

ontspannen

verbindende 
route
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Hoornes Zuid-Oost (doorsnede van de hoven)
Doorsnede hof bij Boshuysenstraat 
in de bestaande situatie

De doorsnede laat ziet dat relatie van het hof 
met de omringende bebouwing niet optimaal 
is. Aan drie kanten wordt het hof omringt door 
garageboxen, de parkeerterreinen van de 
flats. Dit is weerspiegelt in de beplanting. lage 
en middel hoge struiken vormen een brede 
strook / barrière tussen de flats en de groene 
ruimte. Hierdoor is de sociale controle niet 
goed en is het hof niet uitnodigend voor be-
zoekers.  

Plantsoen

gallerij flats

woning

parkerenwandelpad

woning
garageboxen 
flats

garageboxen
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Hoornes Zuid-Oost (doorsnede van de hoven)
Verbeteringen hof bij Boshuysen-
straat

In de nieuwe situatie wordt het hof een ont-
moetingsplek waar de buurtbewoners samen 
komen en te spelen, sporten en of ontspan-
nen en elkaar te ontmoeten. De tuin moet 
ontworpen worden als een prettige ruimte, 
omringt door bomen en met beplante randen. 
Er moet een goede relatie zijn met de omge-
ving en omringende woningen waardoor de 
sociale controle wordt versterkt. Bij het ont-
werp en inrichting van de tuin is het belangrijk 

dat de bewoners van de buurt en belangrijke 
stakeholders als Dunavie, Welzijnskwartier, 
scholen en DSV betrokken worden, zodat de 
tuinen van de wijk gaan leven en een belang-
rijke plaats in de buurt krijgen. De tuin moet 
goed toegankelijk zijn en aansluiten op de 
verbindende route. 
In de doorsnede is een voorbeeld gegeven op 
welke manier een natuurlijke manier spelen 
in de groene tuin geïntegreerd kan worden en 
de tuin een prettige ontmoetingsruimte voor 
de buurtbewoners kan zijn

gallerij flats

woning

parkerenverbindende 
route

woning
garageboxen 
flats

speel en ontmoetingsplek ingebed in het groen
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Hoornes Zuid-Oost (Parsstraat)
Parsstraat     

De Parsstraat is onderdeel van de 
verbindende route en is uitgewerkt 
in de gebiedsvisie om als leidraad 
voor andere straten in de wijk te 
functioneren. Ondergronds staan er 
een aantal ingrepen gepland voor 
de afkoppeling van het regenwa-
ter van het riool en het warmtenet 
voor Hoornes Aardgasvrij. Dit heeft 
invloed op wat er boven de grond 
gedaan kan worden en is meegeno-
men in het voorstel. De hoofddoelen 
zijn vergroenen, opvang van regen-
water, betere wandelpaden en het 
behoudt van de parkeerplaatsen.

voorgestelde verbeteringenbestaande situatie
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Hoornes Zuid-Oost (Parsstraat)
Doorsnede Parsstraat  bestaande 
situatie   

De Parstraat heeft een stenig karakter. In de 
wederopbouwwijken hebben veel straten een 
breedt profiel. De straat is met 6,3m breder 
dan voorgeschreven voor een woonwijk. Ook 
zijn de parkeervakken aan beide zijden van 
de straat breder dan nodig. De stoep is met 
name aan de west zijde van de Parstraat 
smal, waardoor het voor voetgangers geen 
prettige wandelroute is.                  

stoep
(2,1m)

parkeer
(2,4m)

straat
(6,3m)

parkeer
(2,4m)

stoep
(1,7m)



58

Hoornes Zuid-Oost (Parsstraat)
Verbeteringen Parsstraat
    
• Verbreden stoep voor verbindende route.
• Vergroenen van straat door lage beplan-

ting aan de west zijde i.v.m.ww onderlig-
gende leidingen.

• Vergroenen van straat door lage beplan-
ting en planten van extra bomen tussen de 
parkeervakken aan de oost zijde.

• Versmallen van de parkeervakken tot 2m 
(norm) en bestraten met waterdoorlatend 
materiaal.

• Versmallen van de rijbaan breedte tot 4,8 
m (norm voor woonwijk). 

stoep
(2,0m)

parkeer
(2,0m)

straat
(4,8m)

parkeer
(2,0m)

stoep
(2,2m)

(0,45m)

(1m)

(0,45m)

verbin-
dende 
route

versmalde 
rijbaanparkeer-

vakken 
(water-
doorla-
tend)

parkeer-
vakken 
(water-
doorla-
tend)
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Hoornes Zuid-West (speerpunten uit de gebiedsvisie)
Vergroenen en verbinden 
Hoornes Zuid-West    

Verbindende route door de wijk 
loopt langs het Hoornesplein,  
DSV en de hoven van de buurt. 
De wandelroute sluit aan op de 
oversteekplaatsen op de Hoor-
nes- en Biltlaan en verbindt de 
buurt met de groene rand. 
Groene rand langs het Uitwa-
teringskanaal landschappelijk 
versterkt en beter met de buurt 
verbonden. De binnenduinrand 
wordt over de Hoorneslaan de 
wijk binnengetrokken tot de oor-
spronkelijke grens en de routes 
verbindende wijk met de duinen.

hof

hof

hof

DSV

bieb

Uitwaterings-
kanaal

Hoornes 
Noord-West

Hoornes-
plein

Goerie

Binnenduin-
rand

park

Julianabrug

Hoorneslaan

Hoornes-
laan

Hoornes 
Zuid-Oost

hof

route naar 
ESA-ESTEC

route naar 
kust

Biltlaan
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Hoornes Zuid-West (vergroenen en verbinden)
Groene randen versterken en de wijk 
in trekken 

De groene randen van de wijk worden door 
de bewoners van de Hoornes gewaardeerd. 
Zij bieden de gelegenheid om te wandelen, 
sporten en spelen in een groene omgeving.

De gebiedsvisie bouwt voort op de bestaande 
kwaliteiten, versterkt het bestaande landschap 
en integreert de groene rand beter in te wijk. 
Het landschap wordt waar mogelijk doorge-
trokken in de buurt en de wandelpaden vanuit 
de buurt lopen door in het park.
 
Langs de kanaaloever wordt een bos- en lom-
merrijk parklandschap gecreëerd waar boom-
groepen en lage natuurlijke beplanting elkaar 
afwisselen in een parkachtige “Engelse” 
landschapsstijl.

Aan de westzijde wordt het oorspronkelijke 
landschap van de binnenduinrand hersteld en 
de wijk ingetrokken tot de natuurlijke grens. 
De hoofdfietsroute en wandelpaden lopen 
vanuit de wijk door het landschap naar de 
kust. In het landschap is er ruimte voor spe-
len, wandelen, fietsen en kunnen de Romein-
se wachttorens op markante punten de routes 
markeren. 
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Hoornes Zuid-West (ontmoeten en verbinden)

tuin

sport

spelen

activiteiten

natuurlijke speelplaats voor kinderen uit de buurt en ruimte voor buurt activiteiten         sport parcour           

tuin als ontmoetingsplaats voor de buurt               toegankelijk voor iedereen          

verbindende route door de buurt        een plek voor sportactiviteiten          

De verbindende route en ontmoetings-
plekken 

De verbindende route is een wandelroute die de 
ontmoetingsplekken en voorzieningen van de vier 
buurten met elkaar verbindt. De verbindende rou-
te is ontworpen als een prettige groene, toegan-
kelijke looproute waaraan de ontmoetingsplekken 
als de huizen en tuinen van de wijk liggen. De 
hoven worden de tuinen van de wijk, de ontmoe-
tingsplekken voor de bewoners van de buurt. Elke 
hof krijgt een andere functie zodat er een diversi-
teit van verschillende ontmoetingsplekken langs 
de route ontstaat, waarbij buurtactiviteiten, sport, 
spel, ontspannen en ontmoeten centraal staan. 
De ontmoetingsplekken moeten worden ontwor-
pen voor mensen van alle leeftijden en toeganke-
lijk zijn voor iedereen. Het is hierbij belangrijk dat 
in elke tuin speelmogelijkheden voor de kleinste 
kinderen (tot 6 jaar) worden geïntegreerd, zodat 
zij altijd een speel plek dicht bij hun huis hebben. 
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Hoornes Zuid-West (duinrand)
Bestaande situatie duinrand 

In de huidige situatie vormt de Hoorneslaan 
een duidelijke grens tussen het duingebied 
en de wijk. De Hoorneslaan domineert het 
gebied en snijdt door de routes die van de 
Hoornes naar de zee lopen. Aan de ene kant 
is er een open landschap begroeit met gras 
en aan de andere kant is het gebied rond de 
Goerie dicht begroeid met bomen en struiken. 
Als je goed kijkt kan je in de groene rand het 
oorspronkelijke landschap van de binnenduin-
rand herkennen door de hoogte verschillen en 
de beplanting rond de Goerie en DSV.

DSV

Uitwaterings-
kanaal

Goerie

duinlandschap

park

Hoornes-
laan

hof

route naar kust

route naar kust



63

Hoornes Zuid-West (duinrand)
Verbeteringen duinrand
    
• Versterken van het natuurlijke landschap 

door de oorspronkelijke beplanting terug te 
brengen.

• Het landschap vloeiend aan beide kanten 
van de Hoorneslaan in elkaar over laten 
lopen.

• Het verbeteren van de oversteekplaatsen 
voor fiets- en wandelroute over de Hoorne-
slaan.

• Aantrekkelijker maken van de fiets- en 
wandelroutes door ze in het landschap in 
te bedden.

• Het integreren van water in de vorm van 
duinmeertjes om de natuurwaarden van 
het gebied te versterken.  

DSV

Uitwaterings-
kanaal

Goerie

duinlandschap

park

Hoornes-
laan

hof

route naar kust

route naar kust

duinland-
schap

over-
steek

over-
steek

water in 
landschap 
integreren

routes naar kust

rverbindende-
route
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Limesroute
De grens van het Romeinse Rijk heeft naar 
alle waarschijnlijkheid langs de duinrand van 
de Hoornes gelopen. Een reconstructie van 
een wachttoren kan de limesroute zichtbaar 
maken en een belangrijke rustplaats langs de 
groene route vormen. De toren markeert de 
entree naar het duingebied en kan verschil-
lende functies herbergen (expo, café, etc.)

Oversteken van de Hoorneslaan
De Hoorneslaan vormt een barière voor wan-
delaars en fietsers en belemmert een goede 
verbinding tussen de wijk en de kust. Goede 
en veilige oversteek mogelijkheden zijn be-
langrijk om het strand en de duinen beter 
toegankelijk te maken voor de bewoners, 
hierbij moeten fietsers en wandelaars prioriteit 
krijgen. 

Sport en spel in de duinrand
Het natuurlijke landschap van de duinrand 
biedt goede mogelijkheden om natuurlijke 
speel- en sportplaatsen te maken, ingebed in 
het groen.

Hoornes Zuid-West (aandachtspunten duinrand)
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Hoornes Zuid-West (doorsnede duinrand)

woning

parkeerplaats 
(11m) binnentuin

groenstrookfietspadHoorneslaan

woning

Woningcomplex aan de duinrand in 
de bestaande situatie

De flats liggen met hun achterkant naar de 
duinrand waarop de bewoners goed zicht 
hebben. De meeste woningen liggen opge-
tild van het maaiveld en er is weinig passage 
direct langs de woningen waardoor men geen 
problemen met inkijk heeft. Van het oorspron-
kelijke landschap langs de duinrand is echter 
niet veel meer te herkennen. De bewoners 
kijken uit op een grote parkeerplaats en de 

drukke doorgaande weg (de Hoorneslaan), 
verder is er overal gazon. Hierdoor mist de 
rand de kwaliteiten van het oorspronkelijke 
landschap zoals het park bij de duinrand van 
Rijnsoever.
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woning

parkeerplaats 
(11m) binnentuin

groenwandel-
fietspad

Hoorneslaan

woning

Doorsnede woningcomplex aan de 
duinrand in de nieuwe situatie

• Versterken van het natuurlijke landschap 
door de oorspronkelijke beplanting terug te 
brengen.

• Het landschap vloeiend aan beide kanten 
van de Hoorneslaan in elkaar over laten 
lopen en te verbinden met de bestaande 
tuin van DSV.

• Het verbeteren van de oversteekplaatsen 
voor fiets- en wandelroute over de Hoorne-

slaan.
• Aantrekkelijker maken van de fiets- en 

wandelroutes door ze in het landschap in 
te bedden.

• Het integreren van water in de vorm van 
duinmeertjes om de natuurwaarden van 
het gebied te versterken.  

groen

Hoornes Zuid-West (doorsnede duinrand)
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Hoornes Zuid-West (groene rand kanaal)
Bestaande situatie groene rand 
langs het Uitwateringskanaal t.h.v. 
de Groen van Pinksterenweg  

De groene rand ligt tussen Hoornes Zuid-
West en het Uitwateringskanaal in. De park-
zone heeft landschappelijke kwaliteiten met 
grote bomen in het gras en de ligging langs 
het water. Door de beperkte doorgangen is er 
geen goede visuele en fysieke verbinding tus-
sen de buurt en het park. Het groene park aan 
de kanaal zijde verschillend sterk in stijl van 
groene openbare ruimte aan de straat zijde.

Uitwateringskanaal

park

plantsoen

Groen van 
Pinksterenweg
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Hoornes Zuid-West (groene rand kanaal)
Nieuwe situatie groene rand langs 
het Uitwateringskanaal t.h.v. de 
Groen van Pinksterenweg  

• De verbinding tussen park en buurt ver-
sterken. 

• Doortrekken parkstrook tot aan plant-
soenen en de Groen van Pinksterenweg 
vergroenen.

• Versterken en vernatuurlijken van het bos 
en lommerrijke parklandschap.

• Wandelpaden vanuit de buurt het park in 
laten lopen.

• Wandel- en fietspaden in het groen inbed-
den.

• Water op een natuurlijke wijze in het park 
integreren en creëren van ecologische 
oevers langs het kanaal.

water in park 
integreren

Plantsoen

Uitwateringskanaal

park

Groen van 
Pinksterenweg

park

natuurlijke 
oevers
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Hoornes Zuid-West (doorsnede groene rand kanaal)

woningplanten 
buffer

grens park 
landschap   

achter-
tuin

park straatvoortuin straatbeplan-
ting

parkerenUitwaterings-
kanaal

Bestaande situatie groene rand 
langs het Uitwateringskanaal t.h.v. 
de Groen van Pinksterenweg  

De doorsnede laat zien dat de grens van het 
park bij de achtertuin van de huizen ligt. Ach-
ter de huizen ligt de woonwijk met de straat, 
plantsoenen en parkeerplaatsen. De park-
zone heeft landschappelijke kwaliteiten met 
grote bomen in het gras en de ligging langs 
het water, deze kwaliteiten zijn minder terug 
te vinden in de woonwijk. Door de beperkte 

doorgangen tussen de huizen door is er geen 
goede visuele en fysieke verbinding tussen de 
buurt en het park. De woningen vormen een 
scherm en hierdoor belemmeren ze de relatie 
van de achterliggende buurt met het park.
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Hoornes Zuid-West (doorsnede groene rand kanaal)

woningplanten 
buffer

achter-
tuin

park straatvoortuin straatbeplan-
ting

voortzetting 
park

Uitwaterings-
kanaal

Verbeteringen groene rand langs het 
Uitwateringskanaal t.h.v. de Groen 
van Pinksterenweg  

• De verbinding tussen park en buurt ver-
sterken. 

• Doortrekken parkstrook tot aan plantsoe-
nen en de Groen van Pinksterenweg.

• Versterken en vernatuurlijken van het bos 
en lommerrijke parklandschap.

• Wandelpaden vanuit de buurt het park in 
laten lopen.

• Wandel- en fietspaden in het groen inbed-
den.

• Water op een natuurlijke wijze in het park 
integreren en creëren van ecologische 
oevers langs het kanaal.
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Bestaande situatie parkstrook langs 
het kanaal bij de Torenflats

In de analyse is naar voren gekomen dat de 
verbinding tussen de ”torenflats” de omgeving 
niet goed is. De ”torenflats” zijn omringt door 
parkeergelegenheden en slecht verbonden 
met de speelveldjes tussen de flats. Op hun 
beurt zijn deze groene ruimtes weer slecht 
verbonden met de parkstrook langs het Uitwa-
teringskanaal doordat het hoog opgegroeide 
struikgewas een barrière vormt tussen beiden. 
Uit bouwtechnisch onderzoek is gebleken dat 
op de lange termijn de flats gesloopt moeten 
worden. Bij sloop-nieuwbouw in de toekomst 
moeten de nieuwbouwplannen passen in en 
bijdragen aan de gebiedsvisie.

Uitwateringskanaal

park

Groen van 
Pinksterenweg

speelveldje 
tussen flats

speelveldje 
tussen flats

torenflat

torenflat

torenflat

hoge be-
groeiing                            

Hoornes-
plein

Julianabrug

Hoornes Zuid-West (groene rand Torenflats)
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Hoornes Zuid-West (groene rand Torenflats)
Verbeteringen parkstrook langs het 
kanaal bij de Torenflats

• De verbinding tussen park en buurt ver-
sterken door openheid te creëren. 

• Doortrekken parkstrook tot aan de “toren-
flats” en speelveldjes er in integreren.

• Versterken en vernatuurlijken van het bos 
en lommerrijke parklandschap.

• Wandelpaden vanuit de buurt het park in 
laten lopen.

• Wandel- en fietspaden in het groen inbed-
den.

• Groen van Pinksterenweg in het groen 
inbedden en oversteken verbeteren.

• Water op een natuurlijke wijze in het park 
integreren en creëren van ecologische 
oevers langs het kanaal.

onderdeel van project herinrichting 
Hoornesplein

onderdeel 
van project 
herinrichting 
Biltlaan/Julia-
nabrugUitwateringskanaal

speel-
veldje 
in park 
tussen 
flats

torenflat

torenflat

torenflat

open park 
landschap            

Hoornes-
plein

Julianabrug

speel-
veldje 
in park 
tussen 
flats

water in park 
integreren

natuurlijke 
oevers
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Hoornes Zuid-West (doorsnede groene rand Torenflats)

zijn liggen met hun rug naar het speelveld en 
verhinderen een goede relatie met het plein 
en de hoornespassage.    

speelveldparkstrookkanaal Hoornesplein

Bestaande situatie parkstrook langs 
het kanaal bij de Torenflats
         
De doorsnede van het speelveld aan de 
Treubstraat laat goed zien dat de relatie van 
de torenflats en omringende ruimte wordt ge-
hinderd. Aan de kanaal kant is er 5 à 6 meter  
hoog struikgewas dat doorloopt naar de kroon 
van de boom. De beplanting vormt hier een 
hoog scherm dat het uitzicht op en de door-
gang naar het park hindert. Aan de noordkant 
liggen tussen de flats twee winkelgebouwen. 
De winkels en dansschool die hierin gevestigd 

winkelstruiken
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Hoornes Zuid-West (doorsnede groene rand Torenflats)

speelveldparkstrookkanaal Hoornesplein

winkel
struiken

onderdeel van project 
Hoornesplein

Verbeteringen parkstrook langs het 
kanaal bij de Torenflats

• De verbinding tussen park en buurt ver-
sterken door openheid te creëren. 

• Doortrekken parkstrook tot aan de “toren-
flats” en speelveldjes er in integreren.

• Versterken en vernatuurlijken van het bos 
en lommerrijke parklandschap.

• Wandelpaden vanuit de buurt het park in 
laten lopen.

• Wandel- en fietspaden in het groen inbed-

den.
• Groen van Pinksterenweg in het groen 

inbedden en oversteken verbeteren.
• Water op een natuurlijke wijze in het park 

integreren en creëren van ecologische 
oevers langs het kanaal.
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Hoornes Zuid-West (de hoven)

Hoorneslaan

Kuiper-
straat

Troelstra-
straat

Drie hoven in Hoornes Zuid-West in 
de bestaande situatie  

In de oksels van de drie L-vormige galerij-
flats ten zuiden van de Hoorneslaan liggen 
drie hoven. Elk van de hoven bestaat uit een 
plantsoen met struiken, een paar bomen en 
een speelplaatsje. De hoven liggen elk in een 
ander stempel en zijn zowel fysiek en visueel 
niet goed met elkaar verbonden. De hoven 
worden omringt door bebouwing en liggen ve-
scholen binnen het stempel. Ze hebben geen 
duidelijke relatie de omringende woningen. 

hof

hof

hof
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sportveldje

parcour

natuurlijke 
speeltuin

ontmoetings 
tuin

verbindende 
route

verbindende 
route

Hoorneslaan

Kuiper-
straat

Troelstra-
straat

natuurlijke speelplaats tuin als ontmoetingsplek een plek voor sportactiviteiten          

Hoornes Zuid-West (de hoven)
Verbeteringen in de hoven van Hoor-
nes Zuid-West   

De hoven worden omgevormd tot tuinen van 
de wijk. Elke tuin wordt een ontmoetingsplek 
sociaal veilig toegankelijk voor alle bewoners 
van de buurt en aantrekkelijk voor alle leef-
tijden. Elke tuin krijgt een andere invulling 
zodat er variatie in ontmoetingsplekken voor 
de buurt ontstaat. De belangrijke thema’s zijn 
ontmoeten, ontspannen, sporten en spelen en 
ze worden samen met de buurtbewoners ont-
worpen en ingericht. Alle tuinen worden met 
elkaar verbonden door de verbindende route, 
die overzichtelijk, toegankelijk en sociaal veilig 
wordt ontworpen en goed aansluitend op de 
tuinen en omgeving.
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Hoornes Zuid-West (doorsnede hof)

speelplaats toegang tot 
garageboxen

woning
gallerijflat

Troelstrastraat‘Flinstone’woning groene buffer

Bestaande situatie hof bij Troel-
strastraat 

De doorsnede laat ziet dat relatie van het hof 
met de omringende bebouwing niet optimaal 
is. Aan de noord zijde van het hof ligt de par-
keergelegenheid en toegang tot garageboxen 
van de flats. Dit is weerspiegelt in de beplan-
ting, lage en middel hoge struiken vormen een 
brede strook / barrière tussen de flats en de 
groene ruimte. Aan de andere kant is het hof 
niet goed zichtbaar vanaf de Troelstrastraat. 
Tussen de weg en het hof liggen parkeervak-

ken of struikgewas. Hierdoor is de sociale 
controle niet op het hof niet goed.
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Hoornes Zuid-West (doorsnede hof)

speelplaats toegang tot 
garageboxen

woning
gallerijflat

Troelstrastraat‘Flinstone’woning groene buffer

Verbeteringen hof bij Troelstrastraat

In de nieuwe situatie wordt het hof een ont-
moetingsplek waar de buurtbewoners samen 
komen en te spelen, sporten en of ontspan-
nen en elkaar te ontmoeten. De tuin moet ont-
worpen worden als een prettige ruimte, om-
ringt door bomen en met beplante randen. Er 
moet een goede relatie zijn met de omgeving 
en omringende woningen waardoor de sociale 
controle wordt versterkt. Bij het ontwerp en 
inrichting van de tuin is het belangrijk dat de 
bewoners van de buurt en belangrijke stake-

holders als het Welzijnskwartier, de scholen 
en DSV betrokken worden, zodat de tuinen 
van de wijk gaan leven en een belangrijke 
plaats in de buurt krijgen. De tuin moet goed 
toegankelijk zijn en aansluiten op de verbin-
dende route. 
In de doorsnede is een voorbeeld gegeven op 
welke manier een natuurlijke manier sport in 
de groene tuin geïntegreerd kan worden en 
de tuin een prettige ontmoetingsruimte voor 
de buurtbewoners kan zijn.
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Hoornes Noord-West (speerpunten uit de gebiedsvisie)
Vergroenen en verbinden in Hoornes 
Noord-West    

Verbindende route door de wijk loopt langs 
de Pnielkerk, de scholen, sporthal, het Kwa-
drant en de hoven van de buurt. De wandel-
route sluit aan op de oversteekplaatsen op de 
Hoornes- en Biltlaan en verbindt de buurt met 
de groene rand. De groene rand van Rijn-
soever wordt versterkt en beter met de buurt 
verbonden. De binnenduinrand wordt over de 
Melkweg heen de wijk binnengetrokken en de 
routes verbindende wijk met de duinen.

hof

hof

hof

Hoornes 
Noord-Oost

binnenduinrand

groene rand 
Rijnsoever

Hoorneslaan

Biltlaan

Hoornes 
Zuid-West park

Pnielkerk

school

school

sporthal

Kwadrant
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Hoornes Noord-West (vergroenen en verbinden)    
Groene randen versterken en de wijk 
in trekken 

De groene randen van de wijk worden door 
de bewoners van de Hoornes gewaardeerd. 
Zij bieden de gelegenheid om te wandelen, 
sporten en spelen in een groene omgeving.

De gebiedsvisie bouwt voort op de bestaande 
kwaliteiten, versterkt het bestaande landschap 
en integreert de groene rand beter in te wijk. 
Het landschap wordt waar mogelijk doorge-
trokken in de buurt en de wandelpaden vanuit 
de buurt lopen door in het park.
 
Aan de westzijde wordt het oorspronkelijke 
landschap van de binnenduinrand versterkt en 
over de Melkweg de wijk ingetrokken. Fiets- 
en wandelpaden lopen vanuit de wijk naar het 
landschapspark aan de duinrand en sluiten 
aan op de Koepelduinen. In het landschap is 
er ruimte voor spelen, wandelen, fietsen.

Waar mogelijk wordt de groene rand met Rijn-
soever de buurt ingetrokken. Hierdoor wordt 
de biodiversiteit vergroot en de groene rand 
met de verbindende route verbonden. 
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Hoornes Noord-West (vergroenen en verbinden)    Hoornes Noord-West (verbinden en ontmoeten) 

tuin

spelen

sport
parcour

sport
(skaten)

natuurlijke speelplaats voor de buurtkinderen    bloemenrijke en biodiverse tuin voor de buurt          

sport- en hindernissenparcour voor verschillende leeftijden om bewegen te stimuleren              

verbindende route door de buurt        sportactiviteiten als skaten bij de sporthal         

De verbindende route en ontmoetingsplekken 

De verbindende route is een wandelroute die de ont-
moetingsplekken en voorzieningen van de vier buurten 
met elkaar verbindt. De verbindende route is ontworpen 
als een prettige groene, toegankelijke looproute waar-
aan de ontmoetingsplekken als de huizen en tuinen van 
de wijk liggen. De hoven worden de tuinen van de wijk, 
de ontmoetingsplekken voor de bewoners van de buurt. 
Elke hof krijgt een andere functie zodat er een diversiteit 
van verschillende ontmoetingsplekken langs de route 
ontstaat, waarbij sport, spel, ontspannen en ontmoeten 
centraal staan. De ontmoetingsplekken moeten worden 
ontworpen voor mensen van alle leeftijden en toegankelijk 
zijn voor iedereen. Het is hierbij belangrijk dat in elke tuin 
speelmogelijkheden voor de kleinste kinderen (tot 6 jaar) 
worden geïntegreerd, zodat zij altijd een speel plek dicht 
bij hun huis hebben.
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Hoornes Noord-West (duinrand)
Bestaande situatie bin-
nenduinrand 

In de huidige situatie vormen 
de Melkweg en Hoorneslaan 
een duidelijke grens tussen 
het park langs de duinrand en 
de wijk. De wegen domineren 
het gebied en er zijn geen dui-
delijke routes door die hier van 
de Hoornes naar de zee lopen. 
Een groot obstakel tussen de 
Koepelduinen en de Hoornes 
is de camping. De camping is 
omringt door een begroeide 
aardenwal waardoor die niet 
in het zicht ligt. De wal buigt 
de routes die vanuit de wijk 
richting de kust lopen af naar 
het noorden of zuiden. Dit be-
moeilijkt de verbinding tussen 
Hoornes Noord-West en het 
duingebied.

DSV

wal rond 
camping

park
Hoornes-
laan

hof

camping

park aan 
de duin-
rand groene 

vinger 
Rijnsoever

Melkweg

wal rond 
camping
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Verbeteringen duinrand
    
• Versterken van het natuur-

lijke landschap door de 
oorspronkelijke beplanting 
terug te brengen.

• Het landschap vloeiend 
aan beide kanten van de 
Melkweg en Hoorneslaan 
in elkaar over laten lopen.

• Het verbeteren van de 
oversteekplaatsen voor 
fiets- en wandelroute over 
de Melkweg.

• Aantrekkelijker maken van 
de fiets- en wandelroutes 
door ze in het landschap in 
te bedden.

• Verbindende route op duin-
landschap laten aansluiten.

• Het integreren van water in 
de vorm van duinmeertjes 
om de natuurwaarden van 
het gebied te versterken.  

landschap 
binnenduinrand 
versterken

over-
steek

water in 
landschap 
integreren

rverbindende-
route

Hoornes Noord-West (duinrand)

over-
steek

over-
steek

DSV

wal rond 
camping

Hoornes-
laan

hof

camping

park aan 
de duin-
rand

groene 
vinger 
Rijnsoever

Melkweg

wal rond 
camping
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Binnenduinrand  t.h.v. de Melkweg in 
de huidige situatie

De Melkweg domineert het gebied en snijdt 
de wijk af van het park langs de duinrand. Er 
zijn geen duidelijke routes door die hier van-
uit de wijk de weg oversteken naar het park. 
Vauit de wijk heeft men zicht op de aardenwal 
die de camping omringt. De camping vormt 
een groot obstakel tussen de Coepelduynen 
en de Hoornes. De camping is omringt door 
een begroeide aardenwal waardoor die niet in 
het zicht ligt. Dit bemoeilijkt de verbinding tus-

Campingweg met 
parkeerplaatsen fiets+wandelpad Melkweg groenstrook

park wandel-
pad

woning

duinrand
(afscherming 
camping)

sen Hoornes Noord-West en het duingebied.

Hoornes Noord-West (doorsnede duinrand)
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Hoornes Noord-West (doorsnede duinrand)
Binnenduinrand  t.h.v. de Melkweg in 
de nieuwe situatie

• Versterken van het natuurlijke landschap 
door de oorspronkelijke beplanting terug te 
brengen.

• Het landschap vloeiend aan beide kanten 
van de Melkweg in elkaar over laten lopen.

• Aantrekkelijker maken van de fiets- en 
wandelroutes door ze in het landschap in 
te bedden.

woning

Campingweg met 
parkeerplaatsenduinrand

(afscherming 
camping)

fiets+wandelpad Melkweg
park

park wandelpad
wandelpad
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Hoornes Noord-West (de Hoven)
Bestaande situatie van de drie ho-
ven in Hoornes Noord-West   

De drie hoven worden elk aan twee kanten 
omringd door flats en aan twee kanten door 
straten. Elk van de hoven bestaat uit een 
grasveldje, struiken, een paar bomen en een 
speelplaatsje. De hoven liggen elk in een 
ander stempel en zijn zowel fysiek en visueel 
niet goed met elkaar verbonden. Ze hebben 
geen directe relatie de omringende woningen 
en zijn slecht geintegreerd in de omgeving. 
Achter de portiekflats ligt een parkstrook met 
wandelroute, die de grens vormt tussen de 
Hoornes en Rijnsoever. De parkstrook en de 
hoven zijn zowel fysiek als visueel slecht met 
elkaar verbonden. 

hof

hof

hof

groene 
vinger 
Rijnsoe-
ver

Hoorneslaan

park

portiekflat

portiekflat

portiekflat

Fagel-
straat

Talmastraat
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Hoornes Noord-West (de Hoven)

sport-
parcour

natuurlijke 
speeltuin

ontmoe-
tings tuin

verbindende 
route

natuurlijke speelplaats tuin als ontmoetingsplek een plek voor sportactiviteiten          

verbindende 
route

park met 
wandelroute

Verbeteringen in de hoven van Hoor-
nes Noord-West   

De hoven worden omgevormd tot tuinen van 
de wijk. Elke tuin wordt een sociaal veilige 
ontmoetingsplek, toegankelijk voor alle bewo-
ners van de buurt en aantrekkelijk voor alle 
leeftijden. Elke tuin krijgt een andere invulling 
zodat er variatie in ontmoetingsplekken voor 
de buurt ontstaat. De belangrijke thema’s zijn 
ontmoeten, ontspannen, sporten en spelen 
en ze worden samen met de buurtbewoners 
ontworpen en ingericht. Alle tuinen worden 
met elkaar en het  park achter de portiekflats 
verbonden door de verbindende route. De 
wandelroutes zijn sociaal veilig, overzichtelijk 
en toegankelijk, en sluiten goed aan op de 
tuinen en omgeving.
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Doorsnede hof ter hoogte van de Fa-
gelstraat  in de bestaande situatie       

Aan de westkant is de relatie van de portiek-
flats met de parkstrook goed. De groenstrook 
is hier echter smal. Er is weinig ruimte tussen 
de flatgebouwen waardoor er geen goede 
relatie van de achterliggende straten met het 
groen is. Er is geen goede relatie tussen de 
flats en het hof. Ook is er geen goede relatie  
tussen het hof en de parkstrook dat achter de 
portiekflats ligt.

woning

parkstraat stoephof

Hoornes Noord-West (doosnede hof)

voetpadparkeren portiekflatparkeren
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Hoornes Noord-West (doosnede hof)

woning

parkstraat stoephof voetpadparkeren

Hoornes Noord-West (doosnede hof)
Verbeteringen hof t.h.v. de Fagel-
straat 

In de nieuwe situatie wordt het hof een ont-
moetingsplek waar de buurtbewoners samen 
komen en te spelen, sporten en of ontspan-
nen en elkaar te ontmoeten. De tuin moet 
ontworpen worden als een prettige ruimte, 
omringt door bomen en met beplante randen. 
Er moet een goede relatie zijn met de omge-
ving en omringende woningen waardoor de 
sociale controle wordt versterkt. Bij het ont-
werp en inrichting van de tuin is het belangrijk 

dat de bewoners van de buurt en belangrijke 
stakeholders als Dunavie, het Welzijnskwar-
tier, de scholen en DSV betrokken worden, 
zodat de tuinen van de wijk gaan leven en 
een belangrijke plaats in de buurt krijgen. De 
tuin moet goed toegankelijk zijn en aansluiten 
op de verbindende route en het park achter 
de portiekflats.  
In de doorsnede is een voorbeeld gegeven op 
welke manier een groene tuin geïntegreerd 
kan worden en een prettige ontmoetingsruim-
te voor de buurtbewoners kan zijn.
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Hoornes Noord-West (sporthal en scholen) 
Bestaande situatie  t.h.v Schimmel-
pennickstraat en Jaap Bergmans-
traat

Dit deel van de buurt is pas in een later sta-
dium ontwikkeld en heeft geen herkenbare 
stempelstructuur. Er liggen een aantal be-
langrijke voorzieningen, maar deze zijn niet 
goed met elkaar en de buurt verbonden door 
een ontbrekende structuur. Hierdoor liggen de 
voorzieningen geïsoleerd van elkaar en zijn 
niet goed in de buurt geïntegreerd. 

Hoorneslaan

park

park

Sporthal 
Rijnsoever

Mr J.J.L van der 
Brugghenschool

Marnixschool

Kwadrant
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Hoornes Noord-West (sporthal en scholen)
Nieuwe situatie t.h.v. Schimmelpen-
nickstraat en Jaap Bergmanstraat

Alle voorzieningen en toekomstige ont-
moetingsplekken worden met elkaar en de 
groenevinger van Rijnsoever (de parkstrook 
tussen de wijken Hoornes en Rijnsoever) 
verbonden door de verbindende route. De 
wandelroutes zijn sociaal veilig, overzichtelijk 
en toegankelijk, en sluiten goed aan op de 
gebouwen en omgeving.

Hoorneslaan

groene vinger 
Rijnsoever

Sporthal 
Rijnsoever

Mr J.J.L van der 
Brugghenschool

Marnixschool

Kwadrant

parkje

sportveld

skatebaan

entree 
school

verbindende 
route

verbindende 
route

groene vinger 
Rijnsoever
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Bestaande situatie ter hoogte van de 
Schimmelpenninckstraat        

De sporthal is een belangrijke voorziening 
voor de bewoners van de Hoornes en Rijn-
soever, maar ligt geïsoleerd in de buurt. De 
parkeerplaats ligt tussen en woningen en de 
sporthal in, het gebouw is gesloten naar bui-
ten toe en het sportveld ligt achter af.  

woning

voetbalveld 
(asfalt)

straat stoepparkeren

Hoornes Noord-West (doorsnede bij de sporthal) 

sporthal Rijnsoever
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Hoornes Noord-West (doorsnede bij de sporthal) 
Verbeteringen ter hoogte van de 
Schimmelpenninckstraat        

• De verbindende route sluit aan op de hoof-
dentree van de sporthal.

• Voor de hoofdentree wordt er een ont-
moetings- en speelplaats gecreëerd voor 
jongeren, met bijvoorbeeld een skatebaan.

• De beplanting en herinrichting creëren een 
prettige en sociaal veilige ontmoetings-
plaats.

woning

voetbalveld 
(asfalt)

straat verbindende route 
en speelplaats

parkeren

Hoornes Noord-West (doorsnede bij de sporthal) 

sporthal Rijnsoever



Hoofstuk 3:
Verdichtensopgaves voor de Hoornes
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Verdichten binnen structuur van de Hoornes 
Ruimte en mogelijkheden 
            
Als naoorlogse modernistische wijk heeft 
de Hoornes een ruime stedenbouwkundige 
opzet. Dit biedt ruimte en kansen om de ver-
duurzamings- en verdichtingsopgave op een 
goede manier binnen de wijk te integreren. 
Binnen de huidige opzet zal er goed gekeken 
moeten worden hoe deze opgaven een bij-
drage kunnen leveren aan de verbetering van 
de wijk zonder de bestaande kwaliteiten te 
verliezen.

Binnen de Hoornes hebben een groot aan-
tal stempels een strakke structuur (in zwart 
aangegeven). Binnen deze stempels zal bij 
nieuwbouw of herstructurering goed gekeken 
moeten worden hoe deze ingepast kunnen 
worden zonder de kwaliteit en structuur aan te 
tasten. 
Een aantal stempels kent een lossere struc-
tuur (in donker grijs aangegeven). Ze herber-
gen vaak een bijzondere functie zoals scho-
len. Nieuwbouw kan hier makkelijker worden 
ingepast zonder de oorspronkelijke structuur 
aan te tasten. 
Het centrum van de wijk en de westelijke rand 
kent geen duidelijke structuur (in licht grijs 
aangegeven). Nieuwbouw kan hier bijdragen 
om de structuur van de wijk te versterken.
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Opvangen bevolkingsgroei in de wijk
Prognose bevolkingsgroei

Het aantal inwoners en aantal huishoudens 
blijft groeien in de gemeente. Volgens de 
WBR 2019 neemt het inwonertal van Katwijk 
toe van zo’n 65.300 inwoners nu naar 69.200 
in 2030 en 72.300 in 2040. Katwijk heeft een 
relatief jonge bevolking. Dat betekent dat de 
vergrijzing, die zich ook in Katwijk voordoet, in 
vergelijking met veel andere gemeenten min-
der sterk is. Er wordt verwacht dat het aantal 
1-en 2 persoonshuishoudens zal toenemen 
(dit zijn met name jongeren en ouderen). 
Hierdoor zal de druk op starters en ouderen 
woningen toenemen. 
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Mogelijke toekomstige verdichtings locaties

Grootschalige herstructurering binnen 
stempels

Omvorming locaties scholen en ge-
meentelijke instellingen voor woning-
bouw eventueel gemend met bestaan-
de voorzieningen
Kerkelijke locaties waarbij woningbouw 
een generator kan vormen voor reno-
vatie of nieuwbouw van de religieuse 
gebouwen 
Zoekgebieden voor kleinschalige toe-
voeging van woningen rond de hoven, 
aan, op of bij de bestaande flats

Verschillende verdichtings 
mogelijkheden in de wijk

In de Hoornes zijn er een aantal 
locaties waar het in de toekomst 
mogelijk zou kunnen zijn om te 
verdichten. Voor een aantal van 
deze locaties bestaan al plannen, 
terwijl andere locaties interes-
sant zouden kunnen zijn om te 
onderzoeken in de toekomst. Om 
een goed overzicht te geven zijn 
de locaties onderverdeeld in vier 
categorieën die elk anders van 
karakter zijn en benaderd kunnen 
worden vanuit een andere invals-
hoek.    



98

Verschillende manieren van verdichten
Bouwen binnen de huidige structuur 
van de wijk

Grote delen van de Hoornes hebben een 
duidelijke modernistische stedenbouwkundige 
opzet. Nieuwbouw die binnen deze structuur 
past zal zich eenvoudig binnen de bestaande 
bebouwing integreren en recht doen aan de 
kwaliteiten van de modernistische ideeën. 
Hierbij kan gedacht worden aan het toevoe-
gen van woningen binnen de huidige stem-
pels of sloop-nieuwbouw van flats binnen de 
huidige structuur.
Het voorbeeld uit Pendrecht (Rotterdam) is 
geeft een goed beeld van het toevoegen van 
een woonblok binnen de huidige structuur. 
Het kleinschalige blok schermt het hof af van 
de grote weg en begrensd de ruimte, zonder 
af te doen aan de kwaliteiten van licht lucht en 
ruimte.

Bouwen met gesloten bouwblokken

Binnen de modernistische beweging werd er 
afstand genomen van het traditionele gesloten 
bouwblok. In de stedenbouw en architectuur 
streefde men naar licht, lucht en ruimte. De 
opzet van de wijk is ruim met de gebouwen 
los in de ruimte gepositioneerd zonder een 
heldere relatie met de openbare ruimte. Hier-
door is het voor de bewoners moeilijk om zich 
te oriënteren in de wijk. Het gesloten blok kent 
een duidelijke oriëntatie en heeft een buiten 
en binnenkant. De binnenruimte werkt com-
plementair met de open opzet van de wijk 
en kan een geborgen ruimte creëren voor de 
bewoners. Vrijburcht in Amsterdam is een 
mooi voorbeeld van een moderne variant op 
het gesloten blok. Wonen en diverse functies 
zijn gecombineerd en liggen rond een groene 
binnentuin.

Bouwen met losstaande gebouwen 
in het groen

Eén van de belangrijkste ideeën van de mo-
dernistische architect Le Corbusier was om de 
gebouwen los in het landschap te plaatsen. In 
de Hoornes staan veel gebouwen wel los in 
de ruimte maar niet in het groen. Hierdoor is 
er vaak een slechte relatie tussen de bebou-
wing en het groen van bijvoorbeeld het hof 
of de rand en missen de woningen een van 
de basis kwaliteiten van de modernistische 
stedenbouw. Door de nieuwe gebouwen in 
het landschap te integreren passen ze goed 
in de open opzet van de wijk en dragen ze bij 
aan de leef kwaliteit van de wijk. Door deze 
typologie toe te passen aan de randen geeft 
het de mogelijkheid om het landschap beter in 
de wijk te integreren. De nieuwbouw van DSV 
aan de duinrand is een goed voorbeeld van 
nieuwbouw ingebed in het groen.
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Bouwen aan de groene randen

De groene randen hebben veel kwaliteiten die 
versterkt kunnen worden door het natuurlijke 
landschap te accentueren. Door het groen 
in de wijk te trekken kunnen zijn landschap-
pelijke kwaliteiten de Hoornes versterken. De 
bebouwing aan de rand moet ingebed worden 
in het groen.
 
Aandachtspunten zijn hier:
- Gebouwen in de groene ruimte plaatsen
- Versterken van het natuurlijke landschap 
rond de gebouwen 
- De bouwing zo positioneren dat de groene 
randen in de wijk getrokken kunnen worden

Bouwen aan de verbindende route

De route kan functioneren als de missende 
verbindende openbare ruimte voor de hele 
wijk. Het verbint op menselijke schaal de ver-
schillende buurten, voorzieningen en groene 
ontmoetingsplekken met elkaar. 

Aandachtspunten zijn hier:
- De architectuur moet bijdrage aan de afwis-
seling en aantrekkelijkheid van de route
- Spreiding van activiteiten langs de route
- Gebouwen oriënteren op de route en ont-
moetingsplekken
- Het versterken van de sociale controle langs 
de route en ontmoetingsplaatsen
- bouwen op de menselijke schaal

De bouwen aan vriendelijke lanen

De Hoornes- en Biltlaan vormen onaantrek-
kelijke verkeersaders. Het om het beeld te 
verbeteren moet de nieuwe bebouwing inspe-
len op de schaal van de brede lanen, en de 
snelheid en intensiteit van het verkeer. Het 
versterken van de groene karakter en aan-
trekkelijke architectuur zullen het aanzien van 
de lanen verbeteren. 

Aandachtspunten zijn hier:
- Creëren van aantrekkelijke straatprofielen
  door bebouwing en beplanting 
- Betere beleving van de lanen door het 
  markeren van belangrijke punten
- Inspelen op de schaal van de lanen

Bouwen aan de toekomst van de wijk
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Kwaliteit van de groene ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte en het 
groen zijn zeer belangrijk voor de leefomge-
ving van de bewoners. Als er binnen de wijk 
verdicht wordt zal er meer druk ontstaan op 
de ruimte, een intensiever gebruik van de 
openbare ruimte en extra infrastructuur om de 
toegankelijkheid te verzorgen. 
Per locaties zal er gekeken moeten worden 
welke kansen er liggen om bij te dragen aan  
het verbeteren van de openbare ruimte. Hoe 
kan de nieuwbouw aansluiten op het omrin-
gende groen, wandel en fietsroutes en hoe 
kan de sociale veiligheid verbeterd worden. 
Ook kunnen groene daken en binnentuinen 
een grote bijdrage leveren voor het versterken 
van de biodiversiteit, de opvang van regenwa-
ter en het voorkomen van hittestress.

Ruimtebeslag parkeren

Binnen de gemeente Katwijk zijn er parkeer-
normen waar aan voldaan moet worden bij de 
bouw van nieuwe woningen. De woningbouw-
projecten moeten zelf met een parkeeroplos-
sing komen om aan de normen te voldoen 
en geen beslag te leggen op de openbare 
ruimte. De parkeernormen leggen vaak een 
relatief hoog beslag op de beschikbare ruimte 
en zijn vaak bepalend voor het aantal wonin-
gen dat gerealiseerd kan worden. Ook wordt 
de beperkt beschikbare open ruimte van het 
bouwkavel vaak voor een zeer groot gedeelte 
ingenomen door het parkeren en blijft er 
weinig ruimte over voor het groen. Bebouwd 
parkeren geïntegreerd binnen het gebouw of 
onder het dek van de binnentuin is een goede 
oplossing om aan alle vragen te voldoen.  

Ruimtebeslag bebouwing

Om meer woningen te creëren zal er ge-
bouwd moeten worden. Om de woningen te 
realiseren moet er ruimte beschikbaar zijn of 
gemaakt worden. Omdat de ruimte binnen 
Katwijk steeds schaarser wordt is het verstan-
dig om de woningen een effeciente wijze toe 
te voegen. Als er wordt verdicht in de Hoornes 
moet de woningbouw worden ingevoegd tus-
sen de bestaande bebouwing. Er moet goed 
gekeken worden naar hoe de woningen in 
hun omgeving passen en welke bouwhoogtes 
goed aansluiten bij de omringende bebouwing 
en situering in de wijk.  

Ruimtelijk vraagstuk van het verdichten
Het vinden van de balans tussen de aspecten van het verdichten die en beslag doen op de ruimte

De gemeente Katwijk heeft zich in de afgelopen decennia in rap tempo steeds verder uitgebreid en verdicht waardoor er een grote druk op de 
beschikbare ruimte is ontstaan. De gemeente wil binnen haar grenzen kijken waar het mogelijk is om verder te verdichten en wil in de zelfde tijd 
ook de leef kwaliteit voor haar bewoners verbeteren door te vergroenen. Daarnaast betekend het bouwen van extra woningen ook dat er extra 
parkeergelegenheden voor de nieuwe bewoners moet worden gecreëerd, om de parkeerdruk niet verder te verhogen. Bij elk bouwproject zal er 
gekeken moeten worden naar de balans tussen de drie hieronder staande aspecten van het verdichten die een beslag doen op de beschikbare 
ruimte. Deze afwegingen zullen per project genomen moeten worden.
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Drie Studie Locaties in de Wijk 
Onderzoek naar de verschillende woningbouw typologiën op verschillende locaties in de wijk

In de verdichtingsstudie voor de Hoornes hebben wij een aantal woningbouw typologieën besproken die goed binnen de wijk passen. Ook heb-
ben we gekeken hoe de bouw van woningen bij kan dragen aan een betere wijk door in te spelen op de verbindende route, de groene randen 
en/of de schaal van de grote verkeeraders die de wijk doorkruizen. Op de volgende pagina’s laten wij een drietal studies zien hoe we deze prin-
cipes en ideeën kunnen gebruiken om te kijken naar de mogelijkheden tot verdichten op een specifieke locatie in de wijk. Hierbij is het belang-
rijk om in het achterhoofd te houden dat dit geen voorstellen voor reële plannen zijn, maar 3 onderzoeken. De drie studies laten zien hoe de 
drie eerder beschreven manieren van verdichten kunnen worden toegepast op 3 verschillende locaties in de wijk. De locaties zijn alle drie zeer 
verschillend van aard en gekozen om een goed beeld te geven van hoe de eerder beschreven woningbouw typologieën kunnen worden toe-
gepast. In de studies wordt niet ingegaan op de oplossing voor het parkeervraagstuk. De parkeernormen moeten per project en locatie worden 
bestudeerd met de in die tijd bijhorende parkeer normen, die op de lagere termijn kunnen worden bijgesteld. Per project zal er moeten worden 
gekeken wat de beste oplossing is met behoudt van de kwaliteit van de uitgangpunten van het ontwerp.

Hoornes Noord-West

Bouwen met het gesloten bouwblok 
aan de verbindende route en de Hoor-
neslaan.

Hoornes Zuid-West

Bouwen met losstaande gebouwen in 
het groen aan de groene rand van de 
wijk.

Hoornes Zuid-Oost

Bouwen binnen de huidige structuur 
van de wijk met kleinschalige toevoe-
ging van woningen aan het hof.
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Voorbeeld studie locatie in de wijk 1
Kleinschalige toevoeging woningen in de 
structuur van het hof 

De kleinschalige bouw van woningen aan de west 
kant van de hoven kan een grote bijdrage leveren aan 
de verbetering van de sociale controle en levendigheid 
van de verbindende route en het hof. De woningen 
moeten een goede visuele relatie hebben met deze 
openbare ruimtes. Het volume van het blok moet aan-
sluiten op zowel de omringende portiekflats als ook de 
rijtjeshuizen. De woningen zijn getekend op de hui-
dige locatie van de garage boxen. De entrees van de 
woningen liggen aan de straat en aan de verbindende 
route.

straat

hof

verbindende 
route

voor-
zijde
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Voorbeeld studie locatie in de wijk 2
Bouwen aan de groene rand met losstaan-
de gebouwen in het groen

Het ontwerp moet zich goed inpassen in de bestaande 
omgeving en de groene kwaliteiten versterken door 
de rooilijnen van de bestaande gebouwen over te 
nemen en het natuurlijke landschap naar binnen te 
trekken. Door de gebouwen binnen deze kaders los in 
het landschap te plaatsen creëert het een aangename 
woonomgeving met een informeel groen karakter. 

hof
verbindende 
route

natuurlijk duin-
landschap

DSV

kavel in 
het groen

zichthoek 
axonometrie

axonometrie

DSV

hof

verbindende 
route

gebouwen 
in het groen

natuurlijk duin-
landschap

zichthoek 
axonometrie

kavel
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Bouwen aan de verbindende route en Hoor-
neslaan met het gesloten woonblok

Het gesloten bouwblok geeft de mogelijkheid om naar 
alle kanten een goede relatie te hebben met de omrin-
gende openbare ruimte. Hierbij moet er goed worden 
gekeken naar de relatie openbaar-privé, met aandacht 
voor de verschillende situaties zoals de Hoorneslaan 
met fietspad, het voetpad, de verbindende route en de 
straat. Het ontwerp en de bouwhoogtes moeten hierbij 
inspelen op de omgeving met een hoogte accent naar 
de Hoorneslaan en de menselijke schaal aan de ver-
bindende route. De binnentuin geeft een groene oase 
van rust waar om heen de bewoners leven. 

Voorbeeld studie locatie in de wijk 3

straat

verbin-
dende 
route

Hoorneslaan

voet-
pad

verbindende 
route

binnen 
tuin

sporthal 
Rijnsoever

zichthoek 
axonometrie

park

sporthal 
Rijnsoever

park

Hoorneslaan

binnen 
tuin

straat

voet-
pad

zichthoek 
axonometrie
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Hoofstuk 4:
Plan van aanpak en prioritering
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De vijf speerpunten op de over-
zichtskaart gebiedsvisie Hoornes

Om een goed beeld te krijgen welke verbete-
ringen we in de Hoornes willen realiseren is 
er een overzichtskaart gemaakt waarop de vijf 
speerpunten zijn weergegeven.

De voorgestelde ingrepen die in de gebieds-
visie zijn uitgewerkt in concrete voorbeelden 
geven de kaders en richtlijnen voor de innitia-
tieven en projecten die in de wijk gaan spelen. 
Elk van de innitiatieven en projecten moet op 
zijn of haar manier een bijdrage leveren aan 
een betere en toekomstbestendige wijk.

Overzichtskaart gebiedsvisie Hoornes

1. De Hoornes beter met de omgeving verbinden: 
(Fietsroutes door parkrand naar kust, Rijnsburg, Lei-
den, ESA- ESTEC).

2. Groene Randen: 
(park randen landschappelijk versterken en de wijk bin-
nen trekken).

5. Ontmoetingsplekken: 
(huizen en tuinen van de wijk waar de bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten)..

3. Oversteken Hoornes- en Biltlaan: 
(oversteekplaatsen om de 4 buurten van de Hoornes op 
strategische plaatsen met elkaar verbinden aansluitend 
op de wandelroutes).

4. De Verbindende Route: 
(wandelroute door wijk langs alle ontmoetingsplaatsen 
en voorzieningen van de wijk).

1 2

3

4
5

1

1

3
3

3

3
4

4

4

5

5

2

2

2

2

2
2

5
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Toekomstige initiatieven en projec-
ten op de kaart

In de Hoornes staan de komende jaren veel 
initiatieven en projecten door de gemeente en 
andere partijen gepland. Het is belangrijk dat 
zij aansluiten bij de gebiedsvisie en waar mo-
gelijk de speerpunten oppakken. Het overzicht 
met de uitgebreide beschrijving staat op de 
initiatieven kaart Hoornes

1. Pr. Mauritsschool 
2. Groen van Prinstererweg 
3. WZK vervangende ruimte voor de Schelp 
4. Marnixschool en Bruggenschool 
5. Kwadrant (TSO)
6. Oeverpolder
7. Pnielkerk
8. herinrichting Hoornesplein
9. Alexanderschool
10. Tripodia / Baptistenkerk
11. Wijkgebouw Hoornes / Rijnsoever
12. Torenflats
13. Windvang / De Krulder
14. Hoornes Noord-Oost
15. IGA Kalkoven
16. Vervanging Julianabrug en aanpassing 

Biltlaan voor R-net
17. herbestratings projecten planmatig beheer
18. Hoornes Aardgasvrij 
19. IGA Hoornes Zuid-west (mogelijk project, 

in onderzoek door planmatig beheer)

Toekomstige initiatieven- en projectenkaart

1

2

3

4

5

4
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7
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De overlap kaart geeft het overzicht 
van de inspanningen die opgepakt 
worden door de initiatieven

De gebiedsvisie geeft een toekomstbeeld 
waaraan wij willen werken om de wijk beter 
en toekomstbestendig te maken. Dit toekomst 
beeld geeft de kaders en richtlijnen voor de 
initiatieven die nu en in de toekomst spelen in 
de wijk. Bij het ontwerp en uitvoering van de 
initiatieven en moet er worden gezorgd waar 
mogelijk de speerpunten uit de gebiedsvisie 
worden geïntegreerd.

De overlapkaart geeft een helder overzicht 
met welke initiatieven welke delen van de 
speerpunten kunnen worden opgepakt.
 
Op dit moment is Planmatig Beheer bezig met 
een  onderzoek naar de mogelijkheid om in 
de toekomst ook voor Hoornes Zuid-West een 
IGA project op te zetten. Dit zal voor de Hoor-
nes een grote kans zijn om de speerpunten uit 
de gebiedsvisie in dit deel van de wijk inte-
graal op te paken en te verwezenlijken. 

Overlapkaart initiatieven en speerpunten
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Hiatenkaart van de speerpunten die 
niet opgepakt worden door initiatie-
ven en projecten 

De hiatenkaart geeft het overzicht van de 
delen van de speerpunten die niet kunnen 
worden opgepakt met huidige of komende 
initiatieven. 

De verbinding met de omgeving en de over-
steekplaatsen over de Hoornes- en Biltlaan 
zijn de twee speerpunten die helemaal niet 
worden opgepakt door lopende of toekom-
stige initiatieven. Deze speerpunten liggen in 
de openbare ruimte liggen en de gemeente 
zal hiervoor zelf het voortouw moeten nemen. 
De oversteekplaatsen op de Biltlaan konden 
niet met het pas afgeronde herinrichtingspro-
ject gerealiseerd worden omdat het ontwerp 
en de uitvoering tot stand zijn gekomen voor 
gebiedsvisie was afgerond.
Van de verbindende route, de ontmoetings-
plaatsen en het versterken en naar binnen-
trekken van de groene randen kunnen grote 
delen worden opgepakt met de initiatieven en 
projecten die op de overzichtskaart omschre-
ven zijn.
Voor de overgebleven delen van de speerpun-
ten moet er gekeken worden hoe zij in de toe-
komst geborgd en uitgevoerd kunnen worden 
in het plan van aanpak en bij de prioritering. 
Voor Hoornes Zuid-West zijn wij in afwachting 
van het doorgaan van het IGA project.

Hiatenkaart speerpunten gebiedsvisie 
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Waardering van de verschillende speerpunten
Uitkomst van de enquêtes

Om tot een plan van aanpak voor de Hoor-
nes te komen, is het belangrijk om te weten 
aan welke speerpunten door de partners 
en bewoners meer waarde wordt gehecht. 
Met prioritering kan er worden ingezet op 
de verbeteringen van de wijk die het be-
langrijkst zijn in het dagelijks leven van de 
bewoners. In de bewonersenquête hebben 
wij per speerpunt gevraagd of zij dit een be-
langrijk onderwerp vinden waaraan gewerkt 
moet moeten om de wijk te verbeteren. Per 
vraag hebben wij rond de 217 antwoorden 
gehad die hiernaast in een tabel zijn neer-
gezet. Ook zijn alle stakeholders gevraagd 
hoe zij de verschillende speerpunten waar-
deren. Dunavie, de winkeliersvereniging en 
het Welzijnskwartier hebben hierop gerea-
geerd. 
Om een goed beeld te krijgen welke speer-
punten de bewoners het belangrijkst vinden 
is er door middel van een puntensysteem 
een eind waardering geven per speerpunt. 
Hierbij worden de percentages omgezet in 
punten. De positieve waarderingen geven 
plus punten en de negatieve waarderingen 
min punten, hierbij tellen de waarderingen 
bij de ++ en -- dubbel en bij de + en - enkel. 
Voor de waardering van de stakeholders 
zijn alleen de waarderingen in + o - weerge-
geven.

1- verbin-
den met 
omgeving

speerpunt waardering door bewoners uitkomst
bewoners++ + o - - -

25% 24% 18% 13% 20% 21pt

2- groene 
randen 39% 17% 11,5% 11,5% 21% 40pt

3- Over-
steken 
Hoornes & 
Biltlaan 

41% 17% 8% 11% 23% 42pt

4- Ver-
bindende 
route 27% 19% 20% 18% 16%

5- ont-
moetings-
plaatsen 24% 20% 23% 18% 15% 20pt

23pt

uitkomst
stakeholders

+
- - -

++
++
o

+
- - -

++
o
- -

+
o
- -
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Conclusie voor de prioritering van de Speerpunten
Uitkomst en interpretatie van de 
bewonersenquête

Op deze pagina wordt de uitkomst van de 
waardering van de vijf speerpunten door de 
bewoners en stakeholders beschreven. Van-
uit de bewonersenquête komt naar voren dat 
de bewoners de speerpunten 3 (oversteken 
Hoornes- en Biltlaan) en 2 (groene randen) 
het belangrijkste vinden om de wijk te ver-
beteren. De andere speerpunten (1, 4 en 5) 
worden door de bewoners ook positief ge-
waardeerd, maar in mindere mate. Daarnaast 
hebben we ook gekeken hoe de stakeholders 
de verschillende speerpunten waarderen. In 
de volgorde van de waardering hebben we 
per speerpunt beschreven.

Speerpunt 2 (Groene randen)
bewoners: 40 punten, stakeholders: ++++o
De groene randen worden nu al zeer posi-
tief gewaardeerd door de bewoners. Voor de 
bewoners is het belangrijk om een prettige 
en aantrekkelijke leefomgeving te creëren 
en daarvoor de groene randen te gebruiken. 
Opvallend is dat ook de stakeholders de 
groene randen erg waarderen, terwijl zij niet 
in de wijk wonen en dit speerpunt veel minder 
invloed heeft op hun functioneren in de wijk. 
De bewoners en stakeholders geven hiermee 
aan dat zij in de Hoornes willen voortbouwen 

op de positieve kwaliteiten die aanwezig zijn 
om in de toekomst de wijk te verbeteren.

Speerpunt 3 (Oversteken Hoornes-Biltlaan) 
bewoners: 42 punten, stakeholders: +- - -
Door de bewoners worden de verkeersaders 
die de wijk doorkruisen als een groot pro-
bleem ervaren en dit heeft veel impact op 
de leefbaarheid in de wijk. Het is één van de 
grootste problemen in de wijk waar ze dage-
lijks mee te maken hebben als zij naar school, 
de winkel of de kerk gaan. Zij geven prioriteit 
aan de aanpak van dit probleem. Bij de stake-
holders ligt de prioriteit veel minder hoog. De 
partners wonen niet in de wijk en ervaren zij 
hierdoor de barrière werking veel minder als 
een probleem. 

Speerpunt 4 (Verbindende route)
bewoners: 23 punten, stakeholders: ++o - -
De wandelroute door de wijk die alle ontmoe-
tingsplekken en voorzieningen met elkaar ver-
bindt is een nieuwe nog niet bestaande toe-
voeging in de wijk. De bewoners geven hier 
minder prioriteit aan omdat het geen probleem 
is die zij direct ervaren. Door de stakeholders 
wordt de route echter wel hoog gewaardeerd. 
De verbinding tussen de verschillende voor-
zieningen en organisaties, en de samenhang 
in de wijk wordt door hen gemist en de route 
speelt hierop in.

Speerpunt 5 (ontmoetingsplekken)
bewoners: 20 punten, stakeholders: +o - -
Het is opvallend dat de ontmoetingsplekken 
niet heel hoog gewaardeerd worden, terwijl 
ontmoeten een belangrijk thema was dat in 
het dromenboek naar voren kwam. Wel zien 
we dat in de aanvullende opmerkingen van de 
bewoners in de enquête de vraag naar goede 
en prettige speelplekken erg groot is (dit werd 
veelvuldig genoemd). De prioriteit ligt bij de 
bewoners dus veel meer bij de speelplekken 
dan bij de andere ontmoetingsplekken. 

Speerpunt 1 (Verbinden met de omgeving) 
bewoners: 21 punten, stakeholders: +- - -
Het speerpunt krijgt bij de bewoners en sta-
keholders minder prioriteit omdat men eerst 
aan de problemen in de wijk zelf wil werken. 
Aangezien de Hoornes een wijk is waar rela-
tief veel problemen spelen is dit ook logisch. 
Op langere termijn is het echter wel belangrijk 
dat de wijk beter met de omgeving verbonden 
wordt, zodat de wijk uit zijn isolement wordt 
gehaald en beter met de kust verbonden.
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Prioritering per speerpunt
Uitwerking prioritering per speer-
punt

Om tot een goed overzicht en een verdere 
uitwerking van de prioritering te komen is er 
per speerpunt gekeken hoe de plannen uit de 
gebiedsvisie gerealiseerd kunnen worden. 

Op de volgende pagina’s wordt elk speer-
punt (in de volgorde van de prioritering) uit-
gelicht. Met behulp van de hiatenkaart is er 
per speerpunt gekeken welke onderdelen 
van de plannen gerealiseerd kunnen worden 
via bestaande of komende projecten en voor 
welke onderdelen er apart geprioriteerd moet 
worden.

Hiervoor zijn er overzichten gemaakt en 
worden de keuzes op de volgende pagina’s 
toegelicht. Deze keuzes zijn afgestemd met 
de desbetreffende vakdisciplines.

Plan van aanpak voor de toekomsti-
ge verbeteringen in de wijk

Om tot structurele verbeteringen in de wijk te 
komen is het belangrijk dat de voorgestelde 
speerpunten worden opgepakt en uitgevoerd. 
Bij de delen van de speerpunten die niet door 
een lopend of toekomstig project worden 
opgepakt, moeten er geld in middelen be-
schikbaar gesteld worden om ze te kunnen 
uitvoeren.

Aangezien het geld en de middelen beperkt 
zijn kunnen niet alle verbeteringen tegelijk 
worden opgepakt en uitgevoerd. Daarom is 
er een lange termijn visie nodig, waarvoor 
de prioritering is opgesteld als hulpmiddel. 
De prioritering helpt om te komen tot een 
goede volgorde voor het oppakken van de 
verbeteringen. Hierbij is er gekeken welke 
speerpunten de bewoners en de partners het 
belangrijkst vinden en wat per speerpunt een 
logische volgorde is om de verbeteringen uit 
te voeren.
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1. Groene rand met Rijnsoever                   
(valt deels onder projecten 4, 5, 7 en 17)

2. Groene rand binnenduinen
3. Groene rand kanaaloever west              

(valt deels onder projecten 1, 2 , 12 en mogelijk 19)
4. Groene rand kanaaloever oost                

(valt deels onder projecten 9, 13 en 15)
5. Groene rand N206                                  

(valt deels onder projecten 9 en 15)

Proritering per speerpunt (groene randen)
Opdeling groene randen in land-
schappelijke deelgebieden

De verschillende randen van de Hoornes heb-
ben elk een eigen landschappelijk karakter en 
kwaliteiten die we in de toekomst willen ver-
sterken en beter met de wijk verbinden. 

Voor de groene randen is er gekeken naar 
een logische indeling in overzichtelijke en be-
hapbare gebieden. Alleen in Hoornes Noord-
Oost wordt de groene rand in zijn geheel door 
een project van Dunavie opgepakt. Aan de 
overige randen van deze gebieden vinden er 
in de toekomst aan aantal projecten plaatst 
die deels overlappen met de groene randen. 
Deze kunnen een goede aanzet tot verbete-
ring van de relatie van de wijk met de groene 
rand vormen. Om tot een structurele verbete-
ring te komen moet er echter een uitvoerings-
plan per deel gebied komen.

Prioritering aanpak groene randen

Binnen de gebiedsvisie is er gekeken naar op 
welke plaatsen de verbeteringen de grootste 
bijdrage zullen leveren om de Hoornes pret-
tiger, aantrekkelijker en leefbaarder te maken. 
Hierbij is er tot de volgende prioritering geko-
men:

• Groene rand binnenduinen: De rand wordt 
gedomineerd door de drukke verkeers-
wegen. Verbetering zal bijdragen aan een 
betere verbinding van de wijk met de kust, 
het terugbrengen van het duinlandschap 
en de realisatie van het Ringpark. 

• Groene rand kanaaloever oost en west: 
Het park langs het kanaal wordt door 
de bewoners gewaardeerd. Met relatief 
kleine ingrepen wordt de aantrekkelijkheid 
vergroot, de wijk beter met het groen en 
het water verbonden en een deel van het 
Ringpark gerealiseerd.

• Groene rand N206: De rand vormt een 
sociaal onveilige buffer met de N206. 
Verbetering zal een veilige, ruime, aantrek-
kelijke groene verblijfsruimte vormen voor 
de bewoners.

• Groene rand met Rijnsoever: De groene 
rand is aantrekkelijk en functioneert goed, 
maar kan beter met de Hoornes verbon-
den worden. 

Overzichtskaart deelgebieden
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1. Oversteek Hoorneslaan West
2. Oversteek Hoorneslaan Midden
3. Oversteek Hoorneslaan Oost
4. Oversteek Biltlaan Noord
5. Oversteek Biltlaan Zuid

Proritering per speerpunt (oversteekplaatsen)
De vijf oversteekplaatsen Hoornes- 
en Biltlaan

De Hoorneslaan en Biltlaan zijn drukke ver-
keersaders die dwars door de wijk lopen en 
een fysieke barrière vormen tussen de ver-
schillende buurten van de Hoornes. Zij vor-
men een groot obstakel in het goed functio-
neren van de wijk en geven de bewoners veel 
hinder in hun dagelijks leven.

Vanuit de analyse en de gebiedsvisie zijn er 
vijf strategische locaties aangewezen om de 
oversteekmogelijkheden over de Hoornes- en 
Biltlaan te verbeteren. Bij de Hoorneslaan 
gaat het om de verbetering van de bestaande 
situatie, bij de Biltlaan om het creëren van 
nieuwe oversteekplaatsen. Geen van de over-
steekplaatsen wordt in een bestaand of toe-
komstig project opgepakt. De Biltlaan is de af-
gelopen periode opnieuw ingericht, waardoor 
de mogelijkheid is vervallen om deze ingrepen 
op korte termijn via deze weg te realiseren.

Elk van de oversteekplaatsen is essentieel om 
de verbindende route door de wijk te realise-
ren.  

Prioritering aanpak oversteekplaat-
sen Hoornes- en Biltlaan

Er is binnen de gebiedsvisie is er gekeken 
welke oversteekplaatsen de grootste bijdrage 
zullen leveren om de Hoornes prettiger, aan-
trekkelijker en leefbaarder te maken. Hierbij 
zijn we tot de volgende prioritering gekomen:

• Oversteek Hoorneslaan Midden: De 
oversteek ligt zeer strategisch midden in 
de wijk en zorgt voor een goede verbin-
ding naar belangrijke wijkvoorzieningen 
(Hoornespassage,Tripodia en bibliotheek 
aan de ene kant en scholen, sporthal en 
Pnielkerk aan de andere kant).

• Oversteek Biltlaan Zuid: De oversteek 
vormt een belangrijke missende schakel 
op de verbindende route en verbindt Hoor-
nes Zuid-West met de Windvang, Krulder 
en Alexanderschool en Hoornes Zuid-Oost 
met de Hoornespassage en Tripodia.

• Oversteek Biltlaan Noord: De oversteek 
vormt een belangrijke missende schakel 
op de verbindende route en verbindt Hoor-
nes Noord-Oost met de Hoornespassage.

• Oversteek Hoorneslaan Oost en West: De  
oversteken vormen belangrijke schakels 
op de verbindende route en zorgen voor 
een betere ontsluiting van de buurten en 
voorzieningen zoals de Goerie, DSV-Duin-
rand en Alexanderschool.

Overzichtskaart deelgebieden
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Proritering per speerpunt (oversteekplaatsen) Proritering per speerpunt (verbindende route)
Opdeling verbindende route in deel-
gebieden

De verbindende route is een continue wandel-
route door de hele wijk die de verschillende 
buurten en voorzieningen met elkaar verbindt. 
De verbindende route sluit aan op de voorge-
stelde oversteekplaatsen over de Hoornes- en 
Biltlaan.

In Hoornes Noord-Oost en Zuid-Oost wordt de 
route in zijn geheel in de toekomstige projec-
ten opgepakt. Voor grote delen van Hoornes 
Zuid-West en Noord-West is dit ook het geval. 
Voor de prioritering zijn de overgebleven de-
len in logische, overzichtelijke en behapbare 
gebieden ingedeeld. 

Om tot een structurele verbetering van de wijk 
te komen moeten deze deelgebieden in pro-
jecten worden opgepakt en uitgevoerd. Hierbij 
moet er worden gestreefd om op een accep-
tabele termijn tot de realisatie van de gehele 
route te komen.

De route loopt op verschillende plaatsen 
langs de toekomstige tuinen van de wijk. Het 
ontwerp van de route moet op deze plaatsen 
worden afgestemd op de wensen voor de 
ontmoetingsplaatsen.

Prioritering realisatie van de verbin-
dende route

Er is binnen de gebiedsvisie is er gekeken 
naar de meest logische manier om de ver-
bindende route te realiseren, om de Hoornes 
prettiger, aantrekkelijker en leefbaarder te 
maken. Hierbij is er voor gekozen om de route 
vanuit het centrum steeds verder naar het 
westen uit te breiden. Vanuit deze gedachte is 
er tot de volgende prioritering gekomen:

• Deelgebied Troelstrastraat, Kuypersstraat, 
Schaepmanstraat en Van Houtenstraat: Dit 
traject zorgt voor een goede aansluiting 
van een groot deel van Hoornes Zuid-
West met voorzieningen rond de Hoornes-
passage.

• Deelgebied Schimmelpennickstraat en 
Jaap Bergmanstraat: Dit traject is een be-
langrijke schakel in Hoornes Noord-West 
tussen de scholen, sporthal, quadrant en 
Pnielkerk.

• Deelgebied hof bij Thorbeckestraat: Dit 
vormt een kleine schakel vanuit Hoornes 
Zuid-West naar de rand van de wijk.

• Deelgebied Nolenstraat: De herinrichting 
van de Nolenstraat met de verbindende 
route vormt de verbinding met DSV, de 
Goerie en de Duinrand.

• Johan van Oldenbarneveldtstraat: De laat-
ste schakel van de route aan de rand van 
de wijk.

Overzichtskaart deelgebieden

1. Johan van Oldenbarneveldtstraat
2. Nolenstraat (valt deels onder project 1 en moge-

lijk project 19)
3. Hof bij Thorbeckestraat (valt mogelijk onder 

project 19)
4. Troelstrastraat, Kuypersstraat, Schaep-

manstraat en Van Houtenstraat (valt mogelijk 
onder project 19)

5. Schimmelpennickstraat en Jaap Berg-
manstraat
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Overzichtskaart ontmoetingsplekken 
(tuinen van de wijk)

1. Hof aan de Van Slingelandtstraat
2. Hof aan de Fagelstraat
3. Groene ruimte aan de Jacob Catsstraat
4. Hof tussen Van Nolenstraat en Thorbec-

kestraat
5. Hof aan de Thorbeckestraat (valt mogelijk 

onder project 19)
6. Hof aan de Troelstrastraat (valt mogelijk onder 

project 19)
7. Hof aan de Kuyperstraat (valt mogelijk onder 

project 19)

Proritering per speerpunt (ontmoetingsplaatsen)
Ontmoetingsplaatsen (tuinen van de 
wijk)

Geïnspireerd door het initiatief van de huizen 
van de wijk worden de tuinen van de wijk in 
de hoven tussen de flats als ontmoetings-
plaats in de openbare ruimte ontworpen. In 
elke buurt komen er tuinen om te sporten, 
spelen en ontspannen. De tuinen worden ont-
worpen voor alle leeftijden en zijn toegankelijk 
voor alle bewoners. De tuinen worden met 
elkaar verbonden door de verbindende route.

De tuinen van de wijk zijn een plaats waar de 
bewoners samen kunnen komen. Per buurt 
wordt er samen met de bewoners en stake-
holders gekeken naar wat zij belangrijk vinden 
en hoe zij de tuin willen inrichten. 

De ontmoetingsplaatsen in Hoornes Noord-
Oost en Hoornes Zuid-Oost worden door het 
project van Dunavie en IGA Kalkoven opge-
pakt. In Hoornes Zuid-Oost liggen de hoven 
op het grondgebied van Dunavie en het hof 
tussen de Van Nolenstraat en Torbeckestraat 
ligt voor de helft op het terrein van de VVE 
(De IJzeren Man). Op deze locaties is het van 
groot belang om eerst samen met deze sta-
keholders te kijken naar op welke manier de 
ontmoetingsplekken het beste kunnen worden 
verwezenlijkt.

Prioritering aanpak ontmoetings-
plaatsen (tuinen van de wijk)

Er is binnen de gebiedsvisie gekeken naar 
op welke manier de ontmoetingsplaatsen een 
grote bijdrage kunnen leveren om de buurten 
van de Hoornes prettiger, aantrekkelijker en 
leefbaarder te maken. 

Het is belangrijk dat de ontmoetingsplaatsen 
vanaf het begin evenredig over de wijk ver-
spreid worden. Hierbij is het belangrijk dat 
elke buurt vanaf het begin op zijn minst een 
ontmoetingsplek krijgt, die centraal in de buurt 
ligt en goed te bereiken is. 

Per buurt moet er samen met de bewoners 
en stakeholders gekeken worden waar er de 
meeste behoefte aan is. In de enquête kwam 
vaak naar voren dat bewoners graag meer  
of betere speelplekken in de buurt willen. Dit 
zal op veel plaatsen een verbetering van de 
huidige speelvoorzieningen zijn, heringericht 
als ontmoetingsplek voor de buurt. Ontmoe-
tingsplaatsen voor sport of als tuin zijn vaak 
niet aanwezig en zullen een aanvulling zijn op 
het huidige voorzieningen. 

Uiteindelijk zal er samen met de bewoners 
en beleidsmakers per buurt gekeken moeten 
worden wat de beste keuze is, om het verder 
op te pakken en uit te werken.
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Proritering per speerpunt (ontmoetingsplaatsen)
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Overzichtskaart verbindingen met 
omgeving

1. Oversteek fiets- en wandelroutes naar 
duingebied over de Hoorneslaan

2. Verbetering fiets- en wandelroutes bij Y-
splitsing Kanaaldijk / Goerie

3. Verbetering doorgang fiets- en wandelrou-
tes rond N206 en Uitwateringskanaal

Vanuit Mobiliteit worden de fietsroutes als 
hoogste prioriteit gezien en de fietsroute langs 
het Uitwateringskanaal naar de kust, Rijns-
burg en Leiden is opgenomen in het hoofd-
fietsroute netwerk van de gemeente.

Prioritering Speerpunt (verbinding met omgeving)
De Hoornes beter met de omgeving 
verbinden: 

De Hoornes is als modernistische naoorlogse 
wijk op zich zelf ontworpen en ligt hierdoor 
geïsoleerd ten opzichte van de omgeving. 
Door de wijk beter met zijn omgeving te ver-
binden wordt de Hoornes uit zijn isolement 
gehaald. Hiervoor willen wij inzetten op een 
langzaamsverkeersverbinding langs het Uit-
wateringskanaal naar de kust, ESA ESTEC, 
Rijnsburg en Leiden.

De fietsroute is een belangrijke schakel in 
het hoofdfietsroutenetwerk van de gemeente 
en de agglomeratie Katwijk-Leiden en is als 
wensverbinding in de KAM en het provinciale 
netwerk opgenomen.

Grote delen van de bestaande fiets- en wan-
delpaden langs het Uitwateringskanaal kun-
nen met relatief kleine aanpassingen worden 
opgenomen in de toekomstige langzaam ver-
keersroute. Aan de randen van de wijk zijn er 
structurelere verbeteringen nodig om de route 
goed te laten aansluiten op de omgeving.

De route loopt door de groene randen van 
de wijk en moet met zorg in het landschap 
worden ingepast, in overeenstemming met de 
voorstellen uit de gebiedsvisie.

Prioritering aanpak verbindingen 
met omgeving

Er is binnen de gebiedsvisie gekeken naar de 
meest logische manier om de langzaam ver-
keersroute binnen het gebied van de gebieds-
visie te realiseren en hierdoor de wijk pret-
tiger, aantrekkelijker en leefbaarder te maken. 
Hierbij is er voor gekozen om te kijken welke 
verbeteringen direct effect hebben en welke 
moeten wachten op de aanleg van nieuwe 
delen van de route. Vanuit deze gedachte zijn 
wij tot de volgende prioritering gekomen:

• Oversteek fiets- en wandelroutes naar 
duingebied over de Hoorneslaan: Dit 
traject zorgt er voor dat de fiets en wandel-
verbindingen naar de zee en duinen en de 
oversteken over de Hoorneslaan overzich-
telijker, veiliger en aantrekkelijker worden.

• Verbetering fiets- en wandelroutes bij 
Y-splitsing Kanaaldijk / Goerie: Door de 
verbetering sluiten de wandel en fietsrou-
tes vanuit de groene rand beter aan op het 
kustlandschap en de routes naar zee.

• Verbetering doorgang fiets- en wandelrou-
tes rond N206 en Uitwateringskanaal: Als 
de langzaam verkeersroute vanuit Rijns-
burg langs het Uitwateringskanaal wordt 
doorgetrokken is het noodzakelijk om een 
prettige en sociaal veilige aansluiting en 
onderdoorgang onder te verwezenlijken.
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Hoornes
Samen in beweging


