
ZESDE PARTIELE HERZIENING 

STREEKPLAN ZUID-HOLLAND WEST 2003 

Provlncie Zuid-Holland 
Gedeputeerde Staten 
15 april 2008 

AS LEI DEN KATWIJK 



ontwerp partiele herziening Streekplan Zuid-Holland West 2003: 

As Leiden Katwijk 

1 IN LEIDING ...••.......................•................•...........................•............................•.•................•.•..............•....... 3 

1.1 KADER EN OPZET VAN DE HERZIENING ....... ~ ................................................................................................. 3 

1. 1. 1 Kader .. .............................................................................................................................................. 3 

1.1.2 Plangebied en planperiode .. ......... ........ ......... .......... .... ....... ............................ ........ ...................... 3 
1.1.3 Nieuwe Wro en streekplanherziening As Leiden Katwijk ......................................................... 3 

1. 1.4 Leeswijzer ..... .... .. ... .... .. ... ......... ........................ .... ... ....................... .... ............................ ... .... ... ........ 3 
1.2 AANLEIDING VOOR DE HERZIENING .......... .......... ....................... .......... ........ . ................. ...... ..... ..... .. .......... .. . 5 

1.2.1 Studiezone As Leiden Katwijk .......... ...... ......... ................ ............................................................. 5 

1.3 BELEIDSKADERS VOOR DE HERZIENING ..... ..... .... ... ...... ............... .. ..... .............................. .. .. ....................... . 5 

1.3.1 Nota Ruimte ................. .... .. ....... .... .. ....... ........ .......... .............. ....... ....... ..................... ...... .......... ...... 5 
1.3.2 Nota Mobiliteit ....... .......... ........ ...... .......... ....... ...... .. .. ...... ......... ... .... ......... ...... ........... .... ............ .... ... 6 

1.3.3 Provinciaal Ruimtelijke Struetuurvisie .................................................. ............ ........................... 6 

1.3.4 Provineiaal Verkeers en Vervoerplan ...... ......... ...... .. ....... ..... ..................... ... ...... ......................... 6 

1.3.5 Streekplan Zuid-Holland West 2003 .... ...... .. .. ..... ....................... ............. ............ ......................... 6 

1.3.6 Integraal Struetuurplan loeatie Valkenburg .... .. .......................................................................... 7 

2 HERZIENING AS LEI DEN KATWIJK ........................................................................................................ 8 

2.1 INLEIDING ...... ....... ..... .... ...... ... ..... ... .. .. ....... ... ... ........ ..... .. ..... ...... ............... ...... ............................................. .. 

2.2 LOCATIE VALKENBURG ........................................... ........................ .. .... ............... .............. .... ....... ........ ..... . .. 8 
2.2.1 Natuur en Reereatie ................... ... ~ ...... .......... ................................................... ........ ......... .... ..... .. 10 

2.2.2 Water ................................................................ ............ ... .. ........... ... ............................................... 14 

2.2.3 Cultuurhistorie en areheologie .................................................................................................... 15 
2.2.4 Milieuaspeeten ... ....... .... ..... ....... ... ....... ..... .. .. ........ ......... .. ... ..... ..................... ................... .............. 16 

2.2.5 Verkeer en vervoer .... ..... .. ... ...... ..... ..... .... .. .. ..... .. ........... ..... ...... ...... .... ................... ....... ................ 17 
2.2.6 Verstedelijking Loeatie Valkenburg ........................................................................................... 18 

GLASLOCA TIE ZIJLHOEK .. ....... .......... .... ... .... .... .................... ... ........................................................................... 20 

KAART 4: BEBOUWINGSCONTOUR LOCATIE VALKENBURG ... ........... .......... ...... ................. ............... ................. . 2l 

2.3 RIJNLANDROUTE .. ............... ..... ................... ....... ........................................................................................ 22 

PROBLEEMSTELUNG ......................... ... ........................ ... ..... .... ........ .... ............ ...... .............. ........... .............. ..... 22 

NUT EN NOODZAAK ... ............. .. ............ ............. ............... .......... .... ..... .............. .............. ...................... ........ ..... 23 
TRACE VAN DE RIJNLANDROUTE .... ..... ...... ............ ........... ....... .. ..... ....... ........... ..... ............................................ 23 

2.4 RIJNGOUWEUJN WEST .... .. ..... ..... .... .. .. .... ............... ...................................................................... .. ........ ... 26 

3 WIJZIGINGEN STREEKPLAN ZUID-HOLLAND WEST ...................................................................... 30 

3.1 PLANKAARTWIJZIGINGEN IN KORT BESTEK ... .. ....... ............................. .......................... .. .. ...................... ... 30 

3.2 WIJZIGINGEN IN DE TEKST ............... ...... ........................ ...... .. .................... ......... ................ .... .......... .. ........ 31 

3.2.1 Vervanging paragrafen 6.2.1 en 6.3 1... .............................................................................. ...... 31 

3.2.2 Tekstfragmenten vervangen .. .... ... .. .. .... .. .. .................... .. .............. .................. ...................... .. .... 32 

3.3 WIJZIGINGEN VAN STRUCTURERENDE ELEMENTEN EN KERNPUNTEN ... .. .. .......... ............... .............. .. ....... 33 

3.3.1 Wijziging bestaande strueturerende elementen en kernpunten ............................................ 35 

3.3.2 Nieuwe strueturerende elementen en kernpunten ......... ......................................................... 36 

TOELICHTING BIJ DE HERZIENING ............................................................................................................. 37 

T.1 PLANMER ...... .. .... .......... .. .......................... ................... ..... ........................... .. ..................... .................. .... 37 

T.1 .1 Samenvatting ....... ............. ... ..... ......................... .. ..... ........ .................................... ....... ... ....... ...... . 37 



Aanleiding ................................ ..... ................ ..................... .......................................... .. ....... .... .. .................. 37 

T. 1.2 Integrale beoordeling ..... ........................................ ............................................... ........ ..... .......... 40 

T.1.3 Aanbevelingen ............................. ............ ....... ...... .......... ............ ........ ........ ... ........................ ....... 43 

T.2 WATERPARAGRAAFJWATERADVIES ... ..... ......... ... ... .... .. ... ... .... ...... ... .. .. ... ........... ....... ........... ... ...... ... ....... .... 44 

T.3 FLORA- EN FAUNATOETS ......... ............................... ... ..... ........ ......... .............................. ......... ................... . 45 

2 



1 Inleiding 

1.1 Kader en opzet van de herziening 

1.1.1 Kader 
Deze herziening is een partiele herziening van het streekplan Zuid-Holland West uit 2003 inclusief de 

derde partiele herziening (de zandwinning) en de achtste partie Ie herziening (de RijnGouwelijn Oost). 

De herziening betreft een aanpassing van een aantal hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid om de 

voorgestane ontwikkelingen in de As Leiden Katwijk mogelijk te maken. Het streekplan Zuid-Holland 

West blijft ongewijzigd met uitzondering van de in deze herziening in hoofdstuk 3 opgenomen 

wijzigingen. 

1.1.2 Plangebied en planperiode 
De As Leiden Katwijk is de verstedelijkte zone langs de monding van de Oude Rijn, van Zoeterwoude 

tot de kust bij Katwijk en Noordwijk. 

Deze herziening heeft betrekking op drie projecten uit het programma voor de As Leiden Katwijk: 

locatie Valkenburg, de Rijnlandroute en de RijnGouwelijn West. 

De globale grenzen van het plangebied worden gevormd door het kustgebied tot Noordwijk, de A4, de 

rijksbufferzone bij Wassenaar en aan de noordkant door de N206, met een uitstulping ten noorden 

van locatie Valkenburg. (kaart 1) De herziening betreft het grondgebied van de gemeenten Katwijk, 

Leiden, Noordwijk, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. 

De planperiode van de herziening is gekoppeld aan die van het vigerende streekplan Zuid-Holland 

West tot 2015. 

1.1.3 Nieuwe Wro en streekplanherziening As Leiden Katwijk 
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro) treedt op 1 juli 2008 in werking. Hiermee krijgen de 

vernieuwing van het ruimtelijke instrumentarium en de nieuwe rolverdeling tussen rijk, provincies en 

gemeenten gestalte. In het nieuwe stelsel neemt elke overheidslaag nadrukkelijk de 

verantwoordelijkheid voor haar eigen beleid. Elke overheidslaag maakt haar eigen structuurvisie. 

Een structuurvisie is aileen bindend voor het overheidsorgaan dat de structuurvisie vaststelt. 

Beleidsmatig wordt op aile bestuursniveaus de structuurvisie het inhoudelijk richtinggevende 

document. Na de inwerkingtreding van de nWro krijgen streekplannen de status van structuurvisie. 

Streekplannen behouden hun rechtskracht gedurende de looptijd van het plan of tot het moment dat 

deze vervangen worden door een structuurvisie. De nieuwe Zuid-Hollandse provinciale structuurvisie 

wordt volgens planning in het najaar van 2009 vastgesteld. Indien een gemeente in haar 

bestemmingsplan geen rekening houdt met het provinciale beleid uit de structuurvisie, kan de 

provincie ingrijpen met haar nieuwe instrumentarium. 

1.1.4 Leeswijzer 
In de navolgende paragrafen van hoofdstuk 1 worden de aanleiding en de beleidskaders voor de 

herziening beschreven. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de belangrijkste elementen van de 

herziening: de locatie Valkenburg (paragraaf 2.2), de Rijnlandroute (paragraaf 2.3) en de 

RijnGouwelijn West (paragraaf 2.4). 

In hoofdstuk 3 zijn de feitelijke kaartwijzigingen (paragraaf 3.1), de tekstwijzigingen (paragraaf 3.2) en de 

wijzigingen in het beleidskader van structurerende elementen en kernpunten (paragraaf 3.3) beschreven. 

Deze herziening eindigt met een Toelichting waarin kort wordt ingegaan op het bij de herziening horend 

onderzoek en overleg: de PlanMER (T1), het Wateradvies (T2) en de Flora- en Faunatoets(T3). 
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Kaart 1: plangebied ff' herziening streekplan West 
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1.2 Aanleiding veer de herziening 

1.2.1 Studiezone As Leiden Katwijk 
In het streekplan Zuid-Holland West (februari 2003) is het gebied van de As Leiden Katwijk op de 

plankaart aangegeven als studiezone. Dit betekent dat er ten tijde van het opstellen van het 

streekplan onvoldoende duidelijkheid bestond over de toekomst van het gebied en de gewenste 

ontwikkeling. De stuurgroep As Leiden Katwijk heeft daarop in 2006 de visie "Kwaliteit aan de oevers 

van de Oude Rijn" vastgesteld. Hierin wordt richting gegeven aan de toekomst van het gebied. Met 

deze partiele herziening van het streekplan West krijgen de in de visie voorgestane ontwikkelingen in 

de As Leiden Katwijk een ruimtelijk kader. 

Deze herziening heeft betrekking op drie samenhangende ontwikkelingen ten westen van de A4: 

• Ontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg (inci. rijksbufferzone) 

• Aanleg van de Rijnlandroute 

• Aanleg van de RijnGouwelijn West 

Deze zesde partiele herziening is nodig om de transformatie van het vliegveld Valkenburg tot woon

werklocatie mogelijk te maken. Tevens wordt het noodzakelijk geacht het streekplan Zuid-Holland 

West te herzien voor de aanleg van de Rijnlandroute en van de RijnGouwelijn West. Beide projecten 

zijn wei opgenomen in het streekplan uit 2003 maar de inzichten daarover zijn door de stuurgroep 

Rijnlandroute en de stuurgroep RijnGouwelijn gewijzigd. Zo wordt de Rijnlandroute vanaf de A4 tot 

aan Katwijk nu als sen geheel gezien. De afstemming met de bouwlocatie Valkenburg vraagt om 

duidelijkheid over de ligging en inpassing van de verbinding. Dat laatste geldt ook voor de 

lightrailverbinding RijnGouwelijn West. 

Andere ontwikkelingen in (het programma van) de As Leiden Katwijk (zoals de knoop Leiden West en 

de Greenport) kunnen worden gerealiseerd zonder dat een streekplanherziening nodig is. 

De projecten hangen inhoudelijk en procesmatig nauw met elkaar samen; een beslissing in het ene 

project heeft invloed op de andere projecten. Dit maakt het noodzakelijk om besluiten over deze 

projecten in samenhang te zien. 

1.3 Beleidskaders veer de herziening 

1.3.1 Nota Ruimte 
De Nota Ruimte benadert de Randstad, met Greenports en Mainports als de 'economische motor' van 

Nederland. Voor de As Leiden Katwijk speelt onder meer de Mainport Schiphol een belangrijke rol in 

de economische ontwikkeling. In de Nota Ruimte is de locatie Valkenburg aangewezen als 

ontwikkelingsgebied. Deze locatie zal zich moeten ontwikkelen tot hoogwaardige woningbauwlocatie. 

Ais belangrijke randvoorwaarde voor deze ontwikkeling wordt de realise ring van passende 

infrastructuur genoemd. Er moet gestart zijn met de realisatie van de infrastructuur voordat met de 

stedelijke ontwikkeling van Valkenburg gestart wordt. 

Provincies en regia's regelen volgens de Nota Ruimte de verdeling van de ruimte voor wonen en 

werken over de gemeenten. Voor de As Leiden Katwijk betekent dit een groei van 23.000 tot 26.000 

woningen tot 2020. Van dit totale programma moet 40% in het bestaand stedelijk gebied plaatsvinden. 

Een project als RijnGouwelijn West is hierin van cruciaal belang, omdat deze verbinding nieuwe 

verdichtingmogelijkheden bij stations aplevert. 
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1.3.2 Nota Mobiliteit 
In de Nota Mobiliteit is het ruimtelijk beleid zoals vastgelegd in de Nota Ruimte uitgewerkt in het 

nationaal verkeers- en vervoersbeleid. In deze nota is aangegeven dat ter hoogte van Leiden tussen 

de rijksweg A4 en A44 een ruimtelijke reservering wenselijk wordt geacht voor de aanleg van een 

nieuwe rijksweg A 11 . Deze verbinding wordt inmiddels in zijn algemeenheid beschouwd als onderdeel 

van de Rijnlandroute. Het streekplan zal ruimte moeten reserveren om de aanleg van deze verbinding 

mogelijk te maken. 

Ten aanzien van openbaar vervoer wordt in de Nota Mobiliteit ingegaan op de maatschappelijke 

belangen die het openbaar vervoer dient. Het is van belang voor de ruimtelijke en economische 

ontwikkelingen in de regio en het biedt individuen de mogelijkheid om deel te nemen aan sociale en 

economische activiteiten. 

1.3.3 Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie 
In de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie (vastgesteld in 2004) heeft de provincie Zuid-Holland de 

hoofdlijnen van haar ruimtelijk beleid vastgelegd. Ze zijn globaal samen te vatten in twee termen: de 

versterking van de stedelijke netwerken en de versterking van de waterrijke cultuur- en 

natuurlandschappen. De As Leiden Katwijk vormt hierin een scharnier tussen de Noordvleugel en de 

Zuidvleugel van de Randstad, met hoogwaardige agrarische clusters en kenniscentra op het terrein 

van technologie en Biolife science. Leidend principe voar de stedelijke ontwikkeling is een grotere 

samenhang met hoogwaardig openbaar vervoer. Ten aanzien van het groenblauwe raamwerk streett 

de provincie naar een robuust en gevarieerd groenblauw raamwerk op bovenregionale schaal. 

1.3.4 Provinciaal Verkeers en Vervoerplan 
Voor de As Leiden Katwijk is in het Provinciaal Verkeers- en vervoersplan geconstateerd dat de 

bereikbaarheid zowel over de weg als met het openbaar vervoer matig is. De aanleg van een nieuwe 

bovenregionale wegverbinding vanaf rijksweg A4 tot aan Katwijk voorziet in een verbeterde 

verkeersafwikkeling over de weg. 

De aanleg van een nieuwe lightrailverbinding vanaf Gouda via Alphen aan den Rijn en Leiden naar de 

kust voorziet in de gewenste kwaliteitssprong in het openbaar vervoer. 

1.3.5 Streekplan Zuid-Holland West 2003 
In het vigerende streekplan is vliegveld Valkenburg aangegeven als transformatiegebied. De 

transformatie moet passen in een duurzame ontwikkeling van de stedelijke As Leiden Katwijk. Aan de 

transformatieopgave zijn in het streekplan de volgende randvoorwaarden meegegeven die daarmee 

ook uitgangspunt voor de herziening zijn: 

de locatie moet een substantieel aantal woningen en bedrijventerreinen leveren, conform de 

regionale woningbouw- en bedrijventerreinprogramma's. Primair is de bouwlocatie 

georienteerd op Katwijk en Leiden, secundair op het dorpsgebied van Valkenburg en het 

regionaal park Katwijk-Den Haag; 

de groene verbinding van het Groene Hart naar de duinen ten zuiden van de As Leiden 

Katwijk moet worden gehandhaafd. De zuidelijke rand van het Valkenburgse Meer verbonden 

met de Pan van Persijn vormt de noordgrens van deze groene verbinding; 

tussen de bouwlocatie en het duingebied is een groene buffer en een voarraadberging voor 

water nodig om een te grote recreatiedruk te voorkomen en om schone kwel van duinwater 

optimaal te kunnen benutten. Er is 75 tot 100 ha recreatiegroen nodig; 

bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met de aanleg van de RijnGouwelijn, de 

verbreding van de N206 en de verbetering van de Oost-Westverbinding tussen de A4 en A44 

ter hoogte van Leiden; 

bij de inrichting van 't Duyfrak en Rijnfront wordt langs de Oude Rijn een groen-rood milieu 

voorgestaan; 
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archeologische vindplaatsen en cultuurhistorische waarden kunnen ruimtelijk en functioneel 

van invloed zijn op de plannen. 

De hierboven genoemde randvoorwaarden voor de streekplanherziening zijn door de stuurgroep 

Valkenburg, waarin de gemeente Wassenaar en Katwijk, Regio Holland Rijnland, Stadsgewest 

Haaglanden, het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) van het rijk en de provincie zitting 

hebben, nadrukkelijk in acht genom en. Zij komen ook uitgewerkt naar voren in de planbeschrijving en 

op de plankaart. 

1.3.6 Integraal Structuurplan locatie Valkenburg 
Het voormalig vliegveld Valkenburg wordt ontwikkeld tot hoogwaardige woon- en werklocatie. In 

streekplan West (2003) zijn daarvoor de randvoorwaarden meegegeven.(zie paragraaf 1.3.5) De 

inrichting van deze nieuwe locatie is globaal uitgewerkt in een Integrale Structuurvisie Valkenburg en 

is vervolgens geconcretiseerd in een Integraal Structuurplan. De randvoorwaarden uit het streekplan 

zijn als uitgangspunt gehanteerd. Gedurende het proces is continu afstemming geweest tussen deze 

streekplanherziening en het Integraal Structuurplan. 
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2 Herziening As Leiden Katwijk 

2.1 Inleiding 

De As Leiden Katwijk heeft betrekking op een gebied dat strategisch gelegen is in de 

Randstad. De As Leiden Katwijk vormt het scharnierpunt tussen de Noordvleugel en de 

Zuidvleugel. Binnen de As Leiden Katwijk doet zich een groot aantal ontwikkelingen voor, 

waaronder de transformatie van voormalig vliegveld Valkenburg tot verstedelijkingslocatie. De 

ontwikkeling van deze locatie hangt nauw samen met twee cruciale infrastructurele projecten: 

de Rijnlandroute en de RijnGouwelijn West. 

De ontwikkeling van de locatie Valkenburg vindt niet plaats zonder de passende infrastructuur 

RijnGouwelijn en Rijnlandroute. Alvorens met de bebouwing op de locatie wordt gestart moet 

zekerheid bestaan over de realisering van de infrastructuur. Dit betekent dat de financiering 

van beide infrastructuur projecten gegarandeerd moet zijn en dat met de realisatie van deze 

infrastructuur gestart is, voordat met de stedelijke ontwikkeling van Valkenburg gestart wordt. 

In dit hoofdstuk worden deze drie ontwikkelingsopgaven in sam en hang beschreven. 

2.2 Locatie Valkenburg 
De locatie Valkenburg is aan de westkant begrensd door de duinen tussen Wassenaar en 

Katwijk, aan de oostkant door het Valkenburgse Meer, aan de zuidkant door het stedelijke 

gebied van Wassenaar en de N206 aan de noordkant. (figuur 2) 

De locatie ligt voor het grootste deel in de gemeente Katwijk en voor een klein deel in 

Wassenaar. 

De locatie Valkenburg betreft naast de bouwlocatie op het voormalig vliegveld ook delen van 

de rijksbufferzone zoals het agrarisch gebied ten noorden van de bebouwing van Wassenaar 

en het agrarisch gebied tussen het voormalige vliegveld en de binnenduinrand (Mient 

Kooltuin). De bouwlocatie en de inrichting van de rijksbufferzone dienen in samenhang 

ontwikkeld te worden. Het vliegveld Valkenburg maakte formeel ook deel uit van de bufferzone 

maar is als transformatiegebied uitgezonderd. 

Deze nieuwe ontwikkelingslocatie in de gemeenten Katwijk en Wassenaar moet worden 

ontwikkeld tot een toplocatie die recht doet aan de unieke ligging aan de binnenduinrand. 

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor de inrichting zowel voor wat betreft 

waterhuishouding en milieu als wat betreft de geschiktheid op lange termijn voor de woon- en 

werkfunctie. Het moet een locatie worden waar gerecreeerd, gesport, gewoond en gewerkt 

moet kunnen worden en waar ook ruimte is voor natuur en waterberging. 

Er moet met de inrichting van het gebied rekening gehouden worden met de landschappelijke 

elementen in het gebied zoals de strandwallen en met de hoge archeologische 

verwachtingswaarden. Voordat met de uitvoering van deze locatie mag worden gestart, moet 

de (regionale) infrastructuur op orde zijn. De inrichting van de rijksbufferzone zal al eerder 

gerealiseerd worden. 
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Valkenburg 

Figuur2 
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2.2.1 Natuur en Recreatie 

Inleiding 
Het oorspronkelijke landschap van strandvlaktes en strandwallen is in de loop der tijd grotendeels 

veranderd in een overstromingsvlakte in het mondingsgebied van de Oude Rijn. 8elangrijk in deze 

vlakte zijn de wateringen (Wassenaarse Watering, Kaswatering, Grote Valkenburgse Watering en 

Kleine Watering). In het groenblauwe raamwerk van de As Leiden Katwijk zijn het verbeteren van de 

bereikbaarheid van recreatiegebieden vanuit het stedelijk gebied en van de toegankelijkheid van het 

landelijk gebied belangrijke speerpunten. (kaart 3: groenblauwe raamwerk As Leiden Katwijk) 

"- , ~",, 

GF.OENE ~. 

G-ROEN EO HAAT 

Kaart 3: groenblauwe raamwerk As Leiden Katwijk 

Voor de locatie Valkenburg zijn de volgende onderdelen uit het raamwerk relevant: 

De rijksbufferzone tussen de bouwlocatie en de bebouwing van Wassenaar (in deze 

herziening aangeduid als agrarisch plus gebied en openluchtrecreatiegebied en stedelijk 

groen) 
Mient Kooltuin: het gebied tussen de binnenduinrand en de noordwestelijke grens van de 

bouwlocatie (in deze herziening aangeduid als openluchtrecreatiegebied en stedelijk groen) . 

Valkenburgse Meer. 

In deze gebieden komen natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en water in sterk wisselende 

combinaties v~~r. Het beleid is erap gericht dit raamwerk robuust en duurzaam te maken. Robuust wi! 

zeggen dat de verschillende functies naast elkaar een plaats hebben en dat de kwaliteit van het 

raamwerk wordt versterkt. Duurzaam wil zeggen dat het raamwerk als groenblauwe ruimte behouden 

blijft oak al kunnen de functies erin veranderen. 

Bufferzone 
De bufferzone tussen locatie Valkenburg en Wassenaar en tussen Lentevreugd in de binnenduinrand 

en de A44 maakt onderdeel uit van de integrale gebiedsontwikkeling van voormalig vliegveld 
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Valkenburg en ligt op grondgebied van de gemeente Wassenaar. De Ommedijksepolder, de 

Zonneveldsepolder, de Ruijgelaansepolder en Maaldrift maken deel uit van deze zone. 

Hoofddoel van deze rijksbufferzone is de scheiding van de Leidse en Haagse agglomeraties door een 

landelijke omgeving. Hoogste prioriteit is ervoor te zorgen dat de rijksbufferzone voor de toekomst 

wordt veiliggesteld mede om in de regio een goede rood-groenbalans te behouden. Op de schaal van 

deze herziening moet de rijksbufferzone gaan functioneren als ruimtelijke scheiding tussen de 

bebouwing van Wassenaar en de bebouwing van de locatie Valkenburg. 

Bufferzone 

Inrichting: landschap en ecologie 

Realisatie van de rijksbufferzone vindt plaats binnen het kader van het Bufferzoneconvenant, een 

convenant tussen VROM en LNV. Voor de rijksbufferzones geldt namelijk dat pravincies de regie 

hebben over de realisatie van de rijksdoelen voor de inrichting van het landelijk gebied. Belangrijkste 

uitgangspunten binnen dit convenant zijn: geen enkele vorm van bebouwing in de buffer en 

hand haven van openheid. 

Om de ruimtelijke scheiding tussen de twee rode gebieden de beoogde belevingswaarde van het 

landelijk gebied mee te blijven geven, wordt ernaar gestreefd de buffer gemiddeld 500 meter breed te 

laten zijn. Bij de toekomstige inrichting moet het doorzicht op de duinen blijven bestaan. Het 

bestaande bunkerbos, het helofytenfilter en andere bomengroepen blijven behouden. 

De ecologische verbindingszone (streekplan 2003) maakt dee I uit van de bufferzone en loopt vanaf 

het Groene Hart en de kust via de Duivenvoorde-corridor naar Lentevreugd. Deze verbindingszone 

heeft een breedte van tenminste 50 meter en bestaat uit bos-, water-, en weide-elementen. De ambitie 

voor de ecologische verbindingzone is het met elkaar verbinden van leefgebieden voor vissen, 

amfibieen, reptielen en kleine zoogdieren. Door deze verbinding ontstaat een gratere leefruimte, zodat 

de soorten zichzelf in stand kunnen houden en mogelijk verder ontwikkelen. 

De A44 vormt een barriere in de ecologische verbinding. Hier komt een faunapassage voor genoemde 

fauna. 

Een cultuurhistorisch belangrijk onderdeel van de rijksbufferzone is een tankgracht uit de Tweede 

Wereldoorlog. Deze tankgracht zal een markante overgang vormen tussen stad en land. De gebieden 

zonder agrarische bedrijfsfunctie worden opengesteld voor publiek. Ook de te realiseren 

padenstructuur in het agrarisch gebied wordt overwegend openbaar toegankelijk. 
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De bestaande verkaveling, slotenpatroon en de koppen van de strandwallen worden zoveel mogelijk 

ingepast in de toekomstige inrichting. 

In de rijksbufferzone zijn rundveehouderijen actief. Deze bedrijven hebben gezamenlijk een grootte 

van circa 120 hectare. Het behoud van deze twee rundveehouderijen heeft de hoogste prioriteit in de 

inrichting. Het gaat om twee rendabele bedrijven, met naast de veehouderij ook de productie en 

verkoop van eigen kaas, zuivel en eieren alsmede het ontplooien van activiteiten op het gebied van 

zorg en educatie. 

Om de openheid van het gebied te handhaven, vindt in het westelijk deel van de bufferzone agrarisch 

natuurbeheer plaats. 

Inrichting: recreatie 

Vanuit het stedelijk gebied van de As Leiden Katwijk moet een netwerk tot stand komen met fiets- en 

wandelpaden naar de bufferzone. Onderdeel van dit netwerk vormt een fietsverbinding onder of over 

de A44, mogelijk in combinatie met eerder genoemde faunapassage. 

In het plangebied is een museumtreintje operationeel. Dit smalspoor zal worden uitgebreid en 

onderdeel worden van het recreatieve netwerk. 

Mient Kooltuin 
De Mient Kooltuin is het gebied tussen het duingebied en de nieuw te ontwikkelen locatie Valkenburg. 
In het streekplan 2003 heeft dit gebied de functieaanduiding 'Agrarisch gebied plus' en 

'Glastuinbouwconcentratiegebied'. De Mient Kooltuin (circa 125 ha) is momenteel voornamelijk als 

agrarisch gebied in gebruik met landbouw en verspreid gelegen glastuinbouw. Daarnaast zijn er 

kleinschalige functies zoals bedrijfjes, een tuincentrum. sportvelden en enkele maneges. 

In de toekomst zullen die functies deels verdwijnen en zal dit gebied transformeren tot een gebied met 

recreatieve (groene) functies. Dit is noodzakelijk voor de opvang van de te verwachten recreatiedruk 

vanuit de nabije omgeving (met name de Pan van Persijn) in de duinen. Deze is daar nu al merkbaar 

en zal in de toekomst aileen nog maar toenemen. De inrichting van de Mient Kooltuin zal bestaan uit 

een combinatie van boselementen en open landschap met een netwerk aan wandel-, fiets- en 

ruiterpaden. Verder vinden er hippische activiteiten plaats. Daarnaast zullen de sportvelden worden 

uitgebreid tot maximaal 17 hectare. 
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Mient Kooltuin 

Valkenburgse Meer 

Het Valkenburgse Meer is momenteel een autonoom element in het landschap. Het meer draagt bij 

aan de mogelijkheid de openheid van het gebied te ervaren. 

Bij de ontwikkeling van de locatie wordt aandacht besteed aan de recreatiefunctie van het 

Valkenburgse Meer en de bereikbaarheid van het meer vanuit de nieuwe woonwijk. 

Valkenburgse Meer 
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2.2.2 Water 

In het gebied van de locatie Valkenburg en omgeving spelen twee grate watervragen een rol. 

Enerzijds gaat het om de betere benutting van voedselarm kwelwater, anderzijds om het voorkomen 

van wateroverlast door aanpassing van de bergingscapaciteit. 

In de huidige waterstaatkundige situatie is het systeem erop gericht de wateroverschotten vanuit de 

duinen en de Mient Kooltuin rechtstreeks in noordoostelijke richting naar de Oude Rijn af te voeren. 

Het overtollige water in de omgeving van Wassenaar wordt afgevoerd naar de Wassenaarse 

Wetering. In droge period en wordt veel boezemwater met een matige waterkwaliteit ingelaten. 

Daardoor wordt het ecologische potentieel van het watersysteem beperkt. 

Het water dat vanuit de duinen naar de rijksbufferzone en de Mient Kooltuin stroomt, bestaat uit 

schoon kwelwater. Bij de ontwikkeling van de nieuwe locatie wordt het schone kwelwater niet meer 

direct afgevoerd naar de Oude Rijn, maar wordt het water door de locatie gevoerd. Een deel van de 

voormalige landingsbaan wordt weggegraven. Hier komt een waterberging van circa 38 hectare. De 

randen van deze waterberging worden benut voor natuur en recreatie. Het water wordt tevens om de 

voormalige landingsbaan door de bufferzone geleid.De ontwikkelingslocatie Valkenburg wordt een 

afzonderlijk peilvak. Het schone water blijft op deze manier zolang mogelijk binnen het plangebied. 

In het westelijk deel van de bufferzone staat natuurontwikkeling centraal. Hier ontstaan schrale 

gebieden, die profijt hebben van het zuivere kwelwater dat hierheen geleid wordt. 

Met uitzondering van de waterberging in het stedelijk gebied leidt een en ander niet tot aanpassing 

van het streekplan west uit 2003. 
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2.2.3 Cultuurhistorie en archeologie 

Cultuur 

Het vliegveld Valkenburg is als onderdeel van de Atlantikwal (Tweede Wereldoorlog) van grote 

cultuurhistorische betekenis. Het gaat in dit kader om de barakken langs de Wassenaarseweg, de 

tankgracht en de naoorlogse structuur van landingsbanen met de verkeerstoren. De herbestemming 

van (een deel van) de gebouwen wordt in samenhang met de ontwikkeling van het plangebied 

opgepakt. 

Archeologie 

Ais het gaat om de archeologische waarde is het plangebied in Valkenburg uniek. 

Het gebied rond Valkenburg is onderdeel van de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk, de 

zogenaamde Limes. Deze grens liep min of meer parallel aan de Oude Rijn en bestond uit een 

hoofdweg, de Limesweg met daar langs militaire- en burgerlijke nederzettingen en grafvelden. 

In het noordoostelijke deel van het plangebied betreft het bekende archeologische waarden volgens 

de archeologische monumentenkaart en ook rijksbeschermde archeologische monumenten. 

In de rest van het plangebied betreft het redelijke tot grote kans op archeologische sporen. 

In het zuidwestelijk dee I van het plangebied zijn resten van oude strandwallen aanwezig. Op de 

strandwallen worden archeologische resten verwacht uit de prehistorie vanaf de Nieuwe Steentijd. Het 

is mogelijk dat er prehistorische sporen worden aangetroffen op de oudere kreekruggen. Op de 

kreekruggen is de aanwezigheid van bewoningsresten uit de IJzertijd aangetoond. 

De Zuidoever van de Oude Rijn kent een archeologische verwachting van de IJzertijd tot in de 

Middeleeuwen. 

Het vliegveld zelf is wat betreft de archeologische verwachting een blinde vlek. Het terrein is vanwege 

haar militaire bestemming geologisch en bodemkundig niet onderzocht. 

Tijdens aanleg van de tankgracht in 1943 werd gestuit op houten constructies (grote houten palen en 

houten vloertjes). Dit kan duiden op de aanwezigheid van veenwegen uit de IJzertijd (knuppelpaden) 

en de Romeinse Tijd. 

Voor bekende archeologische waarden volgens de archeologische monumentenkaart en beschermde 

archeologische monumenten is behoud in situ uitgangspunt. 

Voorgenoemde elementen zijn van belang voor de planontwikkeling maar leiden niet tot wijziging van 

het streekplan West 2003. 

Tankgracht 
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2.2.4 Milieuaspecten 

Sij de ontwikkeling van de locatie Valkenburg voor wonen en werken zal conform het vigerende 

provinciaal en rijksbeleid rekening gehouden moeten worden met een aantal milieuaspecten. Het gaat 

hier am rnilieuaandachtspunten als luchtkwaliteit. (fijn) stof. geluid. energie, en eXierne veiligheid. 

Deze aandachtspunten zijn beschreven in de bij deze herziening horende PlanMER. De samenvatting 

daarvan is in de Toelichting in T1 opgenamen. 

Bodemaspecten 
Het voormalige marinevliegveld Valkenburg wordt ontwikkeld als woon- en werklocatie. Het 

vermoeden bestaat dat het gebied op een aantal locaties verontreinigd Is met kerosine en andere 

afvalstoffen. De landingsbaan van Valkenburg is mogelijk verontreinigd met asbest. slakken uit 

hoogovens en kerosine. Het is daarom van essentieel beleng dat er een goed beeld van de 

verontreinigingen op het v/iegveld Valkenburg komt voordat tot inrichting wordt overgegaan, om 

eventueel noodzake/ijke maatregelen te kunnen nemen. 
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2.2.5 Verkeer en vervoer 

Door de autonome groei van de hoeveelheid verkeer neemt de druk op de wegverbindingen in de 

regio toe. De ontwikkeling van de locatie Valkenburg en andere locaties in de regio draagt bij aan een 

verdere toename. Het westelijk dee I van de Rijnlandroute (A44-Katwijk) zorgt voor (auto)ontsluiting 

van de nieuwe woonwijk. 

Daarnaast zal de aanleg van de RijnGouwelijn West zorgen voor een snelle lightrailverbinding vanuit 

de locatie richting Leiden en de kust. Beide infrastructuurprojecten maken onderdeel uit van deze 

herziening. (Zie paragraaf 2.3 en 2.4) 

Om de locatie Valkenburg op het wegennet te ontsluiten komt er een drietal aansluitingen. Deze drie 

aansluitingen zijn nodig om de intensiteiten op de aansluitpunten beheersbaar te houden en om de 

bereikbaarheid van de wijk te garanderen. Bij minder aansluitingen is de bereikbaarheid van de wijk te 

kwetsbaar voor verstoringen door bijvoorbeeld een ongeval of werkzaamheden en worden de 

aansluitingen erg zwaar belast. Locatie Valkenburg krijgt daarom twee aansluitingen op de N206 en 

een (ondergeschikte) aansluiting op de N441. De N441 is de verbinding Katwijk-Wassenaar en ontsluit 

de zuidkant van Katwijk op de N206. 

De RijnGouwelijn West zal een bescheiden uitbuiging maken in de nieuwe locatie. Er komt een halte 

in de locatie Valkenburg. Met deze halte wordt zowel de locatie Valkenburg als het bestaande 

bebouwde gebied van Valkenburg door middel van openbaar vervoer ontsloten. De halte is te voet, 

per fiets en per auto goed bereikbaar. 

De fiets wordt de belangrijkste manier van verplaatsen in de wijk. Hiervoor wordt een duidelijk, 

rechtstreeks, comfortabel en fijnmazig fietsnetwerk aangelegd. 

De inwoners van de nieuwe locatie moeten een relatie met de omgeving en met de oude kern van 

Valkenburg kunnen aangaan. Er zal, gecombineerd met het bedrijventerrein, een brede 

groeningerichte overkluizing over de N206 worden aangelegd om een uitwisseling tussen beide zijden 

van de weg mogelijk te maken. Een fietsverbinding tussen de nieuw te ontwikkelen (groen)gebieden 

en Leiden is gewenst om de regionale fietsontsluiting te verbeteren. 
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2.2.6 Verstedelijking Locatie Valkenburg 

Bebouwingscontour 
Voor de ontwikkelingslocatie Valkenburg wordt conform de streekplansystematiek een 

bebouwingscontour vastgesteld waarbinnen de verstedelijking plaats dient te vinden. (kaart 4) De 

woningen en bijbehorende voorzieningen alsmede het bedrijventerrein moeten worden gerealiseerd 

binnen de bebouwingscontour die in de vorm van een structurerend element in deze 

streekplanherziening wordt vastgelegd. (zie paragraaf 3.3) 

Wonen 
Volgens streekplan West uit 2003 zal er tot 2015 een substantieel aantal nieuwe woningen moeten 

komen in de As Leiden Katwijk. Dit is in overeenstemming met het regionale woningbouwprogramma. 

Binnen de As Leiden Katwijk zal een deel van de woningbehoefte worden voorzien door de 

ontwikkeling van een aantal binnenstedelijke en aan de stadsranden gelegen woningbouwlocaties. 

Het voormalige vliegveld Valkenburg is daarnaast de noodzakelijke grootschalige 

verstedelijkingslocatie. 

Woningaanbod en fasering 

De bouwopgave voor Holland Rijnland bedraagt volgens het streekplan 33.000 tot 36.000 woningen in 

de periode 2000-2020, waarvan tussen 2010-2020 13.400 woningen. Van de totale 

woningbouwopgave in Holland Rijnland, zal 70% in de As Leiden Katwijk gerealiseerd worden. De 

locatie Valkenburg is vanaf 2010 nodig am de bouwopgave in de regia te realiseren. Het programma 

voar Valkenburg is gebaseerd op de bouw van circa 5.000 woningen. 

Woonmilieudifferen tia tie 

Locatie Valkenburg wordt opgebouwd uit een verscheidenheid aan deelgebieden die samen een 

eenheid gaan vormen. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van Valkenburg is een herkenbare, 

vraaggerichte woonmilieudifferentiatie. Er wordt gestreefd naar een gemengd woonmilieu met een 

verscheidenheid aan woondichtheden. Het woningbouwprogramma bestaat voor 30% uit woningen in 

de goedkope sector (waarvan 20% huur en 10% koop), 30% middelduur en 40% in de categorie duur. 

In Valkenburg wordt ook gebouwd in het luxe segment, namelijk 500 woningen in het internationale 

topmilieu. 

Wonen en voorzieningen 

Het woonmilieu, inclusief voorzieningen wordt steeds belangrijker. De woningen en voorzieningen 

worden in Valkenburg met elkaar verweven. Valkenburg krijgt een RijnGouwelijn halte. Rond die halte 

zijn er mogelijkheden voor voorzieningen, bedrijvigheid en woningbouw (circa 60 woningen per ha). 

De voarzieningenstructuur dient afgestemd te zijn op de toekomstige bewoners van Valkenburg en 

dient in evenwicht te zijn met die van de omliggende kernen. 

8edrijven 

Behoefteraming bedrijventerreinen 

De vraag naar reguliere bedrijventerreinen is voor de regia Holland Rijnland in kaart gebracht (REO 

Rijn- en Bollenstreek). In de periode 2004-2020 is er in Holland Rijnland een behoefte aan 170 

hectare bedrijventerrein. Het mogelijke aanbod van bedrijventerreinen in Holland Rijnland is 105 

hectare tot 2020, exclusief het aanbod op Valkenburg. Een aanzienlijk deel van deze 105 hectare 

bevindt zich nag in de planvormingfase, waardoor er onzekerheden zijn over het daadwerkelijk te 

realiseren aantal hectares bedrijventerrein. (Oostvlietpolder, Meob-terrein) Mogelijke ruimtewinst bij 
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herstructurering biedt, gerelateerd aan de verwachte onttrekking van bestaande bedrijvenlocaties als 

gevolg van woningbouw, onvoldoende mogelijkheden om de vraag te accommoderen. De leegstand is 

in de As Leiden Katwijk laag. 

8edrijven op de locatie Valkenburg 
Gegeven de verwachte vraag en het beperkte verwachte aanbod is een uitbreiding van het 

bedrijventerreinenareaal in de regio noodzakelijk. Het bedrijventerrein op de locatie Valkenburg 

(maximaal 40 hectare) draagt in belangrijke mate bij aan het accommoderen van bedrijven en 

daarmee aan de economische ontwikkeling van de regio. Een dee I van deze 40 hectare zal 

weerszijden langs de N206 gerealiseerd worden, deels zelfs bovenop de brede, gro,ene overkluizing 

over de N206. Hier wordt een ruim opgezet bedrijvenlandschap met een open karakter ontwikkeld van 

circa 20 hectare uitgeefbaar terrein passend bij de kwaliteit van de woongebieden en het 

hoogwaardige topmilieu. Overige bedrijvigheid wordt zoveel mogelijk gemengd met wonen. 

Type bedrijvigheid 
Locatie Valkenburg dient tot een hoogwaardige locatie ontwikkeld te worden, met ruimte voor een 

hoogwaardig bedrijventerrein. Onder een hoogwaardig bedrijventerrein wordt verstaan: een goed 

bereikbare (top)locatie voor bedrijven met een hoogwaardige huisvestingsvraag. De bedrijfspanden 

hebben veelal een kantoorachtige uitstraling en een grote zichtbaarheid. Een hoogwaardig 

bedrijventerrein is geschikt voor internationale, nationale en regionale bedrijven. 

De hoogwaardige bedrijvigheid rond het Bio sciencecluster in Leiden is een van de doelgroepen die 

zich op Valkenburg zou kunnen vestigen. De fasering van de uitgifte dient goed afgestemd te worden 

met de ontwikkelingen op het Bio science park. Het bedrijventerrein wordt deels geschikt voor 

bedrijven categorie drie. Een goede landschappelijke en stedelijke inpassing is een vereiste. 

Glastuinbouw 

In de Glasnota 2002 heeft de provincie haar beleid ten aanzien van glastuinbouw vastgesteld. Oit 

beleid is verwerkt in het streekplan uit 2003. Vervolgens is in 2006 de beleidsvisie "Greenports 2020, 

Thuis in Zuid-Holland" vastgesteld. Hoofdlijn van het beleid is het zeker stellen van de positie van de 

Greenports en daarbinnen de glastuinbouw in Zuid-Holland. Oit is in drie sporen uitgewerkt; 

1 Het saneren van verspreid liggende glastuinbouw ten behoeve van het tegengaan van 

verrommeling, 
2 het ontwikkelen van een ruimtelijk robuuste economische structuur door middel van het 

herstructureren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe locaties. 

3 het bevorderen van milieutechnisch duurzame glastuinbouw. Oat laatste vertaalt zich in het 

bevorderen van energiebesparing, het sluiten van waterkringlopen, het tegengaan van 
lichthinder, het bevorderen van een goede ontsluiting en het realiseren van ruimtelijke kwaliteit 

in de glastuinbouw. 

Specifiek voor het Greenportbeleid geldt in de vierde plaats het organiseren van innovatie, het 

versterken van de kennisfunctie en het ontwikkelen van nieuwe agro-Iogistieke concepten. 

Binnen het studiegebied van de locatie Valkenburg liggen twee geclusterde glastuinbouwgebieden: de 

Woerd en Zijlhoek en een solitaire locatie, de Mient. Het glastuinbouwgebied de Zijlhoek, gelegen ten 

noordoosten van de locatie Valkenburg, is een relatief modern glastuinbouwgebied. In het streekplan 

(2003) is de Zijlhoek aangewezen als transformatiegebied. Oit houdt in dat de glastuinbouw kan 

verdwijnen en plaats kan maken voor andere functies. In overleg met omliggende gemeenten is 

besloten de Zijlhoek niet bij de ontwikkeling van Valkenburg te betrekken en in deze herziening de 
functie van glastuinbouw te handhaven 
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Het gebied de Woerd ligt ten westen van locatie de Zijlhoek. De Woerd is een verouderd 

glastuinbouwgebied en ligt binnen het transformatiegebied. In de Woerd zijn waardevolle 

archeologische vondsten gedaan. Voordat deze locatie ontwikkeld mag worden moet er eerst 

gedegen onderzoek naar archeologie worden gedaan. Afhankelijk van de resultaten van het 

onderzoek zal de Woerd betrokken kunnen worden bij de stedelijke ontwikkeling. De functie van 

glastuinbouw zal hier verdwijnen. De planologisch aangegeven hectare glatuinbouw op de Woerd 

dienen elders in de provincie Zuid-Holland gecompenseerd te worden, voordat met de transformatie 

van de Woerd gestart mag worden. 

Het glastuinbouwgebied de Mient bevindt zich in de Mient Kooltuin. De Mient Kooltuin krijgt een 
recreatieve inrichting. Het glas zal hier verdwijnen en plaats maken voor recreatie. 

Glaslocatie Zijlhoek 
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2.3 Rijnlandroute 

Inleiding 
De Rijnlandroute is een nieuwe aan te leggen wegverbinding tussen de A4 en Katwijk. Aan de 

westzijde sluit de Rijnlandroute aan op de N206. Aan de oostzijde sluit de Rijnlandroute aan op de 

gereconstrueerde A4. 

Probleemstelling 
De As Leiden Katwijk heeft een hoge verkeersbelasting op zowel het onderliggend wegennet als het 

hoofdwegennet. Het huidige wegennet kan het verkeer nauwelijks verwerken en dat leidt tot 

bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen. 

De huidige N206 (Churchililaan, samen met de Dr. Lelylaan, de Plesmanlaan, de Haagsche 

Schouwweg en de Europaweg) verbindt het zuidelijke deel van het stedelijke gebied van Leiden met 

de A4 en de A44. De N206 heeft een belangrijke functie voor de ontsluiting van de verschillende delen 

van Leiden. Door het intensieve gebruik van de weg bestaan er bereikbaarheids- en 

leefbaarheidsproblemen. Deze problematiek is het grootst op de Churchililaan. Het aileen 

opwaarderen van de Churchililaan, lost de problem en van overbelasting en hinder niet op. De 

verbinding zou aantrekkelijker worden voor doorgaand verkeer, waardoor bestemmings- en intern 

verkeer in de knel komt. Het opwaarderen van het Churchililaantrace zou de route ook aantrekkelijk 

maken voor een deel van het noord-zuidverkeer dat normaal gesproken gebruik zou maken van de 

rijkswegen. Verhoging van aileen de capaciteit op de Churchililaan door uitbreiding naar 2x2 rijstroken 

levert niet voldoende op om tot een vlotte doorstroming te kunnen komen. Er zal sprake blijven van 

congestie. 
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Het verkeer van en naar de kust en kustgemeenten rijdt via verschillende routes naar de A4, naar de 

A44 en door, maar ook langs Leiden. Ook de N206 tussen Katwijk en Leiden wordt intensief gebruikt. 

De verkeersafwikkeling op dit deel van de N206 is een probleem dat zich uit in dagelijkse files. Door 

de drukte op de Oost-Westverbindingen wordt op verschillende locaties langs de weg de leefbaarheid 
door geluid, stof en stank, negatief be'invloed. 

De Rijnlandroute richt zich op de oost-west relatie. Ten aanzien van de noord-zuid relatie kan worden 

gesteld dat Rijkswaterstaat een onderzoek uitvoert naar de verbreding van de A4. De aansluitingen op 

de A44 zijn in een aantal gevallen problematisch. De Rijnlandroute kan de capaciteitsproblemen op de 

noord-zuid verbinding niet oplossen. 

Nut en noodzaak 
Een goede bereikbaarheid is voor Holland Rijnland van groot belang. De regio is gunstig gelegen ten 

opzichte van Schiphol en de Rotterdamse Haven. In de regio zullen komende decennia ruimtelijke 
ontwikkelingen tot stand komen waardoor de bereikbaarheidsproblematiek versterkt wordt. 

De regio Holland Rijnland kent een woningbouwopgave van 33.000 - 36.000 woningen tot 2020, 

waarvan 70% in de As Leiden Katwijk De mobiliteit in de regio zal, niet aileen door de nieuwe 

woningen, maar ook door de-daarbij geplande bedrijvigheid fors toenemen. 

De rijksoverheid heeft de Bollenstreek aangewezen als Greenport en opgenomen in het 

Urgentieprogramma Randstad. De huidige economische betekenis van het gebied in relatie tot de 

bollenteelt, veredeling en handel moet versterkt worden. Om dit voornemen te laten slagen is een 

verbetering van de infrastructuur noodzakelijk, in het bijzonder in oost-westrichting. Daarnaast is de 

goede en betrouwbare bereikbaarheid van de bloemenveiling van groot belang. 

Op het Biolife science park in het Leeuwenhoekgebied bezit Leiden het grootste Nederlandse cluster 

op het gebied van biotechnologie. Het gaat om internationale topinstituten in een zeer specifiek 

segment van de markt. Het is van nationaal belang de positie van deze sectoren in het gebied te 

versterken. Bereikbaarheid is een van de belangrijke succesfactoren. 

Het probleem van bereikbaarheid zal in de toekomst groter worden als er geen maatregelen worden 
getroffen. 

Om tot een evenwichtig afwegingskader te komen voor een tracekeuze is een MKBA 

(maatschappelijke kosten-batenanalyse) gemaakt. In een projectMER wordt deze keuze vervolgens 

op gedetailleerd niveau verder uitgewerkt. Uit de resultaten van de MKBA komt naar voren dat de 

Rijnlandroute voorziet in een grote latente behoefte. 

Trace van de Rijnlandroute 
De Rijnlandroute loopt vanaf de A4 via de gemeente Voorschoten ten zuiden van de bebouwde kom 

van Leiden, ook wei het N11 West trace genoemd, naar de A44 en sluit vervolgens aan op de N206 in 

Katwijk. Voor het totale trace is, vanwege de nabijheid van (toekomstig) stedelijke gebieden en het 

bijzondere belang van de bufferzone, zeer grote aandacht voor inpassing een vereiste. Vanwege de 

doorsnijding van Voorschoten heeft een ondergrondse variant op dit deel van het trace de voorkeur. 

(kaart 5) 

De uitwisseling met de A44 dient zoveel mogelijk plaats te vinden op of nabij de Knoop Leiden-West, 

om de rijksbufferzone nabij Maaldrift zoveel mogelijk te ontzien. Daarbij dient er gelijk een goede 

doorstroming en afwikkeling van zowel het noord-zuidverkeer op de A44 plaats te vinden als van het 
oost-westverkeer van en naar de Rijnlandroute. 
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Om nieuwe landschapsdoorsnijdingen te beperken voor het gedeelte tussen de A44 en Katwijk, krijgt 

het trace een vervolg ten oosten van het Valkenburgse Meer en sluit vervolgens aan op de N206. De 

N206 wordt uitgebreid naar een doorgaande weg met 2x2 rijstroken tot de aansluiting op de N441. 

De Rijnlandroute zal aansluitingen krijgen bij Leiden Centrum (optionee!), Valkenburg en Nieuw

Rhijngeest Zuid. Extra aandacht voor een optimale inpassing is vereist bij de aansluiting met de A4, 

het stedelijk gebied in Voorschoten, de woonwijk Stevenshof en bij de N206 tussen Oud en Nieuw 

Valkenburg. 

Aile kruisende langzaam verkeer- en autoverbindingen die geen aansluiting hebben op de 

Rijnlandroute worden omwille van verkeersveiligheid en doorstroming ongelijkvloers gepasseerd. 

De vigerende scheepvaarteisen ten aanzien van vaarwegen blijven onverkort van kracht. (Rijn

Schiekanaal, Korte Vliet, Oude Rijn) Vanuit de vaarwegbeheerder geldt dat er geen hoogtebeperking 

mag worden opgelegd aan de scheepvaart. Dat betekent dat in geval van een brug deze ongeacht de 

doorvaarthoogte altijd open moet kunnen. 

De passage van de spoorlijn Leiden-Den Haag wordt ongelijkvloers gerealiseerd. De spoorlijn ligt 

ongeveer anderhalve meter hoger dan de omgeving. De weg zal onder de spoorlijn doorgaan. 

Opname in het streekplan 

In het streekplan West (2003) is de Rijnlandroute indicatief aangegeven met pijlen tussen de A4 en 

A44. In deze partiele streekplanherziening wordt het trace van de Rijnlandroute bevestigd en op kaart 

opgenomen als 'regionale wegverbinding, bestaand of nieuw'. 

Voor het gebied ten oosten van het Valkenburgse Meer is vanaf Maaldrift tot Knooppunt Leiden West 

een zoekgebied aangegeven. Betreffende traces en het zoekgebied dienen tot realisering ruimtelijk 

gevrijwaard te blijven. 

In de PlanMER, die een onderdeel vormt van deze herziening, zijn de effecten van de Rijnlandroute 

op natuur en landschap, cultuur, recreatie etc. beschreven. 
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Kaan 5: Trace Rqnlandroute 
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2.4 RijnGouwelijn West 

Inleiding 
De RijnGouwelijn is een lightrailverbinding die loopt vanaf Gouda naar de kust van Katwijk en 

Noordwijk. De verbinding is opgedeeld in een oostelijk deel en een westelijk deal. De RijnGouwelijn 

Oost rijdt vanaf Gouda via Alphen aan den Rijn naar het transferium 't Schouw aan de A44 in Leiden. 

De RijnGouwelijn West verbindt vervolgens transferium 't Schouw met Katwijk en Noordwijk. Deze 

streekplanherziening heeft betrekking op het deel tussen het transferium 't Schouw in Leiden en 

Katwijk en Noordwijk. 

De RijnGouwelijn vormt een betrouwbaar alternatief voor de auto. Aanleg van de RijnGouwelijn kan de 

bereikbaarheid en de leefbaarheid in dit gebied verbeteren. Ruimtelijke en economische 

ontwikkelingen krijgen hiermee een belangrijke impuls. 

Probleemstelling 
De problematiek in het gebied van de RijnGouwelijn West wordt in essentie bepaald door een 

ontoereikend openbaar vervoer en een afnemende bereikbaarheid. 

In de Zuidvleugel van de Randstad en in de RijnGouwezone is sprake van een sterke groei van de 

mobiliteitsbehoefte. Deze behoefte wordt vooral ingevuld door middel van het autogebruik. De 

afnemende bereikbaarheid is zichtbaar op de N206 waar onvoldoende capaciteit is om het 

autoverkeer af te kunnen wikkelen naar de A44 en verder. Hierdoor is er steeds meer congestie en 

ontstaan er leefbaarheidsproblemen. 

Het bestaande openbaar vervoer is ontoereikend. Bussen zijn beperkt betrouwbaar vanwege de 

drukte op het wegennet. Daarnaast is het huidige openbaar vervoer niet stimulerend voor gewenste 
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ruimtelijke ontwikkelingen. In de As Leiden Katwijk maakt slechts een zeer beperkt deel van de 

inwoners gebruik van het openbaar vervoer en hierin is een dalende trend waarneembaar. 

Nut en noodzaak 

De nut en noodzaak van aanleg van de RijnGouwelijn West wordt bevestigd door de groei van het 

autoverkeer, de daarmee samenhangende problematiek en de zeer lage bezeUing van het huidige 

openbaar vervoer. 

Tot 2020 zal het autoverkeer met circa 25% toenemen. 

Het gebruik van het openbaar vervoer in de As Leiden Katwijk is zeer gering. Op dit moment is het 

aandeel van het openbaar vervoer 2 tot 3% van het aantal verplaatsingen. Het merendeel reist per 

auto. Door de steeds vollere wegen zal de snelheid, de stiptheid en de regelmaat van het huidige 

openbaar vervoer (bus) verder verslechteren. 

De RijnGouwelijn West kan de nieuwe, niet door congestieproblemen gehinderde ruggengraat worden 

van de As Leiden Katwijk. Daarnaast is de RijnGouwelijn West nuUig am de bereikbaarheid van de 

nieuwe woon- en werkgebieden (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) te verbeteren en de 

economische ontwikkelingen zoals detail handel, toerisme en recreatie verder te stimuleren. Door een 

schaner openbaar vervoersysteem kunnen leefbaarheidsproblemen als gevolg van 

luchtverontreiniging en geluidhinder worden verminderd. 

MER voor RijnGouwelijn West 

Een van de alternatieven voor het trace van de RijnGouwelijn West doorsnijdt de bufferzone tussen 

Katwijk en Noordwijk en ligt meer dan 5 kilometer buiten de bebouwde kom. Om deze reden bestaat 

de verplichting een procedure voor de milieueffectrapportage te doorlopen. 

De provincie heeft de TracenotaiMER RijnGouwelijn West opgedeeld in twee fasen. Achterliggende 

gedachte is dat met het opstellen van een TracenotaiMER in twee fasen, de hoeveelheid onderzoek 

beperkt kan worden doordat niet aile alternatieven en varianten even gedetailleerd uitgewerkt hoeven 

te worden. In de TracenotaiMER fase 1 zijn de nut en de noodzaak van de RijnGouwelijn West 

aangetoond. In deze Tracenota/MER zijn zes alternatieve traces nader onderzocht. Van de zes 

onderzochte alternatieven zijn er twee overgebleven, met een aantal varianten. In de Tracenota/MER 

RijnGouwelijn West fase 2 zijn de twee alternatieven en de varianten op een gedetailleerder niveau 

uitgewerkt en is onderzoek gedaan naar de inrichting en vormgeving van het profiei. (Kaart 6) 

Het trace van de RijnGouwelijn West 

Voor de RijnGouwe/ijn West worden in deze on twerp streekplanherziening twee alternatieve 
traces met varianten beschreven en opgenomen op de plankaart. Gedurende het proces van 
besluitvorming van deze streekplanherziening zal, mede in het kader van dit streekplan, door 
de provincie een besluit worden genomen over het trace. In het definitieve rapport wordt dit 
vastgestelde trace opgenomen. 

De RijnGouwelijn West start bij het transferium 't Schouw in aansluiting op de RijnGouwelijn Oost die 

uit de Leidse binnenstad komt. Het eerste deel van de RijnGouwelijn West loopt parallel aan de N206. 

Ter hoogte van de N441 lopen de twee alternatieven uiteen. 

Alternatief 1 loopt ten zuiden van de Zanderij en gaat vervolgens noordwaarts via de Koningin 

Julianalaan en de Biltlaan door het stedelijk gebied van Katwijk; buigt bij het Space businesspark 
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westelijk af, om vervolgens, via de Zwarteweg weer oostwaarts af te buigen richting Noordwijk. Het 

trace vervolgt de route via het stedelijk gebied van Noordwijk naar de kust. 

Alternatief 2 start eveneens bij het transferium 't Schouw in aansluiting op de RijnGouwelijn Oost. 

Evenals alternatief 1 loop het trace parallel aan de N206. In tegenstelling tot alternatief 1 voigt 

alternatief 2 de N206 tot de Herenweg. Hier vervolgt het trace de Herenweg en komt bij de Zwarteweg 

weer samen met alternatief 1. Het trace vervolgt de route door het stedelijk gebied van Noordwijk naar 

de kust. 

In de twee alternatieven zijn lokale tracevarianten opgenomen binnen de gemeentelijke kernen. Ter 

hoogte van Valkenburg buigt een variant at van de N206 en loopt vervolgens door de nieuw te 

ontwikkelen locatie Valkenburg. 

Vanaf beide alternatieven zijn er drie varianten vanaf het stedelijk gebied van Katwijk naar de kust: 

een variant via de Boslaan en Parklaan, een tweede variant via de Zeeweg en de Tramstraat en de 

derde variant via de Hoorneslaan en de Rijnmond. Vanaf Noordwijk lopen er drie varianten richting de 

kust: een variant via de Beeklaan naar de kust, een tweede via de Van de Mortelstraat, de Van 

Panhuysstraat en de Quarles van Uffordstraat naar de kust en een derde variant is een Ius die via de 
parallel boulevard en de Huis ter Duinstraat loopt. 
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Kaart 6: Traces RijnGouwelljn mel vatianten 
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3 Wijzigingen streekplan Zuid-Holland West 

Inleiding 

De in hoofdstuk 2 beschreven planvorming voor de locatie Valkenburg en de definitieve tracekeuzes 

voor de Rijnlandroute en voor de RijnGouwelijn West leiden tot wijziging van het streekplan West uit 

2003. Door deze partiele herziening krijgen deze nieuwe ontwikkelingen een ruimtelijk kader 

waarbinnen de gemeenten het ruimtelijk beleid kunnen vertalen in bestemmingsplannen en kunnen 

overgaan tot realisering van die plannen. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de 

plankaart- en tekstwijzigingen in het streekplan Zuid-Holland West uit 2003 aangegeven. 

3.1 Plankaartwijzigingen in kort bestek 

Studiezone, transformatiegebied en ontwikkelingsrichting 

De voortschrijdende planvorming in de As Leiden Katwijk is aanleiding om de plankaartaanduiding 

'studiezone' voor de As Leiden Katwijk, de plankaartaanduiding 'transformatiegebied' voor de locatie 

Valkenburg en de aanduiding 'ontwikkelingsrichting' te laten vervallen. 

Verstedelijking op voormalig vliegveld 

De militaire activiteiten op vliegveld Valkenburg zijn beeindigd en het gebied wordt getransformeerd tot 

een woon- en werklocatie. De plankaart van het streekplan uit 2003 gaf aan het vliegveld de functie 

'vliegveld' . Deze aanduiding is vervangen door de legenda-eenheden 'stads- en dorpsgebied', 

'bedrijventerrein' en 'water'. am deze bestemmingen heen is een rode contour getrokken die de 

begrenzing van de verstedelijking aangeeft (voor de status van de rode contour zie paragraaf 3.3). 

Het gebied ten noorden van de N206 (de Tjalmastrook) heeft in streekplan 2003 de functie 'Stads- en 

dorpsgebied'. De functie wordt gewijzigd in 'Sedrijventerrein in het groen'. 

De verstedelijking op de locatie Valkenburg vindt plaats in samenhang met de herinrichting van het 

landelijk gebied ten zuiden en ten westen van de locatie (rijksbufferzone en deelgebied Mient 

Kooltuin). De op de plankaart van 2003 opgenomen functieaanduiding 'Agrarisch gebied plus' wordt 

deels gewijzigd in de aanduiding 'openluchtrecreatiegebied of stedelijk groen'. 

De aanduiding 'transformatiegebied' is op de plankaart West uit 2003 ook geplaatst over de 

glastuinbouwlocaties Zijhoek, de Woerd en de Mient. De planvorming heeft er toe geleid om de 

functieaanduiding 'glastuinbouwconcentratiegebied' voor de locatie Zijlhoek te handhaven, voor de 

locatie de Woerd te wijzigen in 'stads- en dorpsgebied' en voor locatie de Mient te wijzigen in 

'openluchtrecreatiegebied en stedelijk groen'. De aanduiding transformatiegebied komt daar te 

vervallen. 

Rijnlandroute 

Op de plankaart van het streekplan West (2003) is tussen de A4 en de A44 een ruimtelijke reservering 

opgenomen van het trace van de N11 West (Rijnlandroute) aangegeven met de legenda-eenheid 

'(Inter)nationale of bovenregionale wegverbinding; geprojecteerd, in studie of optioneel'. Voor het trace 

ten westen van de A44 is aileen de verbreding van de N206 genoemd. 

Met deze herziening wordt het gehele trace (m.u.v. het trace tussen A44 en aansluiting N206) als 

'regionale wegverbinding, bestaand of nieuw' aangegeven. 
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Voor het trace vanaf de A44 tot de aansluiting op de N206 wordt een ruimtelijke reservering 

aangegeven ten oosten van het Valkenburgse Meer. Een studie moet tot tracebepaling voor dit dee I 

leiden. 

RijnGouwelijn West 

De op de plankaart van het streekplan West uit 2003 als 'regionale railverbinding ; geprojecteerd of in 

studie' opgenomen traces van de RijnGouwelijn West worden vervangen door het door PS 

vastgestelde trace als 'regionale railverbinding; bestaand of nieuw'. 

3.2 Wijzigingen in de tekst 

3.2.1 Vervanging paragrafen 6.2.1 en 6.3 1 

Oe gehe/e tekst van paragraaf 6.2.1 (pagina 104) uit het streekplan West 2003 vervangen door: 

6.2.1 Vliegveld Valkenburg en omgeving 
Het Rijk heeft het vliegveld Valkenburg gesloten en de locatie kan nu ontwikkeld worden tot een 

afwisselend woon- en werkgebied afgestemd op nieuwe infrastructuur en op de knoop Leiden West. 

De ontwikkeling van de locatie Valkenburg heeft betrekking op het vliegveld zelf, de Tjalmastrook ten 

noorden van de N206, de rijksbufferzone, ten noorden van de bebouwing van Wassenaar en het 

deelgebied Mient Kooltuin ten westen van het voormalig vliegveld. Deze drie deelgebieden moeten in 

samenhang ontwikkeld worden. 

In de bufferzone bevinden zich rundveehouderijen. De bedrijven zijn circa 120 hectare groot. Deze 

bedrijven garanderen de openheid van de bufferzone en worden ingepast in de ontwikkeling. i>.an de 

westzijde van de bufferzone vindt agrarisch natuurbeheer plaats. De bufferzone is openbaar 

toegankelijk met uitzondering van de twee rundveehouderijen. Op de plankaart blijft voor de 

bufferzone de functieaanduiding 'Agrarisch gebied plus' gehandhaafd. Er wordt een ecologische 

verbinding gerealiseerd vanaf de duinen naar het Groene Hart. Deze verbinding krijgt een breedte van 

minimaal 50 meter. 

De locatie zelf wordt ontwikkeld tot een gevarieerd duurzaam woon- werkmilieu. Er worden circa 5.000 

woningen gerealiseerd, waaronder 500 woningen uit het topmilieu. Langs de N206, in de zone waar 

woningbouw vanwege milieunormen niet gewenst is, wordt een hoogwaardig bedrijventerrein 

ontwikkeld. Het gaat in dit kader om bedrijven uit het segment life sciences, laboratoria en 

dienstverlening, waaronder bedrijven met een milieucategorie drie. 

De RijnGouwelijn maakt een kleine uitbuiging in de locatie en wordt gesitueerd tussen de woningbouw 

en het bedrijventerrein zodat beide functies gebruik kunnen maken van deze nieuwe infrastructuur. In 

de omgeving van de halte van de RijnGouwelijn worden voorzieningen ontwikkeld. De locatie wordt 

voor autoverkeer ontsloten door de Rijnlandroute. Er komen twee aansluitpunten vanaf de N206. 

Een derde deel van de landingsbaan wordt weggegraven. Hier komt een grote waterberging van circa 

38 hectare groot. Het schone kwelwater vanuit de duinen wordt in de huidige situatie direct afgevoerd 
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naar de Oude Rijn. Na ontwikkeling van Valkenburg wordt het water naar deze waterberging geleid 

zodat het zolang mogelijk kan worden vastgehouden in de locatie zelf. Langs dit water worden twee 

clusters ontwikkeld met woningen uit het topmilieu. 

De Mient Kooltuin heeft op dit moment een agrarische functie en wordt getransformeerd tot een 

recreatief gebied dat ruimte biedt aan de paardensport, uitbreiding van de huidige sportvelden en 

andere recreatieve activiteiten. Door de Mient Kooltuin intensief te benutten voor de recreatie, kan het 

duingebied ontzien worden. Op de plankaart had de Mient Kooltuin de functie 'Agrarisch gebied plus' 

en 'Glastuinbouwconcentratiegebied' en krijgt de functieaanduiding: 'openluchtrecreatiegebied of 

stedelijk groen'. 

Binnen het transformatiegebied liggen drie glastuinbouwgebieden: de Zijlhoek, de Woerd en de Mient. 

De Zijlhoek blijft bij de huidige planontwikkeling gehandhaafd als duurzaam glastuinbouwgebied. De 

Woerd krijgt de functie 'stads- en dorpsgebied' en de Mient krijgt de functie 'openluchtrecreatiegebied 

of stedelijk groen'. 

Vanuit cultuurhistorisch- en archeologisch perspectief is Valkenburg uniek. De terreinen rond 

Valkenburg hebben te maken met de aanwezigheid van de voormalige noordgrens van het Romeinse 

Rijk: de Limes. Bij de ontwikkeling van de locaties wordt bescherming geboden aan deze waardevolle 

elementen. 

De gehele tekst van paragraaf 6.3 1 (pagina 105) uit het streekplan West 2003 vervangen door: 

6.3.1 Stedelijke As Leiden Katwijk 
Door de provincie Zuid-Holland en regio Holland Rijnland is gezamenlijk een visie opgesteld: 

"Ruimtelijke visie As Leiden Katwijk, kwaliteit aan de oevers van de Oude Rijn ". In deze visie zijn de 

opgaven benoemd die komende decennia tot ontwikkeling komen in de As Leiden Katwijk. Vervolgens 

zijn in een ontwerpatelier deze belangrijkste ruimtelijke opgaven in samenhang in beeld gebracht. Het 

ging in dit kader met name om opgaven waar de groenblauwe en de cultuurhistorische kwaliteiten en 

de infrastructuur elkaar kruisen. Het resultaat van het ontwerpatelier is gebundeld in de 

eindrapportage "Ontwerpatelier As Leiden Katwijk, Ontwerpen aan de oevers van de Oude Rijn". 

3.2.2 Tekstfragmenten vervangen 

Wonen (pagina 67: paragraaf 4.2.4, 3e alinea, middenin) 

'Vanaf 2010 kan de locatie Valkenburg beschikbaar komen voor woningbouw, ervan uitgaande dat de 

huidige luchthavenfunctie kan worden opgeheven. Het gebied is aangewezen als transformatiegebied 

voor verstedelijking op de middellange termijn' 

wijzigen in: 

De luchthavenfunctie op vliegveld Valkenburg is opgeheven. De locatie Valkenburg wordt ontwikkeld 

tot woon-werklocatie. 

Openbaar vervoer (pagina 69, paragraaf 4.2.6, eind 1 e alinea:) 

'Voor de RijnGouwelijn West moet een trace worden bepaald; hiervoor is een MER-procedure gestart. 

De te onderzoeken varianten zullen moeten worden vrijgehouden en het definitieve trace wordt via 

partiele herziening in het streekplan vastgelegd'. 

wijzigen in: 

Voor het trace van de RijnGouwelijn West is een MER-procedure afgerond. Op basis van dit MER 

wordt een tracekeuze gemaakt. Dit trace dient tot realisering ruimtelijk gevrijwaard te blijven van 

andere functies. 
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Weginfrastructuur (pagina 69, paragraaf 4.2.6, 29 alinea, middenin): 

'Er wordt een studie uitgevoerd waarin drie opties worden vergeleken: een nieuwe verbinding ten 

zuiden van Leiden, uit te voeren als deel van het nationale net, dezelfde variant, maar dan uit te 

voeren als regionale weg, en een aanpassing van de route via de Churchililaan in Leiden Zuid. Daarbij 

wordt rekening gehouden met een eventuele bochtafsnijding van de Europaweg naar de Churchililaan 

via de Oostvlietpolder. De verschillende opties blijven in het streekplan gereserveerd. Een eventuele 

verdubbeling van de N206 tussen Leiden en Katwijk hangt samen met de ontwikkeling van vliegveld 

Valkenburg als bouwlocatie' 

wHzigen in: 

Er wordt een nieuwe regionale wegverbinding aangelegd tussen de A4 en Katwijk. De Churchilllaan 

wordt door de aanleg van deze nieuwe verbinding ontlast. De N206 tussen Leiden en Katwijk wordt 

verdubbeld tot aan de N441. 

Gebied ten noorden van Wassenaar: (pagina 70, paragraaf 4.3.3, 29 alinea laatste regels): 

'Het gebied valt binnen het transformatiegebied Valkenburg waar de agrarische functie op termijn zal 

verdwijnen (zie ook paragraaf 6.2.1)' 

wijzigen in: 
Het gebied valt binnen de locatie Valkenburg waar er naar gestreefd wordt de agrarische functie in 

combinatie met recreatief medegebruik en openluchtrecreatie of stedelijk groen in het gebied zoveel 

mogelijk te handhaven. 

3.3 Wijzigingen van structurerende elementen en kernpunten 

Inleiding 
Deze herziening van het streekplan West uit 2003 voor de As Leiden Katwijk is aanleiding om enkele 

wijzigingen aan te brengen in het geheel van beleidsuitspraken van structurerende elementen en 

kernpunten. 

Beleidsuitspraken in het streekplan 

In een streekplan formuleert de provincie voor de planperiode een samenhangende visie op de 

ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied. De provincie wil voorkomen dat incidentele beslissingen 

de samenhang van de gewenste regionale ruimtelijke structuur aantasten. Er is daarom in het 

streekplan een aantal beleidsuitspraken opgenomen die de samenhang van het beleid weergeven. 

Daarin is onderscheid gemaakt in de mate van hardheid van de diverse onderdelen in het streekplan: 

structurerende elementen, concrete beleidsbeslissingen en kernpunten. 

Structurerende elementen 

De structurerende elementen vormen de hoofdlijnen van het beleid. Ze zijn elk afzonderlijk en in hun 

onderlinge samenhang zo wezenlijk voor het beleid dat afwijking ervan de waarde van het beleid zou 

aantasten. 

Concrete beleidsbeslissingen 

Dit zijn beleidsuitspraken die vergelijkbaar zijn met de structurerende elementen. Concrete 

beleidsbeslissingen zijn daarboven nog verplichtend naar de gemeenten toe; ze moeten worden 
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overgenomen in bestemmingsplannen. Zij gelden als besluit in de zin van de Algemene wet 

bestuursrechl. Hiertegen bestaat de mogeJijkheid van beroep. Deze herziening betrett geen nieuwe 

concrete beleidsbeslissingen. Er is gekozen am de nieuwe rode contour rand de 

verstedelijkingslocatie Valkenburg in afwijking van concrete beJeidsbeslissing 2 uit het streekplan van 

2003 de status van structurerend element te geven. Dit in overeenstemming met de ovenge 

streekptannen in Zuid-Hotland. 
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Kernpunten 

De kernpunten hebben vooral betrekking op de aard, omvang en/of locatie van de functies. De 

kernpunten vormen de schakel tussen de structurerende elementen en de concrete uitvoeringspraktijk 

en geven aan op welke punten de provincie zich bij de uitvoering van het streekplan vooral zal richten. 

3.3.1 Wijziging bestaande structurerende elementen en kernpunten 

Wijzigen SE 10 (pagina 57): 

'Het vestigen van nieuwe stedelijke functies binnen het door de rode contouren aangegeven stedelijke 

gebied. 

Toelichting: De vastgelegde lokale contouren hebben de status van concrete beleidsbeslissing (zie 

kaartbladen contouren 1 tim 21).' 

Toevoegen: 

'met uitzondering van de contour rond de verstedelijkingslocatie Valkenburg' 

Wijzigen kernpunt 3 (pagina 93): 

onderaan de opsomming toevoegen: 

de bufferzone ten noorden van de bebouwing van Wassenaar en ten zuiden van de 

bebouwing in de locatie Valkenburg. 

Wijzigen kernpunt 4 (pagina 93): 

onderaan de opsomming toevoegen: 

ontwikkelen en versterken van de recreatieve functie in de Mient Kooltuin.' 

Wijzigen kernpunt 36 (pagina 95): 

'het verbeteren van de oost-west gerichte wegenstructuur in de zuidflank van de Leidse agglomeratie; 

daarvoor ruimtelijk vrijwaren van traces voor deze verbinding: voor de N11-West en de Churchilllaan 

in Leiden; tim 'het ruimtelijk vrijwaren van gronden voor verbreding van de N206 tussen Leiden en 

Katwijk' 

wijzigen in: 

'Realiseren Rijnlandroute vanaf A4 volgens trace N11-West naar A44, oostelijk fangs Vafkenburgse 

Meer en aantakken op N206 bij Katwijk. Vanaf de aansluiting N206 tot N441 zal de provinciale weg 

worden verbreed. Voor het gebied ten oosten van het Valkenburgse Meer is vanaf Maaldrift tot 

Knooppunt Leiden West een zoekgebied aangegeven. Betreffende traces en het zoekgebied dienen 

tot realisering ruimtefijk gevrijwaard te blijven van andere functies. ' 

35 



3.3.2 Nieuwe structurerende elementen en kernpunten 

'SE 10A (pagina 57): 

De samenhang tussen infrastructuur en verstedelijking is uitgangspunt bij ruimtelijke 

ontwikkelingen van locatie Valkenburg. 

De ontwikkeling van de locatie Valkenburg vindt niet plaats zonder de passende infrastructuur 

RijnGouwelijn en Rijnlandroute. Alvorens met de bebouwing op de locatie wordt gestart moet 

zekerheid bestaan over de realisering van de infrastructuur. Dit betekent dat de financiering van beide 

infrastructuur projecten gegarandeerd moet zijn en dat met de realisatie van deze i,nfrastructuur 

gestart is, voordat met de stedelijke ontwikkeling van Valkenburg gestart wordt.' 

SE 108 (pagina 57); 
Het glas op locatie de Woerd, dient elders in de provincie Zuid-Holland gecompenseerd te zijn, 

voordat met de transformatie tot stads en dorpsgebied van deze locatie gestart mag worden. 

De locatie de Woerd wordt getransformeerd tot stads en dorpsgebied en maakt onderdeel uit van het 

plangebied van het voormalige marinevliegveld Valkenburg. 

Kernpunt 348 (pagina 95) 

Realiseren van RijnGouwelijn West vanaf het transferium 't Schouw tot de kust van Katwijk en 

Noordwijk conform het vastgestelde trace. 

Kernpunt 29A (pagina 95): 

Aanleg van een waterberging van 38 hectare in de te ontwikkelen verstedelijkingslocatie Valkenburg . 

Kernpunt 58A (pagina 97): 

De woningvoorraad Valkenburg wordt ontwikkeld conform de woningbouwopgave van circa 5.000 

woningen waaronder 500 woningen in topmilieu. In de omgeving van de halte van de RijnGouwelijn 

moet intensief gebouwd worden met dichtheden van 60 woningen per hectare. 

Kernpunt 62A (pagina 97): 

Ontwikkelen van een bedrijventerrein van maximaal 40 hectare in de milieucategorieen sen. twee en 

drie op locatie Valkenburg. 
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Toelichting bij de herziening 

T.1 PlanMER 

De streekplanherziening gaat vergezelt van een PlanMER omdat de herziening op een aantal 

MERplichtige besluiten betrekking heeft. Een PlanMER wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten 

en gaat met het ontwerp van de streekplanherziening mee ter inzage. 

T .1.1 Samenvatting 

Aanleiding 
De vaststelling van de streekplanherziening As Leiden Katwijk is een planmer-plichtig besluit, omdat 

deze herziening het kader schept voor besluitvorming over de ontwikkeling van de woningbouwlocatie 

Valkenburg, de Rijnlandroute en de RijnGouwelijn West. Derhalve is ter onderbouwing van de 

streekplanherziening een PlanMER opgesteld. Dit PlanMER is gebaseerd op de Nota Reikwijdte en 

Detailniveau zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 15 januari 2007. In deze Nota is in grote 

lijnen vastgelegd hoe de alternatieven in het PlanMER worden ontwikkeld en op basis van welke 

criteria worden beoordeeld. 

Het opstellen van het PlanMER was volgend aan de planstudies voor de afzonderlijke projecten. Ten 

tijde van de voorbereiding van de streekplanherziening ging het met name om de volgende 

ontwikkelingen: 

• Locatie Valkenburg: opstellen Intergemeentelijke Structuurvisie (ISV); 
• Rijnlandroute: Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse (MKBA); 
• RijnGouwelijn-West: MER 2e fase. 

In deze atzonderlijke studies zijn alternatieven en varianten onderzocht voor elk van de afzonderlijke 

projecten. Het PlanMER is opgesteld ten behoeve van de streekplanuitwerking. 

Planalternatieven 
Op basis van de alternatieven vanuit de drie genoemde projecten zijn vijt planalternatieven ontwikkeld, 

welke gezamenlijk een beeld geven van de bandbreedte aan mogelijkheden in het gebied. De 

hoofdelementen op basis waarvan deze planalternatieven zijn ontwikkeld zijn: 

• Locatie Valkenburg: programma woningbouw en bedrijventerrein; begrenzing zuidzijde; 
• Rijnlandroute: traceligging 
• RijnGouwelijn-West: traceligging. 

De volgende planalternatieven zijn ontwikkeld: 

Planalternatief 1 

Planalternatief 1 is gebaseerd op de rapportage "Ontwerpen aan de oevers 

van de Oude Rijn" van het ontwerpatelier As Leiden Katwijk. 

In Planalternatief 1 loopt de Rijnlandroute in zijn geheel bovengronds vanaf 

de A4 over het nog aan te leggen N11 trace naar de A44. Daar kruist deze 
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de A44 en wordt de route via de zuidelijke rand van het Valkenburgse meer (inclusief uitbreiding) 

vervolgd door de locatie Valkenburg . Op het punt waar de N206, de locatie Valkenburg en het 

agrarische gebied Mient Kooltuin elkaar ontmoeten, kruist de Rijnlandroute ongelijkvloers de 

RijnGouwelijn. Daarna vervolgt deze zijn weg parallel aan de RijnGouwelijn en ten zuiden van de 

N206 richting Katwijk. De RijnGouwelijn loopt het gehele trace tussen de A44 en Katwijk parallel aan 

en ten zuiden van de N206. 

Voor dit alternatief is de bebouwingsgrens aan de zuidkant van de locatie Valkenburg aan de meest 

westelijke zijde de tankgracht en aan de oostelijke zijde de gemeentegrens van de gemeente 

Wassenaar. In dit deel wordt tussen de tankgracht en de gemeentegrens ruimte gereserveerd voor 

groen. In dit planalternatief zijn voor de locatie Valkenburg 5000 nieuwbouwwoningen opgenomen en 

is ruimte opgenomen voor 20 hectare bedrijventerrein. 

Planalternatief 2 

Ais reactie op het rapport: 'Ontwerpen aan de Oevers van de Oude Rijn' heeft 

de stuurgroep As Leiden Katwijk in 2006 een op onderdelen afwijkend 

--

.. kaartbeeld voor de ontwikkeling van de As gepresenteerd. Deze is als 

planalternatief 2 in het Plan MER meegenomen. 

Net zoals in Planalternatief 1 loopt de Rijnlandroute vanaf de A4 over het N11 

trace naar de A44. Vervolgens gaat de Rijnlandroute verder ten zuiden van 

het Valkenburgse meer (inclusief uitbreiding), maar buigt, voorbij het 

bedrijventerrein Zijlhoek, af naar het noorden, richting de N206. Op deze 

manier wordt een scheiding gevormd tussen het bedrijventerrein Zijlhoek en de woningbouwlocatie 

Valkenburg. Dit trace wordt bij andere projecten ook wei het Zijlhoektrace genoemd. 

Wat betreft de bebouwingsgrens in dit planalternatief is de volledige lengte van de tankgracht 

voorgesteld als de zuidgrens van de locatie Valkenburg. Daarnaast is er ruimte opgenomen voor 5000 

nieuwbouwwoningen en voor 40 hectare bedrijventerrein. 

aan op de N206. 

Planalternatief 3 

Planalternatief 3 is de combinatie van projectalternatieven die gezamenlijk 

de meeste ruimte inneemt. Zowel de RijnGouwelijn als de Rijnlandroute 

lopen in dit planalternatief buitenom het grondgebied van de locatie 

Valkenburg. 

De Rijnlandroute loopt vanaf de A4 over het N11 trace naar de A44. Vanaf 

de A44 vervolgt de Rijnlandroute zijn weg langs het Valkenburgse Meer 

(inclusief uitbreiding), ten zuiden van de locatie Valkenburg en buitenom de 

Mient Kooltuin langs het duingebied. De Rijnlandroute takt bij de Zanderij 

In planalternatief 3 loopt, net zoals bij Planalternatief 1 en 2 het geval was, de RijnGouwelijn tussen de 

A44 en Katwijk aan de zuidzijde van de N206. 

Voor de locatie Valkenburg is in dit planalternatief uitgegaan van 7000 nieuwbouwwoningen en 40 

hectare bedrijventerrein en ligt de zuidgrens van de locatie op de tankgracht. 

Planalternatief 4 

Planalternatief 4 is ruimtelijk gezien het meest compacte planalternatief. 

De Rijnlandroute gaat, vanaf de A4, deels ondergronds via het Korte 

Vliettrace naar het knooppunt Leiden-West. Vanaf dit knooppunt wordt de 
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Rijnlandroute direct ge'integreerd met de N206. De RijnGouwelijn ligt over een zo groot mogelijk traject 

ten zuiden van de Rijnlandroute, deels loopt de route van de lightrailverbinding door de locatie 

Valkenburg. 

In dit planalternatief is de zuidgrens van Valkenburg gelijk getrokken met de gemeentegrens van de 

gemeente Wassenaar. Vanwege het compacte karakter van dit planalternatief is ruimte opgenomen 

voor 4000 nieuwbouwwoningen en voor 20 hectare bedrijventerrein. 

Pianaiternatief 5 

Het vijfde planalternatief is een combinatiealternatief, gebaseerd op de 

Rijnlandroute oostelijk van de A44 op het N11-trace en westelijk van de 

N44 gebundeld met de N206. Voor de verbinding tussen die twee delen van 

de Rijnlandroute zijn in dit alternatief nog verschillende varianten mogelijk. 

De RijnGouwelijn wordt deels ge'integreerd in de locatie Valkenburg. Het 

eerste deel, vanaf het knooppunt Leiden-West gezien, loopt de 

RijnGouwelijn aan de noordzijde van de N206 en de Rijnlandroute. Via een 

ongelijkvloerse kruising vervolgt deze zijn weg voor het resterende deel van 

het traject aan de zuidzijde van de N206 en de Rijnlandroute. 

In dit planalternatief is de zuidgrens van de locatie Valkenburg vergelijkbaar met planalternatief 1, met 

aan de westzijde de tankgracht en aan de oostzijde de gemeentegrens met Wassenaar. In het gebied 

tussen de tankgracht en de gemeentegrens wordt ruimte gereserveerd voor groen. In dit 

planalternatief is ruimte opgenomen voor 5000 nieuwbouwwoningen en voor 20 hectare 

bedrijventerrein 

De verschillen per onderdeel tussen de planalternatieven zijn in onderstaande tabel S.2 tegen elkaar 

uitgezet. 
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To b is a e .2 Vi h·/1 ersc / en per on d cJ, i e" ee tussen d I e plana temat/even ::s;: Rijnlandroute RijnGouwelijn locatie Val ken burg 
(RlR) (RGl) 

Alternatieven 

1. • N11 trace • Noordzijde • Tankgracht en 
• DoorlV lV gemeentegrens 
• Zuidzijde N206 • Zuidzijde • 5000 woningen 

N206 • 20 ha bedrijventerrein 
2. • N11 trace • Noordzijde • Tankgracht 

• Zijlhoek lV • 5000 woningen 

• Zuidzijde N206 • • 40 ha bedrijventerrein 

3. • N11 trace • Noordzijde • Tankgracht 
• OmlV lV • 7000 woningen 
• Kruising N206 • Zuidzijde • 40 ha bedrijventerrein 

Zanderij N206 
4. • Korte Vliettrace • DoorlV • Gemeentegrens 

(ondergronds) • Zuidzijde • 4000 woningen 
• Samen met N206 N206 • 20 ha bedrijventerrein 

5. • N11-trace • DoorlV • Tankgracht en 
• Varianten langs N44 • Deels gemeentegrens 
• Zuidzijde N206 noord/zuid • 5000 woningen 

N206 • 20 ha bedrijventerrein 

Streekpianaitematief 

Ten tijde van de afronding van het PlanMER is op basis van de tussentijdse besluitvorming in 

bestuurlijke stuurgroepen over de drie grote projecten het streekplanalternatief vastgesteld. Dit 

alternatief komt in hoofdlijnen overeen met planalternatief 5. In het PlanMER zijn de effecten van het 

streekplanalternatief beschreven op basis van de analyses (op doelbereik en effecten) voor 
planalternatief 5. 

T.1.2 Integrale beoordeling 

Toetsing op doelbereik 

Vanuit het beleid zoals dat voor de regio is geformuleerd, en vanuit de ambities die in de regio zelf 

naar voren zijn gekomen in het kader van het ontwerpatelier As leiden Katwijk is een aantal 

doelstellingen geformuleerd waaraan de planalternatieven zijn getoetst. Het gaat bij die toetsing om 

de vraag of de planalternatieven bijdragen aan het realiseren van die doelsteliingen, of dat zij de 

realisatie van die doelsteliingen juist moeilijker maken. Op basis hiervan zijn elementen aangegeven 

waarmee de planalternatieven verrijkt kunnen worden, waarmee zij meer aan de doelstellingen 
bijdragen. 

Het gaat om de volgende doelsteliingen. 

01 het ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteitsdragers in het gebied. 

02 het creeren van een aaneengesloten groenblauw raamwerk; 

03 het verbeteren van de bereikbaarheid van en binnen de regio. 
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In het PlanMER zijn deze doelsteliingen in een aantal subdoelsteliingen uitgewerkt. 

Ten aanzien van de doelstelling van ruimtelijke kwaliteit zijn aile planalternatieven negatief 

beoordeeld. De verdere planontwikkeling biedt nadrukkelijk kansen voor verbetering, met name voor 

de directe omgeving van de locatie Valkenburg. Voor de RijnGouwelijn en de Rijnlandroute zijn in 

ieder planalternatief ook grotere ingrepen (waaronder kunstwerken) noodzakelijk, welke negatief 

zullen bijdragen aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit. De planalternatieven 3 (doorsnijding 

buitengebied) en 5 (bundeling van beide infrastructurele ingrepen in het gebied rond de Knoop 

Leiden-West, waar het erg vol wordt) zijn het meest negatief beoordeeld. 

Ten aanzien van de doelsteliingen voor het groenblauwe raamwerk is het beeld afwisselend. Vrijwel 

aile planalternatieven hebben positieve en negatieve kanten voor deze doelstellingen. Aileen 

planalternatief 3 is over de gehele linie overwegend negatief beoordeeld. 

Ten aanzien van de bereikbaarheidsdoelstellingen zijn aile planalternatieven positief. Het verschil 

tussen de alternatieven is op het detailniveau van deze beoordeling beperkt. Integratie van de 

Rijnlandroute met de Knoop Leiden-West is wei een risico voor de gewenste schaalsprong, aangezien 

dan aile noodzakelijke capaciteit in een beperkte ruimte moet worden gevonden. 

1 2 3 4 5 

Doelbereik 
Ruimtelijke 

kwaliteit 

Groenblauw 0 o o o 
raamwerk 

Bereikbaarheid + + + + + 

De conclusie op basis van deze analyses is dat er bij elk planalternatief, dus ook bij de verdere 

uitwerking van het streekplanalternatief, een expliciete ontwerpopgave aan de orde is om de 

doelstellingen te realiseren. Aandachtspunten hierbij zijn: 
• Het vastleggen van nadere randvoorwaarden voor dimensies en inrichting van de bufferzone; 
• Realisatie van een ecologische verbinding over of onder de A44 bij de realisatie van de knoop 

Maaldrift; 
• Het vastleggen van de randvoorwaarden vanuit natuur en landschap voor de ontwikkelingen in de 

Mient Kooltuin; 
• Het inrichten van de oevers van het Valkenburgse Meer, na de uitbreiding, ten behoeve van natuur 

en recreatie; 
• Het waarborgen van voldoende en kwalitatief goede voorzieningen voor langzaam verkeer; 
• Het toevoegen van de noordelijke verbinding N206-A44 aan de verkeersinfrastructuur om de 

Knoop Leiden-West te ontlasten. 

Toetsing op effecten 
De planalternatieven zijn beoordeeld op een groot aantal (milieu)aspecten en -criteria. 

Voor het aspect landschap is planalternatief 3 onderscheidend negatiever dan de andere alternatieven 

vanwege de ligging van de Rijnlandroute in de Ommedijkse Polder en de Mient Kooltuin. 

Voor het aspect cultuurhistorie is planalternatief 4 onderscheidend positiever omdat dit alternatief 

geen invloed heeft op de landgoederenzone tussen Leiden en Voorschoten. 
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Voor het aspect archeologie zijn de planalternatieven 4 en 5 onderscheidend negatiever dan de 

andere planalternatieven door de bundeling van infrastructuur in het gebied waar de hoogste 

archeologische waarden te verwachten zijn. 

Voor het aspect ecologie is planalternatief 3 onderscheidend negatiever dan de andere alternatieven 

vanwege de ligging van de Rijnlandroute in de bufferzone. Planalternatief 4 is positiever vanwege het 

trace onder LeidenlVoorschoten door in plaats van buitenom. 

Voor het aspect water bieden aile alternatieven kansen om de problemen in de huidige 

waterhuishouding op te lossen. 

Voor het aspect bodem is planalternatief 3 onderscheidend negatiever door de aantasting van de 

bodemkwaliteit in de bufferzone vanwege de Rijnlandroute. 

Voor het aspect verkeer en vervoer zijn aile planalternatieven vergelijkbaar positief, met name voor 

openbaar vervoer en langzaam verkeer. 

Voor het aspect geluid zijn aile planalternatieven vergelijkbaar negatief voor het gebied langs de 

bestaande N206 door Leiden, maar zijn de planalternatieven 2 en 4 onderscheidend minder negatief 

omdat in deze alternatieven minder weglengte door bestaand of nieuw woongebied ontstaat. 

Voor het aspect lucht zijn aile alternatieven vergelijkbaar negatief door de verslechtering van de 

luchtkwaliteit door het extra verkeer. De tunnelmonden in planalternatief 4 geven mogelijk een 

knelpunt ten aanzien van de normering conform de Wet luchtkwaliteit. 

Voor het aspect externe veiligheid zijn aile planalternatieven vergelijkbaar. Aandachtspunt voor de 

ontwikkeling van de locatie Valkenburg is de aanwezigheid van enkele grate aardgasleidingen. 

Hierdoor zijn aile planalternatieven negatief beoordeeld. 

1 2 3 4 5 

Effecten 

Landschap a/- a/- a/- a/-
Cultuurhistorie a/- a/- a 01-
Archeologie 

Ecologie a/-
Water + + + + + 
Sodem a/- a/- al- a/-
Verkeer en vervoer + + + + + 
Geluid a/-
Lucht a/- a/- a/- a/-
Externe veiligheid 

Landbouw a 
Sedrijventerreinen + + + + + 
Recreatie en +/- +/- a +/-
toerisme 
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Voor het aspect Landbouw is planalternatief 3 onderscheidend negatief vanwege de aantasting van 

een aantal agrarische kavels door de Rijnlandroute in de bufferzone en in de Mient Kooltuin; 

planalternatief 4 is onderscheidend positief omdat deze vooral door stedelijk gebied loopt. 

Voor het aspect bedrijventerreinen zijn de planalternatieven niet wezenlijk onderscheidend. 

Voor het aspect recreatie is planalternatief 3 onderscheidend negatiever vanwege de doorsnijding van 

de bufferzone en de Mient Kooltuin. 

T .1.3 Aanbevelingen 

Op basis van de effectanalyse is een aantal aanbevelingen en aandachtspunten geformuleerd: 

De landschappelijke afronding van de locatie Valkenburg aan de zuidzijde naar de bufferzone 

is een belangrijk element voor de landschappelijke kwaliteit van de bufferzone; 

Een verdiepte ligging of tunnelvariant voor de Rijnlandroute kan de effecten op de 

landgoederenzone tussen Voorschoten en Leiden aanmerkelijk verminderen; 

Nader (veld)onderzoek is nodig naar de archeologische waarden in het plangebied; een 

concentratie van hoge waarden in de omgeving van de N206 kan een ontwikkeling in die zone 
onmogelijk maken; 

Analyseer de invloed van de ontwikkeling (meer inwoners en een betere bereikbaarheid 

betekent meer recreanten en meer verkeer) op de Natura2000 gebieden in de duinen; 

ontwikkel een recreatieve buffer, bijvoorbeeld in de Mient Kooltuin; 

Zorg voor voldoende aanvullend oppervlaktewater om een robuust watersysteem te kunnen 
ontwikkelen; 

Gebruik de ontwikkeling van de locatie Valkenburg om de bodemverontreinigingen vanuit het 

verleden te saneren; 

Werk de knoop Leiden-west en de aansluiting van de locatie Valkenburg op de N206 nabij de 

knoop verder uit met en zonder Rijnlandroute; gebruik dynamische modellering om inzicht te 

krijgen in wat er in de knoop gebeurt bij het aanhaken van de Rijnlandroute in de verschillende 

varianten; 

Analyseer de mogelijkheden van verplaatsing van gasleidingen om de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie Valkenburg te versterken. 
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T.2 WaterparagraaflWateradvies 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is verzocht een wateradvies betreffende deze 

streekplanherziening uit te brengen. Dit advies is uitgebracht op basis van deze 

ontwerpstreekplanherziening waarin de hoofdlijnen van de herziening, voor zover het de 

wateraspecten betreft, voldoende zijn uitgewerkt. Het wateradvies betreft aileen de wijzigingen ten 

opzichte van het streekplan 2003. Over dat streekplan was reeds een wateradvies opgesteld. 

Het advies gaat over de wijze waarop de relevante hoofdlijnen van de waterhuishouding tot hun recht 

zijn gekomen in de streekplanherziening. 
Het Hoogheemraadschap is direct bij de uitwerking betrokken en is vertegenwoordigd in de 

projectgroep Valkenburg. Zij heeft aangegeven dat de tekst van de herziening geheel in lijn is met dat 

wat in het planproces is besproken. 

Ten aanzien van de Rijnlandroute heeft het waterschap volgend aandachtspunt meegegeven: 

"Tussen het RijnSchiekanaal en de A44 kruist de Rijnlandroute een aantal watergangen en 

waterkeringen. Vooral de Dobbewatering en de Veenwatering zijn belangrijke afvoerroutes. De wijze 

waarap al deze waterstaatwerken door de nieuwe weg worden gekruist hangt onder meer at van het 

niveau waarap de weg wordt gelegd: op maaiveld, half verdiept of in een tunnel. Veel is mogelijk via 

nog te bepalen inpassingmaatregelen. Maar, indien gekozen wordt voor een halfverdiepte ligging voor 

dit dee I van het trace, schatten wij het onmogelijk om de Dobbewatering en Veenwatering goed te 

kunnen kruisen". 

Risico- en kostenanalyse 
In de Nota Ruimte (PKB tekst) is opgenomen: "Bij locatiekeuzes en herinrichting van bestaand 

bebouwd gebied dienen provincies, gemeenten en waterschappen een analyse te maken van zowel 

de risico's wat betreft verdroging, overstromingen en overlast van grond- of oppervlaktewater als de 

kosten van het beperken van deze risico's". Op grand van dit beleid heeft de provincie in 

samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland de watergerelateerde effecten t.o.v. de 

huidige situatie voor de ontwikkeling van Valkenburg op het niveau van het streekplan verkend. 

Ten opzichte van de huidige situatie met een vliegveld biedt de ontwikkeling kansen voor het op orde 

krijgen en houden van het watersysteem ter plaatse en in de directe omgeving. In de huidige situatie 

is sprake van een gedraineerd terrein, met de drainage op gemiddeld 1,80 m min maaiveld. Het 

maaiveld ligt op circa 0,30 m plus NAP met nauwelijks open water. De huidige bergingscapaciteit is 

onvoldoende. De bodemsoort is overwegend rivierklei. 

In het watertoetsproces heeft de waterbeheerder geadviseerd over de toekomstige 
waterhuishoudkundige inrichting. Door bij de inrichting deze aspecten te betrekken zijn de 

watergerelateerde effecten (stagnatie regenwater, lokale verlaging grandwaterstand, be"lnvloeding 

kwel en infiltratiepatronen, versnelling neerslag-afvoerproces en diffuse verontreiniging) als gevolg van 

de realisatie van nieuwe verstedelijking hier niet aan de orde ten opzichte van de huidige situatie. 

Door de ontwikkeling worden juist de kansen benut om het gebied te voorzien van voldoende 

waterberging en zo mogelijk het schone kwelwater uit de duinen te benutten voor de te ontwikkelen 

ecologische zone. 
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T.3 Flora- en faunatoets 

Flora en Faunatoets, Natuurbeschermingswet 
Conform de Flora en Faunawet van 2002 en de op 1 oktober 2005 gewijzigde 

Natuurbeschermingswet dient voor een herziening van een streekplan een toets plaats te vinden. 

Deze toets heeft betrekking op de volgende elementen: 

Gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet) 
De beleidskeuzen in deze streekplanherziening moeten vooraf op hoofdlijnen zijn getoetst aan de 

eisen van de Europese Vogel- of Habitatrichtlijn (VHR) en Natuurbeschermingswet voor 

gebiedsbescherming. 
Er bevinden zich geen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden of Natuurbeschermingswetgebieden in het 

gebied waar de Rijnlandroute wordt aangelegd en waar locatie Valkenburg wordt ontwikkeld . 

Ten aanzien van de RijnGouwelijn West doorkruisen de varianten D en F een Natura-2000-gebied. 

Katwijk is aan twee zijden omgeven door een Natura 2000-gebied: aa~ de zuidzijde door Meijendel & 
Berkheide en aan de noordzijde door Coepelduynen. Alternatief 1 (ter hoogte van de Zanderij) loopt 

langs en niet door Meijendel & Berkheide. Areaalverlies treedt dus niet op. Variant D loopt echter wei 

door Natura 2000-gebied Coepelduynen. Het betrett een doorkruising van ongeveer 100 meter, 

waardoor areaalverlies optreedt. Noordwijk wordt omgeven door twee Natura 2000-gebieden: de 

Coepelduynen in het zuiden en Kennemerland-Zuid in het noorden. Aileen variant F ligt over een 

lengte van 100 meter in het Natura 2000-gebied Coepelduynen. Er treedt hier areaalverlies op. 

Soortenbescherming 
In Nederland is de soortenbescherming (dieren en planten) geregeld via de Flora en Faunawet 2002. 

In de Nota "beschermde planten en dieren in Zuid-Holland" (maart 2004) is aangegeven waar en 

welke strikt beschermde Habitatrichtlijnsoorten in de provincie voorkomen. 

In het kader van de MER van de RijnGouwelijn West, van de MKBA van de Rijnlandroute en van het 

Integraal Structuurplan voor Valkenburg heeft inventarisatie plaatsgevonden. 

In de omgeving van de (verbreding) van de N206 tussen de A44 en Katwijk zijn 249 beschermde 

soorten vogels gevonden. Daarnaast zijn er 8 soorten vaatplanten gevonden die beschermd zijn door 

de Flora en Faunawet. 

Op en langs de traces van de RijnGouwelijn West komen verschillende beschermde soorten v~~r. In 

de polder tussen Katwijk en Noordwijk komen Rugstreeppadden voor en er zijn waarnemingen van 

vleermuizen. Mogelijke effecten op de Rugstreeppad en de vleermuizen zijn slechts van tijdelijke aard. 

Langs de N206 zijn beschermde vissoorten aangetraffen. (kleine Modderkruiper, Bittervoorn) 

Tijdelijke effecten zijn tijdens de realisatiefase mogelijk. Na realisatie van de RijnGouwelijn zal er geen 

effect op deze populaties zijn opgetreden. 

Verder broedt de Grate bonte specht en de Nachtegaal op verschillende plekken. Nesten van deze 

soort worden beschouwd als vaste verblijfplaatsen. In de duinen langs de boulevard van Katwijk komt 
de Blauwe zeedistel voor. 

Binnen het plangebied van Valkenburg zijn verschillende flora en fauna aanwezig. In dit kader gaat 

het om de kleine Modderkruiper, de Bittervoorn, grate aantallen verschillende weidevogels, de 

Watervleermuis, de Meervleermuis, de Ruige dwergvleermuis, de Rosse vleermuis en de Laatvlieger. 
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Rode Lijstensoorten 
Naast de wettelijke beseherming van soorten zijn er ook Rode Lijsten opgesteld. In een Rode Lijst 

worden soorten vermeld die bedreigd zijn. Een Rode Lijst heeft geen wettelijke status, maar geeft wei 

de kwetsbaarheid van soorten aan. 

Ook deze soorten zijn ge"inventariseerd in het kader van de MER van de RijnGouwelijn West en van 

de MKBA van de Rijnlandroute en voor loeatie Valkenburg. Bij de uitwerking van de plannen zal 

hiermee rekening worden gehouden. 

Ontheffing Flora en Faunawet 
Voordat overheden een ruimtelijk besluit nemen, moeten zij zieh ervan vergewissen welke 

besehermde plant- en dierensoorten in het plangebied voorkomen en welke gevolgen het besluit heeft 

voor het voortbestaan ervan. Op grand van artikel 75, lid 4 van de Flora- en Faunawet is een 

ontheffing van het ministerie van LNV nodig voor het aantasten, verontrusten en doden van deze 

soorten en hun leefgebied. Een besluit dat een nieuwe ontwikkeling toe staat mag aileen worden 

genomen als op voorhand redelijkerwijs is te verwaehten dat deze ontheffing zal worden verleend. 

Vanwege de globaliteit van deze streekplanherziening is de ontheffing pas bij de uitwerking in een 

bestemmingsplan of projeetproeedure noodzakelijk. Bij de ontheffingsvraag moet aangegeven worden 

welke mitigerende of te eompenseren maatregelen in de planuitvoering worden genomen am 

sehadelijke effeeten te beperken. 
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