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1.

INLEIDING

De

mogelijkheid van een zeejachthaven staat opgenomen als speerpunt in het
collegeprogramma van de gemeente Katwijk. In 2008 moet hierover een besluit genomen
zijn. In de Brede Structuurvisie (BSV) wordt het belang van toerisme onderstreept, waarbij
de zeejachthaven kan gaan dienen als een toeristische trekker voor de gemeente Katwijk.
Om eind 2008 een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, is een verkenning naar de
sociale, economische, toeristische en ruimtelijke effecten van een zeejachthaven voor
Katwijk (en omgeving) noodzakelijk.
Doel verkenning
Het doel van de verkenning is het helder in beeld brengen van de sociale, financieeleconomische, toeristische, natuur en infrastructurele effecten op Katwijk (en omgeving)
indien wordt gekozen voor een zeejachthaven.
Probleemstelling
Uit het voorgaande komt de volgende probleemstelling naar voren:
Is het sociaal, financieel-economisch, toeristisch en ruimtelijk (met name
natuur en infrastructuur) wenselijk een zeejachthaven aan te leggen in
Katwijk?
De deelvragen die hieruit kunnen worden afgeleid zijn:
1. Om welk studiegebied gaat het, welke functies heeft dit gebied en wie zijn de relevante
actoren?
2. Op welke wijze ervaren de gebiedsgebruikers de kwaliteit van hun woon- en
leefomgeving?
3. Wat zijn de belangen, visies en percepties van de actoren met betrekking tot de aanleg
van een zeejachthaven?
4. Wat zijn volgens de gebiedsgebruikers de effecten van een zeejachthaven?
5. Wat is de reikwijdte van de effecten van een zeejachthaven?
6. Welke varianten van een zeejachthaven hebben de voorkeur van de gebiedsgebruikers
van het plangebied in Katwijk?
Opzet
Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen, die op elkaar voortbouwen en achtereenvolgens
zijn uitgevoerd, te weten:
A. een omgevingsanalyse (onderverdeeld in een beleidsanalyse en een inventarisatie van
ideeën over een zeejachthaven);
B. een ruimtelijke verkenning uitmondend in visualisaties van alternatieven;
C. een enquête onder gebiedsgebruikers.
Voor uitvoerige informatie, de benodigde onderbouwingen en achtergronden wordt
verwezen naar de drie deelrapporten. In deze samenvatting en conclusies wordt puntsgewijs
ingegaan op de belangrijkste bevindingen. Afgerond wordt met de conclusie die uit de
verkenning is te trekken.
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2.

OMGEVINGSANALYSE

De omgevingsanalyse heeft een voorbereidend en oriënterend karakter gehad. Het doel is
het vaststellen van het studiegebied en het verkrijgen van inzicht in de functies van het
gebied en de belangen die er spelen.
Activiteiten
Voor het verkrijgen van inzicht hierin is allereerst een literatuurstudie verricht, waarin
rapporten, beleidsnota’s en overige relevante literatuur over de planvorming zijn verzameld
en bestudeerd. Ook is er geobserveerd in Katwijk en andere plaatsen langs de Nederlandse
kust. Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met sleutelpersonen die ambtelijk of bestuurlijk
betrokken zijn bij het project en zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van
relevante actoren en deskundigen. In de interviews is onder meer ingegaan op het nut en de
noodzaak van de zeejachthaven en is het gebied verder besproken. Het doel van de
deskresearch en de interviews is het gebied ruimtelijk zo exact mogelijk af te bakenen.
De kwaliteit van de leef- en woonomgeving is vastgesteld vanuit het perspectief van
bewoners, ondernemers en andere personen die regelmatig het gebied bezoeken. Hierbij is
gebruik gemaakt van focusgroepen. In totaal zijn negen focusgroepen gehouden: drie met
bewoners; eveneens drie met ondernemers; één met toeristen; één met recreanten; en één
met professionals. Onderwerpen die tijdens de focusgroepen aan bod zijn gekomen zijn
afkomstig uit de beleidsanalyse en hebben betrekking op de voor- en nadelen van een
zeejachthaven, de ruimtelijke inpassingmogelijkheden, de ruimtelijk-economische
ontwikkelingen die door de komst van een zeejachthaven onder meer op het gebied van
wonen, werken en recreëren ontstaan.
Uitkomsten
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de hierboven beschreven
activiteiten. Allereerst wordt het studiegebied afgebakend. Vervolgens worden de ideeën
over een zeejachthaven in historisch perspectief geplaatst. Tot slot worden puntsgewijs de
huidige situatie en de knelpunten die er spelen weergegeven.
Studiegebied
Als mogelijke locatie voor een zeejachthaven wordt door de actoren vooral de kust voor (of
direct ten noorden van) de uitwateringssluis en het uitwateringskanaal genoemd. Deze sluis
ligt aan de noordzijde van Katwijk aan Zee, de Oude Rijn mondt hier uit in de Noordzee.
Met name op de zuidoever van het uitwateringskanaal is er sprake van diverse plannen die
of onlangs zijn gerealiseerd of nog in ontwikkeling zijn. Er bevinden zich hier een oude
volkswijk, appartementencomplexen, een gedateerd bedrijventerrein en een jachthaven. De
noordoever is hiermee vergeleken laagdynamisch. Hier zijn het Recreatiecentrum
Noordduinen, het reddingsstation van de KNRM, het natuurgebied 'Coepelduynen' en 't
Wantveld (cultuurhistorisch erfgoed) te vinden.
Historisch perspectief
De geschiedenis van Katwijk gaat terug tot de tijd van de Romeinen. De naam Katwijk aan
den Rijn duikt voor het eerst op in 1231. Honderdvijftig jaar later wordt melding gemaakt
van een visafslag bij Katwijk aan Zee. Ideeën over een zeehaven in Katwijk gaan terug naar
de late middeleeuwen (1404).
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Afbeelding 2.1 Bomschuiten op het strand en in de uitmonding van de Rijn

Recentere plannen voor een zee(jacht)haven bestaan nu zo'n 100 jaar. De context van deze
plannen verschillen al naar gelang het tijdbeeld. In het begin van de 20e eeuw en tijdens de
wederopbouw waren de plannen gericht op uitbreiding van de visserij in Katwijk. Vanaf
eind jaren 70 tot heden zijn ze meer gericht op toerisme en recreatie.
Afbeelding 2.2 Stichting Jachthaven Katwijk (eind jaren ‘70)

Uitgangspunten
• Door verschillende actoren wordt opgemerkt dat de Katwijker sterk gehecht is aan zijn
woonplaats. Dit blijkt ook uit het feit dat veel deelnemers van de focusgroepen geboren
en getogen zijn in Katwijk. Boulevard en uitzicht op zee worden hoog gewaardeerd.
Veranderingen die het beeld van Katwijk sterk aantasten kunnen op grote weerstand
stuiten, zo is de verwachting.
• Deze weerstand tegen veranderingen houdt niet op bij ruimtelijke ingrepen, maar speelt
ook een rol bij sociale veranderingen. Het behoud van eigen identiteit wordt belangrijk
gevonden. De bewoners zijn voor een belangrijk deel behoudend en hebben vaak een
christelijke achtergrond, zo stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2005 60% op
een christelijke partij. De zondagrust wordt er nog steeds in ere gehouden.
• Natuurorganisaties zijn niet tegen de aanleg van een zeejachthaven, maar wensen het
beschermde gebied in tact te houden en zeggen niet akkoord te kunnen gaan met
ontwikkelingen die negatieve gevolgen hebben voor de Coepelduynen.
• De economische concurrentiepositie van de Randstad behoeft versterking. Het kabinet
wil infrastructurele verbeteringen en kwalitatief hoogwaardige woningen en groene
woonmilieus. Vooral in de kuststrook zien zij hiervoor mogelijkheden en een
zeejachthaven kan hier een positieve rol in spelen.
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Afbeelding 2.3 Luchtfoto Katwijk aan Zee

•

•

De gewenste woningbouwproductie, met name het aandeel sociale woningbouw en
woningen voor ouderen, is in Zuid-Holland de afgelopen twee jaar niet gehaald. De
komende tientallen jaren moeten er in de dichtbevolkte provincie nog vele woningen
bijkomen, zowel in steden als daarbuiten op nieuwe bouwlocaties.
De provincie Zuid-Holland benadrukt dat Katwijk zal moeten participeren in sociaaleconomische ontwikkelingen om te zorgen dat zij niet achterblijft bij de rest van de
provincie. Katwijk is één van de weinige gemeenten waar het aantal huishoudens met
een bijstandsuitkering over de afgelopen twee jaar is gestegen, terwijl dit aantal
landelijk is gedaald.

Afbeelding 2.4

Boezemgemaal
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Afbeelding 2.5

Reddingstation KNRM
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•

•

•

•

Verschillende geïnterviewden en deelnemers van de focusgroepen geven aan dat de
vestiging van een zeejachthaven kan leiden tot problemen in de in de infrastructuur,
met name met de verkeersontsluiting. Ondernemers in Katwijk geven aan dat de
klandizie terugloopt, zij wijzen daarbij ook op de infrastructurele capaciteit.
Katwijk trekt zomers vooral op zonnige, warme dagen grote aantallen dagrecreanten.
Zee, strand, duinen, de Oude Rijn als vaarweg en een historisch rijk achterland krijgen
grote belangstelling van toeristen. Bijzonder is dat in Katwijk het massatoerisme niet is
doorgedrongen en dat de plaats een eigen identiteit en uitstraling heeft behouden.
In de regio Holland-Rijnland neemt Katwijk de tweede plaats in op het gebied van
kamperen, maar ten opzichte van andere badplaatsen in Nederland heeft Katwijk
weinig hotels en andere horeca. Het aantal overnachtingen ligt ook relatief laag en het
geringe aanbod van horeca en het ontbreken van 4-5 sterren hotels wordt gezien als een
bedreiging voor Katwijk.
Bewoners en ondernemers concluderen dat er voor de authenticiteit van Katwijk een
markt is. De vraag is of de authenticiteit van Katwijk voldoende potentie heeft voor een
toename van verblijfstoeristen. Ondernemers zullen wel overtuigd moeten zijn van de
toeristische mogelijkheden van Katwijk, voordat zij bereid zullen zijn te investeren in
hoogwaardige verblijfsaccommodaties.

Afbeelding 2.6 Bebouwing boulevard

•

•

Er is in Nederland behoefte aan extra zeejachthavens. Steeds meer, met name 50+-ers,
kopen een zeewaardig jacht. Hierdoor neemt de vraag naar ligplaatsen in
zeejachthavens toe. Uit onderzoek blijkt tevens dat vaarrecreanten vaker langs de
Nederlandse Noordzeekust zullen varen als er meer havens zijn. Katwijk wordt, na
Bergen-Egmond, genoemd als meest geschikte locatie voor een haven.
Als sterk punt van Katwijk wordt een mogelijke verbinding met het achterland
genoemd. De gemeente Leiden heeft het watertoerisme de afgelopen tien jaar sterk
gestimuleerd. Zij wil de toeristische attractie van de stadsgrachten en de singels meer
uitbuiten en de sfeer en levendigheid in de binnenstad versterken. Katwijk zou hier
door de aanleg van een zeejachthaven met verbinding met het achterland op kunnen
inspelen.
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•

Goed zwemwater is belangrijk voor Katwijk. Het op orde houden van goede
zwemwaterkwaliteit vergt de nodige aandacht van het hoogheemraadschap Rijnland. Er
zijn bij de Rijnlandse zwemwaterlocaties (waaronder Katwijk) jaarlijks
zwemwaterverboden en zwemwateradviezen als gevolg van blauwalgen. Strekdammen
van een eventuele zeejachthaven zorgen er voor dat het spuiwater verder van de kust de
zee in stroomt, waardoor de zwemwaterkwaliteit aan de kust kan verbeteren.

Samenvatting en conclusies
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3.

WERKATELIER

Draagvlak

en goede communicatie zijn tegenwoordig van groot belang in elke
(ruimtelijke) ontwikkeling. Daarom zijn de gebiedsgebruikers middels enkele werksessies
bij de verkenning betrokken.

Activiteiten
Het werkatelier is als volgt opgebouwd:
• werksessie 1: een globale inventarisatie van percepties
• werkatelier 2: een versterking van de argumentatie
• inloopatelier: een informatieve bijeenkomst
• werkatelier 3: een conclusiesessie
Uitkomsten
De uitkomsten van het werkatelier worden hieronder per werksessie puntsgewijs
weergegeven. Daarnaast wordt ook het inloopatelier puntsgewijs besproken.
Werksessie 1
De resultaten van de verschillende groepen van werksessie 1 zijn op hoofdlijnen
samengevat in voor- en tegenargumenten, positieve en negatieve aspecten van de komst van
een zeejachthaven.
• Argumenten voor een zeejachthaven
Een zeejachthaven is goed voor Katwijk om zich verder te ontwikkelen; een zeejachthaven
schept economische kansen voor Katwijk; een zeejachthaven maakt Katwijk aantrekkelijker
voor toeristen en recreanten; met een zeejachthaven kan de visserij terugkomen in Katwijk;
er is veel behoefte bij Katwijkers aan een ligplaats in de buurt; een zeejachthaven in
Katwijk is een toevoeging op de haven van Scheveningen en IJmuiden.
• Positieve aspecten bij de komst van een zeejachthaven
Realisatie van een zeejachthaven met een verbinding naar het achterland wordt als grote
kans gezien; een zeejachthaven kan ook andere belangen positief beïnvloeden, zoals
kustversterking en het veiligstellen van de zwemwaterkwaliteit; hotels, restaurants,
bedrijvigheid en ook woningen kunnen in combinatie met een zeejachthaven een nieuwe
aantrekkelijk gebied opleveren voor Katwijk.
• Argumenten tegen een zeejachthaven
Katwijk zal (te) sterk veranderen door de komst van een zeejachthaven; belangrijke
waarden zoals de zondagsrust en het huidige karakter van familiebadplaats kunnen hiermee
onder druk komen te staan; een zeejachthaven kan niet in elke vorm op steun rekenen; een
haven op een eiland voor de kust vindt men niet passen bij Katwijk; de realisatie van een
zeejachthaven zal heel veel geld kosten.
• Negatieve aspecten bij de komst van een zeejachthaven
Een zeejachthaven kan natuurschade opleveren aan strand en duinen, met name
natuurgebied de Coepelduynen; een zeejachthaven kan de bereikbaarheid van Katwijk
verslechteren; een zeejachthaven kan een parkeerprobleem veroorzaken; een zeejachthaven
kan om commerciële redenen heel grootschalig en massaal worden; een grootschalige
ontwikkeling is een bedreiging voor Katwijk; het vrije uitzicht op zee is heel belangrijk en
mag niet verdwijnen.
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Aan het eind van werksessie 1 wordt het aantal varianten vastgesteld op drie: geen
zeejachthaven, een zeejachthaven binnengaats en een zeejachthaven buitengaats.
Werksessie 2
Met de uitgangspunten uit de eerste werksessie is vervolgens verder gewerkt in werksessie
twee. Deze werksessie heeft de volgende resultaten opgeleverd. Onderstaande opsomming
zijn meningen en ideeën van de bij de werksessies aanwezige deelnemers.
Afbeelding 3.1 Ideeën binnengaatse en buitengaatse zeejachthaven werksessie 2

- Geen zeejachthaven
• Katwijk wordt erg gewaardeerd als kleinschalige familiebadplaats. Katwijk is nog niet
in de greep gekomen van het massale toerisme. De rust en eenvoud die Katwijk
uitstraalt is een grote kwaliteit. De huidige gasten van Katwijk kiezen daarom ook voor
Katwijk. De komst van een zeejachthaven zal mogelijk ook meer hotels, restaurants,
café’s en winkels met zich meebrengen en meer en andere toeristen aantrekken. Deze
ontwikkeling wordt niet ondersteund. Katwijk heeft geen grote ontwikkelingen nodig
om interessant te blijven voor haar gasten.
• Een haven alleen voor visserij is wel aantrekkelijk, maar de kans dat er daadwerkelijk
een kleine haven alleen voor visserij wordt gerealiseerd is zeer gering. Daarom liever
geen haven dan wel een haven.
• ’t Wantveld en de Coepelduynen worden zeer hoog gewaardeerd en moeten behouden
blijven.
• Een zeejachthaven buitengaats past niet bij het karakter van de boulevard en zal het
uitzicht op zee sterk bepalen.
• Een zeejachthaven zal hoe dan ook gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van
Katwijk, maar ook voor de zoet- en zoutwaterproblematiek.
- Binnengaats
• Een zeejachthaven versterkt de identiteit van Katwijk en zal op verschillende gebieden
veel kansen opleveren. Katwijk zal er economisch op vooruit gaan en dat is nodig. De
zeejachthaven moet ontwikkeld worden met havengerelateerde bedrijvigheid. Het biedt
kansen om in de haven nieuwe restaurants, hotels en detailhandel te ontwikkelen. Dit
levert enerzijds werkgelegenheid op, anderzijds wordt de haven een trekpleister voor
toeristen en recreanten. Hiermee zal het ondernemersklimaat verbeteren in Katwijk.
• De haven wordt aan de noordzijde van de uitwatering gerealiseerd. De zeejachthaven is
het meest interessant als zowel visserij als recreatievaart hier een plek krijgt. Een haven
met een achterlandverbinding is het ideaalplaatje. Dit kan in de vorm van een sluis of
een overtoom.
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•
•

•
•

Katwijk is een dorp waar geen grootschalige ontwikkeling past. Extra functies worden
daarom voorgesteld op de schaal van Katwijk. Te denken valt aan maximum
bouwhoogte van drie lagen en zeker niet hoger dan ’t Wantveld.
Een zeejachthaven kan meerdere belangen dienen. De ontwikkelingen in het licht van
de geplande kustversterking in Katwijk en de komst van een zeejachthaven kunnen
elkaar versterken. Met name de benodigde strekdammen voor een veilige
vaarverbinding naar zee dienen ook de kustveiligheid en leveren nieuwe natuur op door
zandaanwas.
De zeejachthaven heeft zeker negatieve invloed op de bereikbaarheid van Katwijk. De
bereikbaarheid mag niet verslechteren. Ook zal de parkeerdruk toenemen.
De haven is een kostbaar project. De nevenontwikkelingen zullen maar deels bijdragen
aan de realisatiekosten. Door goede koppelingen te maken met projecten als
kustversterking kan ook een beroep op het Rijk, de provincie en de regio gedaan
worden.

- Buitengaats
• Een haven heeft een minimale omvang nodig om goed te kunnen functioneren en
aantrekkelijk te zijn. De haven wordt niet te ver van de boulevard afgelegd omdat een
goede ruimtelijke relatie belangrijk is en die wordt niet bereikt als de haven te ver van
de huidige bebouwing ligt.
• De zeejachthaven biedt vele kansen voor Katwijk. Katwijk mag zich ontwikkelen en
heeft ook een economische impuls nodig. Een zeejachthaven wordt pas aantrekkelijk
als er een mix van andere functies aan wordt toegevoegd. Woningen, detailhandel,
zeegerelateerde bedrijvigheid, horeca en eventueel kantoren zijn allemaal mogelijk.
Deze ontwikkelingen zullen ook ingezet kunnen worden om opbrengsten te genereren.
Deze ontwikkelingen moeten wel passen bij de karakteristieke bebouwing van Katwijk.
• Om Katwijk voor toeristen aantrekkelijker te maken moet het dorp zich richten op het
ontwikkelen van het luxe segment, 4 of 5 sterren accommodaties. Ook de visserij en
gespecialiseerde visrestaurants zijn interessante economische / toeristische pijlers.
• Een haven met een verbinding naar het achterland is belangrijk. Het is een extra reden
voor zeilers en recreanten om Katwijk te bezoeken en het vergroot de levendigheid van
de plek. De haven kan gefaseerd worden aangelegd (eerst een haven, later een
verbinding).
• De buitengaatse variant van een zeejachthaven zal het meest bijdragen aan de
kustversterking. De haven met strekdammen creëert nieuwe natuur door zandaanwas.
• De gemeente is niet de enige partij die de realisatie van de haven zal financieren. De
combinatie met de kustversterking en de achterlandverbinding overstijgt het Katwijks
belang.
Inloopatelier
Het inloopatelier, dat in de middag en avond plaatsvond, heeft ruim 150 geïnteresseerden
aangetrokken. Tijdens het atelier zijn de uitkomsten van de eerste twee werksessie
gepresenteerd. Daarnaast zijn er vragen van bezoekers over de verkenning van een
zeejachthaven beantwoord. Tevens is de aanwezigen naar hun voorkeur gevraagd over de
eventuele komst van een zeejachthaven. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de
bezoekers voorstander is van een zeejachthaven.
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Figuur 3.1

Mening bezoekers inloopatelier

Werksessie 3
In de laatste werksessie zijn de standpunten van de voor- en tegenstanders van een
zeejachthaven verder uitgewerkt. Dit heeft niet geleid tot nieuwe standpunten, maar tot een
verdere verfijning van argumenten. In de beelden over de identiteit van Katwijk is een
tweedeling zichtbaar, zoals eigenlijk gedurende het hele proces zo is geweest. Aan de ene
kant de groep die een positieve verandering voor Katwijk ziet als er een zeejachthaven
komt, aan de andere kant een groep die verwacht dat met een zeejachthaven het huidige
Katwijk verloren gaat.
Tijdens de opdracht zijn alle meningen verder gespecificeerd en geverifieerd om er voor te
zorgen dat de percepties van de aanwezigen zonder meer duidelijk en helder zijn. Zij
vormen namelijk voor een deel de basis voor de enquête onder de Katwijkse bewoners,
ondernemers en toeristen.
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4.

ENQUÊTE

Uit de voorgaande onderdelen is duidelijk geworden dat de aanleg van een zeejachthaven
effect zal hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Bovendien is het ook zeker dat er
zowel voorstanders als tegenstanders zullen zijn. In de enquête zijn de varianten van een
zeejachthaven voorgelegd aan een aselecte steekproef van gebiedsgebruikers. De enquête
levert een goed beeld op van de mening van alle actoren die met de gevolgen van een
mogelijke zeejachthaven worden geconfronteerd.
Activiteiten
Voor de enquête zijn 500 face-to-face vragenlijsten afgenomen binnen de gemeente
Katwijk: 200 bewoners, 100 ondernemers, 100 verblijfstoeristen en 100 dagrecreanten. De
vragenlijsten zijn face-to-face afgenomen, omdat mogelijke varianten van een
zeejachthaven gevisualiseerd zijn aan de hand van foto’s en kaarten. Dit materiaal is ter
ondersteuning bij de vragenlijsten gebruikt.

Uitkomsten
Uit de enquête wordt duidelijk dat een meerderheid van de bewoners, ondernemers en
toeristen voor een zeejachthaven in Katwijk is. In de omgevingsanalyse is het gebied voor
een zeejachthaven bepaald. Hieruit blijkt dat vrijwel alle betrokkenen een zeejachthaven
situeren aan de Noordzijde van Katwijk waar de Oude Rijn op de Noordzee uitkomt. In dit
zogenoemde studiegebied liggen tevens ’t Wantveld, het boezemgemaal Katwijk en de
uitwateringsluis. Het gebied grenst aan het natuurgebied Coepelduynen en de Boulevard.
Figuur 4.1

Mening van bewoners, ondernemers en toeristen over een zeejachthaven in
Katwijk, in %
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Geen zeejachthaven
In het studiegebied worden in de huidige situatie het strand en de duinen door bewoners,
ondernemers en toeristen het hoogst gewaardeerd. Bovendien vinden zij dat deze
belangrijke omgevingskenmerken voor Katwijk behouden moeten blijven. Het
natuurgebied Coepelduynen wordt met name door bewoners hoog gewaardeerd. Een lagere
waardering is er voor het Boezemgemaal, de Uitwateringssluis, ’t Wantveld en de
parkeervlakte op ‘t Wantveld.
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Op de vraag welke omgevingskenmerken in het studiegebied moeten veranderen, noemen
bewoners, ondernemers en toeristen unaniem de parkeergelegenheid. De gebiedsgebruikers
zijn van mening dat de parkeergelegenheid in het studiegebied zal moeten toenemen.
Vooral toeristen zijn van mening dat de verkeersdruk in het studiegebied hoog is en zal
moeten verminderen. Bewoners vinden het juist belangrijk dat de kans op hoog water
afneemt. Tevens geven zij aan dat de kwaliteit van het zwemwater goed moet zijn.
Figuur 4.2

Voorkeur bewoners, ondernemers en toeristen voor verschillende varianten van
zeejachthaven in Katwijk, in %
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Wel zeejachthaven
De komst van zeejachthaven zal voor Katwijk gevolgen hebben op sociaal, economisch en
toeristisch gebied en van invloed zijn op de natuur en infrastructuur in en rond Katwijk.
Met name de Katwijkse ondernemers zijn van mening dat een zeejachthaven redelijk grote
gevolgen heeft. Vooral op toeristisch en economisch gebied verwachten zij sterke
verbeteringen. Bewoners en toeristen zijn daarentegen van mening dat de gevolgen voor de
lokale economie en het toerisme beperkt zullen blijven. Bovendien benadrukken zij ook de
keerzijde van een zeejachthaven.
Figuur 4.3

Gebiedsgebruikers die een buitengaatse en binnengaatse zeejachthaven een
positieve ontwikkeling vinden, in %
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* Significant verschil tussen buitengaats en binnengaats, p < 0,01
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Zowel bewoners als toeristen menen dat een zeejachthaven negatieve gevolgen kan hebben
voor de natuurwaarden in en rond het studiegebied. Tevens zijn zij van mening dat de
infrastructuur zwaarder zal worden belast en dat de gevolgen op sociaal gebied negatief
kunnen uitpakken. Zij zijn vooral bevreesd dat de hoog gewaardeerde rust en stilte van
Katwijk wordt aangetast.
Voorwaarden
Indien gebiedsgebruikers een keuze moeten maken uit alle varianten kiest een meerderheid
van bewoners, ondernemers en toeristen voor een buitengaatse zeejachthaven met een
verbinding met het achterland. Hierbij zal hoogbouw en grootschalige woningbouw op
weerstand stuiten. Ruimte voor watergelieerde bedrijvigheid, watersportverenigingen en
visserij kan wel op instemming van de gebiedsgebruikers rekenen. Een meerderheid van de
gebiedsgebruikers is van mening dat de gemeente één van de kostendragers mag zijn van
een zeejachthaven, maar zeker niet de enige en meest risicodragende. Medefinanciering
door de gemeente wordt gezien als een goede investering in de economische ontwikkeling
van Katwijk.
Figuur 4.4

Gebiedsgebruikers tegen woningbouw bij buitengaatse haven, in
%
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5.

RESULTATEN

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verkenning van een zeejachthaven besproken.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de sociale, financieel-economische, ruimtelijke en
recreatieve-toeristische gevolgen van een zeejachthaven voor Katwijk.

5.1

Sociale gevolgen

• Het huidige imago van Katwijk is: een rustige familiebadplaats met een traditie in
visserij, een kerkelijke gemeenschap en een voor Nederland unieke woonboulevard. Er
is geen sprake van massatoerisme, maar van rust, menselijkheid, vriendelijkheid,
verzorging en een dorpse sfeer.
• Door de zeejachthaven wordt dit imago versterkt, maar ook op sommige punten
verzwakt. Zo zal de rust veel minder worden, maar het imago zal versterkt worden
doordat er een nieuwe impuls in het recreatieve toerisme gegeven wordt.
• De gemeente Katwijk streeft er naar om het Katwijkse profiel te verduidelijken aan de
hand van drie pijlers: toerisme en bezinning, waterrijk, en innovatieve ambachtelijkheid.
Aangenomen mag worden dat met de realisatie van een zeehaven het imago van
Katwijk kan worden verbeterd (of beter aansluit bij de wens van de gemeente).
Afbeelding 5.1 Noordzeekotters Texel

• De (zondags)rust is een belangrijk goed, die volgens menigeen behouden moet blijven.
Met de komst van een zeejachthaven zal de (zondag)rust minder kunnen worden door
toenemende activiteiten en door neveneffecten van de zeejachthaven, zoals horeca en
commerciële bedrijven.
• Over het algemeen kent de Katwijkse bevolking een eigen cultuur, die ook voor de
toekomst behouden moet blijven. Door de realisatie van een zeejachthaven kan deze
cultuur echter onder druk komen te staan, omdat een zeejachthaven een nieuw soort
toerisme met zich mee brengt en nieuwe horeca en bedrijvigheid. Hierdoor kan de
structuur van het dorp wellicht veranderen.
Samenvatting en conclusies
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• Door de jachthaven kan de cultuur echter ook versterkt worden. Katwijk was vroeger
een echt vissersdorp. Door middel van een zeejachthaven kunnen deze
cultuurkenmerken in Katwijk worden teruggebracht. Ook de bedrijvigheid rond de
visserij zijn kenmerken van een vissersdorp.
• Een zeejachthaven kan zorgen voor meer werkgelegenheid in zowel de haven als in de
horeca. Een zeejachthaven kan zo bijdragen aan een verbeterde en sterkere Katwijkse
gemeenschap.
• De vissers willen graag terugkeren naar Katwijk. Een haven in Katwijk is een lang
gekoesterde wens voor veel Katwijkers.
• Binnen het stedelijke landschap kan de jachthaven niet alleen als een open ruimte in de
stad een aantrekkelijke ontmoetingsplaats vormen, maar er kan ook een stevige
tewerkstellingseffect verbonden zijn aan het functioneren van de jachthaven, zowel
direct als indirect.

5.2

Financieel-economische gevolgen

De investering die nodig is voor de jachthaven hangt grotendeels af van de kosten en
opbrengsten die gepaard gaan met een jachthaven.
Kosten
Bij de kosten wordt een onderscheid gemaakt in directe en indirecte kosten.
Directe kosten
• De kosten die verbonden zijn aan de ontwikkeling van een jachthaven zijn zeer divers
van aard en kunnen hoog oplopen, afhankelijk van de geografische ligging, de
dienstverlening en de inrichting, wat de rentabiliteit van de investering in het gedrang
kan brengen. Belangrijkste kostenposten zijn de planvorming, engineering en de
uitvoering.
• Met het oog op het rentabiliseren van de investering, is het noodzakelijk om rekening te
houden met de diverse vaste kosten, die direct verbonden zijn aan het uitbaten van de
jachthaven. Denk aan veiligheid, elementaire dienstverlening, personele lasten,
bedrijfsorganisatorische lasten.
• Om de werking van de jachthaven op een permanente manier te kunnen verzekeren, is
het noodzakelijk dat de nodige onderhoudswerken worden uitgevoerd, zoals
baggerwerk en havenonderhoud.
Indirecte kosten
• Gezien de aantrekkelijkheid van de jachthaven voor de toeristen en voor de lokale
bevolking, is het noodzakelijk om te voorzien in een heldere inrichting.
• Aangezien de jachthaven fungeert als een lokale of regionale toeristische en/of
commerciële aantrekkingspool, is het noodzakelijk om de toegankelijkheid van de
jachthaven op een voldoende manier te verzekeren, niet alleen voor de pleziervaarders,
maar ook voor de toeristen en de lokale bewoners.
Gezien de verschillende functies die verbonden zijn aan de ruimte in en rond de jachthaven,
worden diverse soorten gebruikers aangetrokken: pleziervaarders, industrie, handel en
dienstverlening, toeristen en lokale bewoners maken intensief gebruik van deze beperkte
ruimte. Om de duurzame en evenwichtige ontwikkeling van deze locatie veilig te stellen, is
het noodzakelijk om het meervoudige gebruik van deze ruimte op een veilige en heldere
manier te organiseren.
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Inkomsten
De ontwikkeling en de werking van een jachthaven kan inkomsten genereren voor de
diverse actoren die op een directe of indirecte manier betrokken zijn bij het functioneren
van de jachthaven. Zo vloeien de inkomsten niet alleen naar de beheerders van de
jachthavens, maar ook de lokale en nationale autoriteiten, de lokale handel en ambachten
ervaren positieve financiële effecten van de aanwezigheid van een jachthaven in hun regio.
Aan de inkomstenkant zijn er naast de liggelden inkomsten van diverse diensten mogelijk.
Gemiddelde cijfers, afkomstig uit diverse onderzoeken naar de exploitatiekosten van
jachthavens aan de Franse kust, geven aan dat deze gemiddeld tussen de 800 en 1000 euro
per jaar per ligplaats bedragen voor jachthavens met goede bestuurders. Uit de analyses van
kosten en baten van deze jachthavens kan worden geconcludeerd dat naast de inkomsten uit
liggelden, andere inkomsten gegenereerd moeten worden. Mogelijkheden zijn er op het
vlak van de verlening van diensten die aan de werking van de haven gerelateerd zijn, zoals
werfactiviteiten, het onderhoud van boten en dergelijke.
Ook winkels, restaurants, hotels, woningbouw en dergelijke maken de aanleg van een
jachthaven als ruimtelijk-economisch project aantrekkelijk. Met name voor de overheid kan
dit belangrijk zijn. Zij gebruiken jachthavens als instrument voor economische en
toeristische ontwikkeling. Ook stedelijke ontwikkeling/vernieuwing is vaak gebaat bij de
aanleg van nieuwe jachthavens en rechtvaardigen investeringen in de bijbehorende
infrastructuur. Andere bepalende effecten zijn:
• Per 100 ligplaatsen in jachthavens wordt 1 tot 1,5 arbeidsplaats gecreëerd.
• Per 100 ligplaatsen worden in de totale sector 4,5 tot 10 banen geschapen.
• De omzet voor handel en dienstverlening ligt tussen de 2.800 en 5000 euro per boot.
• De economische effecten op lokaal niveau beginnen met de bouw van de jachthaven De
jachthaven zelf zal na voltooiing een omzet van 1000 tot 3000 euro per ligplaats
genereren. De operationele kosten die lokaal worden besteed zullen tussen de 500 en
1000 euro per ligplaats liggen.
• Een nieuwe jachthaven geeft ook werk aan botenbouwers en handelaars. Honderd
nieuwe ligplaatsen leiden op de middellange termijn (5/10 jaar) tot de aanschaf van 100
nieuwe boten.
• Uitgaven van bootbezitters hangen in hoge mate af van de faciliteiten die in de
betrokken jachthaven aanwezig zijn. Bestedingen van bezoekende boten en van de boten
van de "residentials" zijn van groot belang: met name bezoekers geven geld uit in
restaurants, bars, en winkels (ongeveer 70 euro per dag). Tevens kunnen watersportevenementen een economische impuls betekenen.
Daarnaast oefenen jachthavens een grote aantrekkingskracht uit op toeristen die naar de
boten komen kijken, de bijzondere sfeer van een haven komen proeven, en aangetrokken
worden door de winkels en restaurants bij de haven, en ook op watersport
activiteiten/evenementen afkomen. Water heeft een hoge belevingswaarde en zodoende een
grote aantrekkingskracht. De indirecte economische impact van een jachthaven kan
daardoor groot zijn. Enkele honderden boten kunnen honderdduizenden toeristen trekken
als de jachthaven is geïntegreerd in een aantrekkelijk waterfront, stedelijke voorzieningen,
en dergelijke. Of dit inderdaad het geval zal zijn hangt af van de aantrekkingskracht en de
openbaarheid van de omgeving en het aanbod van activiteiten en voorzieningen.
Directe inkomsten
• Inkomsten verbonden aan de werking van de jachthaven, zoals de permanente en
tijdelijke verhuur van ligplaatsen, het verlenen van diensten, organisatie van
evenementen.
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•
•

De inkomsten van de aanverwante maritieme industrie, zoals onder meer de
botenbouw.
De inkomsten van de aanverwante maritieme dienstverlening, zoals financiering en
verzekering van boten, specifieke detailhandel, et cetera.

Indirecte inkomsten
• De jachthavens zijn vaak gelokaliseerd in toeristische regio's en oefenen een bijzondere
aantrekkingskracht uit op toeristen.
• De ontwikkeling en uitbouw van een jachthaven leidt in een stedelijke omgeving vaak
tot een verhoging van de aantrekkelijkheid van de buurt.
• De jachthaven kan omwille van zijn aantrekkelijkheid als vertrekpunt fungeren voor het
organiseren van diverse excursies die de culturele, historische, maritieme of
ecologische omgeving van de jachthaven maximaal kunnen valoriseren.
• Gezien de toeristische aantrekkelijkheid en de diversificatie van het
bezoekerspotentieel, kan dit onder meer leiden tot een stijging van de investeringen in
de handel en diensten in dit gebied, waarbij de traditionele dienstverlening, die direct
gekoppeld is aan het functioneren van een jachthaven, overstegen wordt.
• De inrichting en de werking van een jachthaven heeft ook zijn effecten op de lokale
tewerkstelling.
Omdat met de ontwikkeling van een jachthaven een bijdrage kan worden geleverd aan
andere ruimtelijke speerpunten van beleid, zijn mogelijk subsidies te verkrijgen. Te denken
valt in ieder geval aan ESF-gelden en andere provinciale en rijkssubsidies.

5.3

Ruimtelijke gevolgen

In deze paragraaf worden de ruimtelijke gevolgen van een zeejachthaven besproken. Ten
eerste worden de algemene ruimtelijke gevolgen uiteengezet. Daarnaast worden de
belangrijkste gevolgen voor de natuur en de infrastructuur weergegeven.
Algemeen
• Het gaat hierbij om de afweging of de geplande locatie ruimtelijk gunstig ligt. Een
negatief aspect van een binnengaatse variant ligt in het beperkt zijn van de aanwezige
ruimte.
• Door de zeejachthaven zal er ook woningbouw en horeca gerealiseerd worden. Katwijk
zal hierdoor jarenlang veranderen in een bouwput. Hiermee dient goed rekening te
worden gehouden.
• De opgave voor de kustversterking kan niet los worden gezien van de mogelijke
zeejachthaven. De zeehaven kan een positieve uitwerking hebben op de kustversterking.
Direct omdat de eerste zwakke schakel direct wordt opgelost (buitensluis). Indirect,
omdat een strekdam positief bijdraagt aan het vasthouden van zand.
• Met een zeejachthaven kan een oplossing komen voor het verbeteren van de
waterkwaliteit (Blauwe vlag). Ook kan de buitensluis als zwakke schakel worden
opgelost.
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Afbeelding 5.2 Blauwe Vlag

• In de verschillende nota’s van het rijk en rapporten van de provincie wordt gestuurd op
een sterkere kustlijn met meer faciliteiten en meer woningen. De woningopgaaf voor de
Duin en Bollenstreek is van dien aard dat de druk op dit gebied erg hoog is. Een
zeejachthaven past in de plannen van de provincie Zuid-Holland en het rijk. Eventuele
woningbouw zou ook voor de provincie Zuid-Holland een gunstig effect kunnen
hebben.
• Een zeejachthaven zal absoluut meer mensen naar de regio halen. Indien een verbinding
tussen Noordzee en Oude Rijn mogelijk wordt zal dat de aantrekkelijkheid verder
vergroten.
• De kans is groot dat een zeejachthaven een langdurige juridisch-planologisch proces zal
worden.
Natuur
• Zowel bij een buitengaatse als een binnengaatse variant gaat natuur verloren.
Binnengaats gaat het in ieder geval om de Coepelduynen en het Wantveld. Buitengaats
gaat het in hoofdzaak om de duinenrij en de kuststrook.
• Elke ingreep in het landschap zal leiden tot nieuwe natuurontwikkeling, dus ook de
eventuele aanleg van een zeejachthaven. Het aanleggen van een zeejachthaven heeft een
grote positieve invloed op de maritieme flora en fauna. De havendammem zullen snel
uitgroeien tot een goede habitat voor allerlei zeeleven.
• Een buitendijkse variant zal niet direct te kosten gaan van het duingebied. Wel is te
verwachten dat het van invloed zal zijn op het achterliggende duingebied. Bij een
binnendijkse variant zal het duingebied (lees Wantvelt) mogelijk verloren gaan. Indien
besloten wordt om geen zeejachthaven aan te leggen blijft het duingebied in stand. Wel
moet hierbij de opmerking gemaakt worden dat een uitbreiding van het duingebied
(door dijk in duin constructie) niet in alle gevallen als positief zal worden ervaren.
• De strekdammen van een zeejachthaven zullen leiden tot kustmorfologische
veranderingen. Om negatieve effecten teniet te doen zullen ingrepen in de kustlijn nodig
zijn.
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Afbeelding 5.3 Natuurgebied Coepelduynen

Infrastructuur
• Door de komst van een zeejachthaven zal de verkeersdruk verder toenemen.
• De huidige parkeerplaats voor badgasten is in de zomer goed gevuld. De vraag naar
parkeerplaatsen overtreft op mooie dagen het aanbod. Een realisatie van de
zeejachthaven kan leiden tot een nog grotere vraag naar parkeervoorzieningen.
• De bereikbaarheid van Katwijk is momenteel al een belangrijk onderwerp. De realisatie
van een zeejachthaven zal de bereikbaarheid niet direct ten goede komen. Zeker als de
indirecte gevolgen (verkeer van dagjesmensen, toeristen, ondernemers) daarin worden
meegenomen. Indien geen zeejachthaven wordt aangelegd zal de bereikbaarheid nog
steeds een probleempunt blijven. De aanleg van een zeejachthaven kan echter wel het
scharnier zijn om de bereikbaarheid van de kust te vergroten.
• Openbaar Vervoer is nu minimaal geregeld. Met de mogelijke komst van de RijnGouwelijn kan de aansluiting sterk verbeterd worden.

5.4

Recreatieve-toeristische gevolgen

Tot slot worden in deze paragraaf puntsgewijs de gevolgen van een zeejachthaven op het
gebied van toerisme en recreatie besproken.
• Het aanbod aan voorzieningen voor toeristen en recreanten is, vergeleken met andere
badplaatsen, aan de lage kant. Met de realisatie van een zeehaven kan er voldoende
draagvlak komen om aanvullende (betere) voorzieningen te realiseren.
• De vraag naar voorzieningen is aanwezig, maar niet enorm groot. Met de realisatie van
een jachthaven zal de vraag naar geschikte voorzieningen ook toenemen.
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• Er zijn enkele hotels in Katwijk. Deze zijn over het algemeen klein en de kwaliteit is
redelijk. In Katwijk wordt momenteel luxe verblijfsaccommodatie gemist.
• Met de komst van een zeejachthaven is de verwachting dat de verblijfaccommodatie
meelift op de nieuwe doelgroepen.
• Een zeejachthaven biedt mogelijkheden voor een uitbreiding van het aanbod goede
restaurants.
• Ook de visserij is een vorm van toerisme en kan als trekker een positieve bijdrage
leveren.
• Momenteel heeft Katwijk geen blauwe vlag. Als een zeejachthaven wordt gerealiseerd
kan dat betekenen dat de kwaliteit van het zeewater langs de kust verbetert.
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6.

CONCLUSIE

Het gebied dat door bewoners van Katwijk en gebiedsgebruikers als meest voor de hand
liggende locatie voor een zeejachthaven is genoemd, is de aangrenzende omgeving van het
Uitwateringskanaal. Dit gebied bestaat tevens uit ’t Wantveld (een terrein met
cultuurhistorische waarde waar visnetten werden gedroogd, geschoond en getaand ter
voorkoming van rotting), het boezemgemaal Katwijk en de uitwateringssluis. Aan de
noordzijde grenst dit direct aan het natuurgebied de Coepelduynen en tevens aan een groot
parkeerterrein. Ten westen grenst het gebied aan strand en zee. Verder is het studiegebied
voor een deel bebouwd. Aan de zuidzijde van ’t Wantveld grenst het gebied aan de
bebouwing van Katwijk aan Zee en de boulevard. Aan de oostzijde staat het boezemgemaal
Katwijk dat eigendom is van het hoogheemraadschap Rijnland. Het boezemgemaal voert
overtollig water af uit het achter Katwijk gelegen Rijnland.
Gebiedsbeleving
Gebiedsgebruikers - bewoners, ondernemers en toeristen – blijken met name het strand en
de boulevard van Katwijk hoog te waarderen. Daarnaast is de waardering voor het
natuurgebied Coepelduynen relatief hoog, vooral onder bewoners van Katwijk. Het
Boezemgemaal, de Uitwateringssluis, ’t Wantveld en het parkeerterrein grenzend aan ’t
Wantveld worden door alle gebiedsgebruikers het laagst gewaardeerd. Toeristen komen
vooral voor zee en strand naar Katwijk. Zij kennen de omgeving vaak minder goed en
weten ook niet altijd om welke waterwerken en omgevingskenmerken in de omgeving van
het Uitwateringskanaal het exact gaat. Toeristen die hiermee wel bekend zijn, waarderen de
omgevingskenmerken echter in dezelfde mate als bewoners en ondernemers.
Ondanks de relatief hoge huidige waardering van de omgevingskenmerken in dit gebied, is
een meerderheid van de bewoners, ondernemers en toeristen positief over de aanleg van een
zeejachthaven in en rond het Uitwateringskanaal. De mogelijke terugkeer van de visserij
naar Katwijk spreekt (bijna) iedereen aan.
Afbeelding 6.1 De KW2
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Belangen en visies
Het studiegebied is met name belangrijk voor de afvoer van overtollig regenwater. Deze
uitwateringsfunctie dient te allen tijde gewaarborgd te blijven. In de zomermaanden kan na
langdurige droogte sprake zijn van grote hoeveelheden sterk vervuild afvoerwater, dat de
kwaliteit van het zwemwater in Katwijk aantast. Katwijk heeft een groot belang bij een
goede kwaliteit van het zwemwater. Dit kan structureel worden bereikt door een strekdam
aan te leggen, waardoor het geloosde water dieper in zee terechtkomt en niet langer een
bedreiging is voor de zwemwaterkwaliteit. Natuurorganisaties zijn niet bepaald voorstander
van een ontwikkeling in het studiegebied, zoals de aanleg en ontsluiting van een
zeejachthaven, die negatieve gevolgen kan hebben voor het unieke duinlandschap.
De gemeente wenst de toeristische functie van Katwijk te versterken. Vooral de
verblijfsaccommodaties worden onvoldoende gevonden. In verhouding tot andere
badplaatsen is het aantal overnachtingen in hotels in Katwijk gering. Ook de kwaliteit van
de hotels, pensions en restaurants blijft achter. Katwijk heeft bijvoorbeeld geen vier of vijf
sterren hotels. De aanleg van een zeejachthaven zal naar verwachting meer en
kapitaalkrachtigere toeristen aantrekken, hetgeen een uitgelezen kans biedt de
verblijfsmogelijkheden uit te breiden en kwalitatief te verbeteren. Een verbinding tussen de
Noordzee en het achterland zal tevens een extra impuls geven aan de recreatietoervaart in
Holland Rijnland. Een zeejachthaven in Katwijk kan een belangrijke schakel zijn voor
alternatieve vaarroutes tussen de Noordzee en waterwegen in het binnenland. Verder is de
provincie Zuid-Holland voortdurend op zoek naar hoogwaardige locaties voor
woningbouw. Volgens de provincie dient er een groter aanbod van groene woonmilieus te
komen, waarbij vooral wordt gekeken naar de kuststrook. De beperkte ruimte in de
Randstad vraagt om slimme en duurzame combinaties van wonen, werken, groen, recreatie
en verkeer. Een zeejachthaven kan in de behoefte aan kwalitatief hoogwaardige woningen
voorzien en een toegevoegde waarde hebben op het gebied van (vaar)recreatie.

Effecten zeejachthaven
Ondernemers zien vooral de economische en toeristische mogelijkheden van een
zeejachthaven. Zij schatten het effect van een zeejachthaven redelijk groot in en verwachten
sterke economische verbeteringen. Bewoners en toeristen zijn minder overtuigd van de
effecten op de lokale economie. Zij benadrukken ook de keerzijde van een zeejachthaven.
Zij vrezen vooral gevolgen op ruimtelijk gebied: een aantasting van de natuur in en rond het
studiegebied en negatieve effecten op de toch al zwaar belaste infrastructuur in en rond
Katwijk. Ook op sociaal gebied zijn zij bang voor negatieve gevolgen, met name voor de
door een deel van de bewoners en toeristen hoog gewaardeerde zondagsrust. Rust en stilte,
kleinschaligheid, zee en strand en behoud van het uitzicht op zee vanaf de Boulevard zijn
kenmerken die belangrijk worden gevonden en tot de identiteit van Katwijk worden
gerekend. Bij de aanleg van een zeejachthaven dient met deze kenmerken, waarmee
Katwijk zich volgens bewoners en toeristen onderscheidt van andere badplaatsen, rekening
te worden gehouden.

Reikwijdte
Een zeejachthaven met grootschalige woningbouw, hotels, restaurants en bedrijvigheid en
een groot aantal ligplaatsen heeft een grotere sociaal, economisch toeristische en
ruimtelijke reikwijdte dan een aan de maat van Katwijk aangepaste zeejachthaven.
Hoogbouw en grootschalige woningbouw rond een zeejachthaven zal op veel weerstand
stuiten bij de bewoners van Katwijk. Dit betekent echter niet dat er geen ruimte is voor
woningen, bedrijvigheid, winkels en restaurants. Ontwerpen van een zeejachthaven die
rekening houden met de schaal van Katwijk en in vorm en aantallen aansluiten op de
beleving van de bewoners, ondernemers en toeristen kunnen op een groot draagvlak
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rekenen. Te allen tijde dient massaliteit en grootschalige hoogbouw te worden voorkomen.
De vorm en totale oppervlakte van een zeejachthaven bepalen hoeveel woningen en
bedrijvigheid er kan worden gegenereerd. Een ontwerp van een zeejachthaven dat massaal
oogt creëert zijn eigen tegenstand. De scheidslijn tussen een belangrijk deel van de voor- en
tegenstanders is dun. Huidige voorstanders van een zeejachthaven zijn tegen varianten die
in hun ogen te grootschalig zijn. Andersom geldt echter dat een deel van de huidige
tegenstanders transformeert tot voorstanders als een ontwerp hen voldoende aanspreekt. Dit
zal vooral het geval zijn bij ontwerpen die aantrekkelijk zijn in aanzicht en beleving (en
passen bij de schaal van Katwijk).
Afbeelding 6.2 Vorm en beleving speelt belangrijke rol bij ontwikkeling zeejachthaven

Variant
De voorkeur gaat sterk uit naar een buitengaatse variant voor een zeejachthaven. Een
binnengaatse variant zal op minder steun kunnen rekenen. Bewoners, ondernemers en
toeristen zijn daarnaast voor een verbinding met het achterland. Dit is echter met afstand
ook de duurste variant. Vooral de bouw van woningen, bedrijven, winkels, restaurants en
hotels maken de aanleg van een jachthaven als ruimtelijk-economisch project aantrekkelijk.
Het draagvlak voor deze kostendragers is echter beperkt. Voor de financiering zal een
beroep moeten worden gedaan op subsidies en investeerders. Ook kan de gemeente Katwijk
zelf een financiële bijdrage leveren. Een meerderheid van de bewoners en ondernemers
vindt het immers geen probleem wanneer de gemeente meebetaalt aan de bouw van een
zeejachthaven. Aanvullende financiering is echter noodzakelijk. Hierbij kan worden
gedacht aan een bijdrage van de provincie voor de realisatie van een deel van de
woningbouwopgave en van Rijkswaterstaat voor de aanleg van een strekdam waardoor de
zwemwaterkwaliteit structureel kan worden verbeterd. Investeerders kunnen inschrijven op
het resterende bedrag dat voor een buitengaatse variant nodig is.
Deze investering zal met de opbrengsten van een haven moeten worden terugverdiend. De
belangrijkste bron van inkomsten van een zeejachthaven bestaat uit de liggelden. Uit een
kosten-batenanalyse kan worden geconcludeerd dat jachthavens alleen winstgevend zijn als
is voldaan aan de voorwaarden dat de kosten bij aanleg van ligplaatsen laag zijn en dat er
voldoende vraag is om hoge ligplaatsprijzen te kunnen vragen. Gezien de groei van het
aantal zeejachten en de vaarrecreatie in Nederland, de gunstige ligging van Katwijk ten
opzichte van nabijgelegen zeejachthavens, de wachtlijst voor de zeejachthaven in
Scheveningen, lijkt de vraag naar ligplaatsen voldoende groot te zijn.

Samenvatting en conclusies

27

Ten slotte
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat in Katwijk een meerderheid voor de
aanleg van een buitengaatse zeejachthaven is met een verbinding met het binnenland. De
kosten van een dergelijke variant zijn echter relatief hoog. Met name de verbinding met het
achterland maakt de aanleg extra kostbaar. Een alternatief is te starten met de aanleg van
een buitengaatse zeejachthaven met op termijn de mogelijkheid deze te verbinden met de
binnenwateren. Verder is uit onze verkenning duidelijk geworden dat het draagvlak voor
een zeejachthaven afneemt als de schaal waarop de zeejachthaven wordt uitgevoerd
onvoldoende in acht wordt genomen. Aan de ene kant is een bepaalde omvang en
maatvoering nodig om een jachthaven te exploiteren, aan de andere kant moet een
jachthaven passen in de beleving en beeldvorming van bewoners, ondernemers en toeristen.
Gebleken is dat de vorm en inrichting van een haven meer bepalend is dan hoeveelheden en
maten. De ruimtelijke kwaliteit van een te ontwikkelen jachthaven kan tegenstanders
overhalen, maar dat een te massaal ogende ontwikkeling voorstanders kan afstoten. De
omvang en de maatvoering van een toekomstige zeejachthaven dienen zo veel mogelijk in
overeenstemming te zijn met de wensen (een vriendelijke, fraaie karakteristieke
zeejachthaven) van bewoners en ondernemers. Ook de toeristen die Katwijk bezoeken
hebben een sterke voorkeur voor de ontwikkeling van een zeejachthaven die aansluit bij de
sfeer van rust en stilte die kenmerkend is voor Katwijk. Uit de verkenning blijkt dat
ontwerpen van een zeejachthaven die rekening houden met de schaal van Katwijk en in
vorm en aantallen aansluiten op de beleving van de bewoners, ondernemers en toeristen
kunnen op een groot draagvlak rekenen.
Afbeelding 6.3 Vertrek uit Katwijk?
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1.

INLEIDING

In opdracht van de Gemeente Katwijk voeren INTRAVAL en de Grontmij een verkenning
uit naar de wenselijkheid van de aanleg van een zeejachthaven in Katwijk. De
zeejachthaven is een van de speerpunten in het collegeprogramma van de gemeente. In
2008 moet hierover een besluit worden genomen. Mede ter onderbouwing van dit besluit
vindt een verkenning plaats naar de sociale, economische, toeristische en ruimtelijke
effecten van een zeejachthaven voor Katwijk (en omgeving).
In de eerste fase van de verkenning is een omgevingsanalyse uitgevoerd, die een
voorbereidend en oriënterend karakter heeft, waarbij de ruimtelijke aspecten van Katwijk
onder de loep zijn genomen. Hierbij is zowel de historie van Katwijk als de huidige situatie
bestudeerd. Daarnaast heeft de omgevingsanalyse het doel om inzichtelijk te krijgen wat de
wensen zijn vanuit betrokken bewoners, ondernemers en overige gebiedgebruikers met
betrekking tot de aanleg van een mogelijke zeejachthaven.
Dit rapport doet verslag van de resultaten van de omgevingsanalyse en is tot stand gekomen
door een literatuurstudie, waarin rapporten, beleidsnota’s en overige relevante literatuur
over de planvorming zijn verzameld en bestudeerd. Daarnaast is een profiel gemaakt van
het gebied waar een zeejachthaven kan worden ontwikkeld. Tevens worden de resultaten
van de gesprekken met sleutelinformanten en de uitkomsten van gehouden focusgroepen
besproken en zijn, naast Katwijk, de plaatsen Harlingen, IJmuiden, Noordwijk en
Scheveningen bezocht om een goed beeld te krijgen van het huidige studiegebied en andere
zeejachthavens langs de Nederlandse kust.

1.1

Achtergrond

Katwijk is een kustplaats in de provincie Zuid-Holland en grenst aan de gemeenten
Noordwijk, Teylingen, Leiden en Wassenaar. Sinds 1 januari 2006 vormen Katwijk,
Rijnsburg en Valkenburg de gemeente Katwijk. Op 1 januari 2008 heeft zij 61.000
inwoners (www.cbs.nl). De gemeente is opgedeeld in vijf wijken/kernen; Katwijk aan Zee
(19.800 inwoners), Hoornes/Rijnsoever (13.500 inwoners), Katwijk aan den Rijn (8.900
inwoners), Valkenburg (4.000 inwoners) en Rijnsburg (14.800 inwoners).
In Katwijk wonen ongeveer 3.000 inwoners buitendijks. De dijk, de feitelijke zeewering,
loopt achter de oude dorpskern van Katwijk aan Zee langs. Deze achterliggende
waterkering is op enkele plaatsen zichtbaar als een subtiel niveauverschil. Binnen een
periode van vijftig jaar biedt de primaire waterkering van Katwijk echter onvoldoende
bescherming tegen overstroming.
Katwijk heef twee zwakke schakels; het laaggelegen deel van de Boulevard, ter hoogte van
de oude kerk en de Uitwatering, dat op korte termijn moet worden versterkt om aan de
huidige veiligheidsnormen te voldoen. In januari 2008 hebben provincie Zuid-Holland, het
hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Katwijk en het Rijk een intentieverklaring
ondertekend waarin zij aangeven samen te werken aan de versterking van de zeewering van
Katwijk. Het opstellen van een definitief versterkingsplan zal ongeveer twee jaar duren
(www.kustvisiezuidholland.nl).
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Eerder is onder regie van de gemeente Katwijk in 2006 een Ruimtelijke Verkenning naar de
kustveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de Zwakke Schakel Katwijk uitgevoerd.
Hierin is naast de problematiek van de Zwakke Schakel ook gekeken naar de problematiek
van het buitendijkse gebied en de aanleg van een zeejachthaven bij de Uitwatering. In
Katwijk speelt daarbij een (brede) discussie over de mogelijke aanleg van een
zeejachthaven.
De conclusie van de Ruimtelijke Verkenning met betrekking tot een zeejachthaven bij de
Uitwatering is dat deze per saldo geen wezenlijke bijdrage levert aan de kustveiligheid.
Naast de kustveiligheid is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit echter ook een
belangrijke doelstelling bij de aanpak van de Zwakke Schakels. De aanpak van de
zogenoemde Zwakke Schakels biedt de gemeente Katwijk de kans om naast de
kustveiligheid ook de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Het aanleggen van een
zeejachthaven is hierbij één van de mogelijkheden. Daarbij dient inzicht te worden
verkregen in de effecten van een eventuele zeejachthaven op de toeristische
aantrekkelijkheid van Katwijk.
In de Brede Structuurvisie (BSV) wordt het belang van toerisme onderstreept, waarbij een
zeejachthaven wellicht kan gaan dienen als een grote toeristische trekker voor de gemeente
Katwijk. Om in 2008 een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over het al dan niet
aanleggen van een zeejachthaven, is een verkenning naar de sociale, economische,
toeristische en ruimtelijke effecten van een zeejachthaven voor Katwijk (en omgeving)
noodzakelijk.
Afbeelding 1

Luchtfoto monding Oude Rijn en omgeving

(Bron: Google maps)
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1.2

Indeling deelrapport

De indeling van het deelrapport is als volgt. In hoofdstuk 2 worden Katwijk en de plannen
voor een zeejachthaven vanuit een historisch perspectief besproken. Hoofdstuk 3 gaat in op
het gebiedsprofiel en hoofdstuk 4 behandelt de menig en houding van bewoners,
ondernemers, en toeristen over de plannen met een zeejachthaven in Katwijk en hun
verwachtingen. In hoofdstuk 5 wordt het beleidskader besproken waarbinnen de gemeente
Katwijk een afweging kan maken voor het wel of niet aanleggen van een zeejachthaven.
Het deelrapport wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met een samenvatting.
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2.

HISTORISCH PERSPECTIEF

In

dit hoofdstuk wordt in een historisch overzicht de plannen om een zeejachthaven in
Katwijk te bouwen uiteengezet.

2.1

Historie van Katwijk

De geschiedenis van Katwijk gaat terug tot de tijd van de Romeinen. Vlak na het begin van
onze jaartelling bouwden zij een legerplaats langs de monding van de Rijn. Dit was vroeger
de noordgrens van het Romeinse Rijk en het land van de Germaanse stam van de Catten.
De vele vondsten die nog steeds door archeologen worden gedaan, wijzen erop dat de
omgeving van Katwijk voor de Romeinen van grote strategische waarde is geweest. De
naam Katwijk aan den Rijn duikt voor het eerst op in 1231. De betekenis van de visserij op
deze plaats groeide door de bevolkingstoename en door de stichting van de Abdij te
Rijnsburg. De vismarkt van Katwijk aan den Rijn beheerste de gehele regio, hoewel graaf
Willem IV in 1340 verklaarde dat er rechtens geen monopolie bestond. Zo streefde Katwijk
het oude agrarische moederdorp Valkenburg voorbij in aanzien en rijkdom. Veertig jaar
later wordt melding gemaakt van een visafslag op het strand van Katwijk aan Zee. De twee
dorpen werden met elkaar verbonden door een oude zandweg, de huidige Zeeweg. Katwijk
aan Zee lag in de duinen en kenmerkte zich door een dichte en lage bebouwing met smalle
straatjes, als bescherming tegen de felle wind. De Oude Kerk uit 1460 stond aanvankelijk in
het midden van het dorp. In de 17e eeuw werden de huizen eromheen voor een groot deel
door de zee verzwolgen. Sindsdien bepaalt de kerk het beeld van de Boulevard. In 1880
werd begonnen met de aanleg van de Boulevard, waaraan een aantal hotels en pensions
werd gevestigd. Na de aanleg van een tramlijn tussen Katwijk en Leiden in 1881 werd
Katwijk goed bereikbaar voor badgasten uit de omgeving, die kwamen genieten van strand
en zee. Tijdens de Tweede Wereldoorlog braken de Duitsers een groot deel van de
Boulevard en de straatjes erachter af om plaats te maken voor de Atlantikwall, een
verdedigingslinie tegen de geallieerden (zie afbeelding 2). Pas na de oorlog kreeg de
Boulevard zijn huidige uiterlijk.
Katwijk is oorspronkelijk een vissersdorp. Tot aan de Tweede Wereldoorlog vond men de
schepen van de Katwijker vissersvloot, de zogenoemde bomschuiten, aan of op het strand
of voor anker in de uitwatering aan de zeekant van de buitensluis. De netten konden vanaf
hier gemakkelijk naar het “Wantveld” worden gebracht. Een Wantveld is een vlak stuk duin
waar de netten van vissersboten werden uitgespreid om te drogen en te worden geboet door
de vissersvrouwen. De huidige vissersvloot is niet meer in Katwijk te vinden, maar in de
grote visserijhavens aan de Nederlandse kust. Vanaf de jaren 50 is er een sterke toename
van toerisme en wordt Katwijk steeds meer een badplaats in plaats van een vissersplaats
(Voormolen, 2007). Momenteel kenmerkt Katwijk zich als een moderne kustgemeente met
toerisme, bedrijvigheid en door haar dorpse karakter.

Deelrapport A: omgevingsanalyse

5

Afbeelding 2

Atlantikwall ten tijde van de Tweede Wereldoorlog

Bron: Voormolen (2007)

2.2

Zeejachthaven in historisch perspectief

Het voorstel van een zeehaven in Katwijk gaat terug naar de late middeleeuwen. In het jaar
1404 had de Leidse patriciër Floris van Alcmade het plan om in Katwijk een voorhaven
voor Leiden te graven (Bisschops, 2006). Bisschops beschrijft in ‘Tijdschrift voor
zeegeschiedenis’ dat in de vijftiende eeuw al gedacht werd aan een heropening van de
Rijnmond bij Katwijk om de afwatering te verbeteren. Ook waren Leidse bestuurders
geïnteresseerd in een heropening van de Rijnmond. Leiden was rond 1400 uitgegroeid tot
de belangrijkste stad van Rijnland en voor de aan- en afvoer van grondstoffen en
eindproducten zouden Leidse schepen direct en zonder tol te betalen naar Calais kunnen
varen. Daar was de internationale markt voor Engelse wol gevestigd (Bisschops, 2006).
Pas in 1571 is het Hoogheemraadschap van Rijnland begonnen met de aanleg van een
kanaal vanaf de Oude Rijn. In 1572 is het project afgerond en is een proef genomen. De
deuren van de duikers die de uitgraving met de zee verbonden werden opengezet. Op deze
manier zou Katwijk zich kunnen manifesteren als zeehaven voor Leiden. Maar in 1572,
tijdens de Tachtigjarige oorlog met Spanje, kwamen de geuzen in opstand tegen het
Spaanse gezag (Geuzenopstand). Leiden vreesde dat de Spanjaarden de sluis voor hun
eigen oorlogsdoelen zouden gebruiken. De stad gelaste de duikers te dempen en te
onttakelen waardoor het geheel weer verzandde (Bisschops, 2006). Vervolgens werd een
smal uitwateringskanaal, het zogenoemde Malle Gat, aangebracht. Deze werd in 1807
vervangen door een open uitwatering met daarin een buitensluis (Voormolen, 2007).
Recentere plannen voor een Zeehaven Katwijk bestaan nu zo’n 100 jaar. De context
waarbinnen deze plannen opkomen is telkens verschillend, al naar gelang het tijdsbeeld.
Waren de plannen in het begin van de 20e eeuw tot aan de wederopbouwfase na de Tweede
Wereldoorlog gericht op de uitbreiding van de economische visserijfunctie in Katwijk,
vanaf eind jaren 70 tot heden steken de plannen in op een zeejachthaven gericht op recreatie
en toerisme. Hieronder volgt een historisch overzicht van de plannen omtrent de Katwijkse
haven.
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Periode 1900-1950
In kustdorpen als Katwijk aan Zee voeren de schepen af vanaf het strand en landde er ook
weer aan. Doordat na 1900 kielschepen in zwang kwamen en de bomschuiten verdwenen,
waren er havens nodig. Zo kreeg het voormalige kustdorp Scheveningen begin 20e eeuw
een zeehaven. De Katwijkse vissersvloot moest gebruik gaan maken van de havens van
Scheveningen en IJmuiden. De roep om een ‘eigen’ zeehaven bij Katwijk was dan ook
groot. In 1919 werd het eerste plan voor een Katwijkse zeehaven gepresenteerd. Het zou
een haven worden die geschikt zou zijn voor de haring- en versvisserij. Ook werd
gesproken over een verbinding met de Rijn. Deze plannen zijn nooit uigevoerd. In 1938
verscheen een ontwerp van ingenieursbureau Bongaerts. Dit plan was echter te duur voor
Katwijk en is daarom niet doorgezet (Kornet-van Duyvenboden et.al. 2001).
De gemeente Katwijk stond na WOII positief tegenover de komst van een zeehaven voor de
visserij. In 1946 werd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een
commissie opgericht om onderzoek te doen naar de aanleg van een zeehaven in Katwijk.
De commissie kwam tot de conclusie dat een zeehaven sociaal en economisch noodzakelijk
was en financieel verantwoord. In 1949 stemde de gemeenteraad unaniem in met de aanleg
van een vissershaven (Kornet-van Duyvenboden et.al. 2001).
Het Rijk was echter niet positief over een derde vissershaven in Katwijk naast die van
Scheveningen en IJmuiden, omdat er zo te veel concurrentie zou ontstaan. Destijds is
daarom besloten om het schaars beschikbare geld te investeren in deze twee bestaande
havens en niet in een nieuwe vissershaven in Katwijk.
Periode 1950-2000
In 1954 presenteerden Delftse studenten een plan voor een zeehaven. Zij overhandigden op
het gemeentehuis een maquette en een jaar later verscheen van het Nederlands Economisch
Instituut een positief advies waarin een aanleg van een vissershaven in Katwijk volledig
verantwoord werd genoemd. Het Rijk had echter wederom geen haast met de aanleg van
een zeejachthaven in Katwijk (Kornet-van Duyvenboden et.al. 2001).
Begin jaren 60 werd de Zeehaven Katwijk N.V. opgericht. Deze N.V. pleitte voor de aanleg
van een vissershaven. De Zeehaven Katwijk N.V. presenteerde in maart 1963 een nieuw
plan voor de aanleg van een vissershaven. In 1965 gaf de minister van LNV zijn bezwaren
weer tegen de aanleg van een vissershaven:
• aanleg van havenhoofden bij Katwijk zou andermaal een onderbreking betekenen
van de gladde kust van Zuid-en Noord-Holland, als gevolg waarvan deze kust ter
weerszijden van de haven waarschijnlijk zodanig zou worden aangetast dat dit
slechts door de aanleg van kostbare strandhoofden zou kunnen worden voorkomen;
• als deze buitenhaven een verbinding met het binnenwater kreeg, dan zou dit een
plaatselijke doorbreking van de hoogwaterkering inhouden, hetgeen op grote
bezwaren stuitte;
• in het bijzonder bij de bouw van een schutsluis zou de waterhuishouding in het
achtergelegen gebied als gevolg van de optredende verzilting in ernstige mate
worden verstoord.
In 1978 werd de Jachthaven Memo opgesteld door Hydronamic in opdracht van Stichting
Jachthaven Katwijk. Uit deze Memo bleek dat de investeringen die nodig zullen zijn om
een zeejachthaven te realiseren de financiële middelen van de Gemeente Katwijk te boven
gaan.
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In 1991 werd de mogelijke aanleg van een zeejachthaven aan de orde gesteld door een
delegatie van de Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV). De KNVW heeft in
samenwerking met de Technische Universiteit in Delft in navolging van het voorstel
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de aanleg van de zeejachthaven. Uit het
onderzoek is gebleken dat de uitvoering daarvan te veel geld zou gaan kosten. Zowel de
gemeente Katwijk als de provincie Zuid-Holland waren niet bereid om het overgrote deel
van de kosten voor hun rekening te nemen. Ook het watersportverbond kon die kosten niet
dragen (De Katwijksche Post, 11-06-1992).
In 1996 heeft de KVIH (Katwijkse Vereniging voor Industrie en Handel) het initiatief
genomen voor de realisering van een zeejachthaven. Samen met vertegenwoordigers van de
gemeente, het Katwijkse bedrijfsleven en het toerisme is besloten om opnieuw studie te
doen naar de mogelijkheid van een zeehaven bij Katwijk. Deze denktank benadrukte dat de
haven zeker geen vissershaven zou worden, maar een zeejachthaven. Als locatie werd ’t
Wantveld aangewezen. Het college van burgemeester en wethouders heeft wel de KVIH
van relevante informatie voorzien, maar tevens besloten om niet actief deel te nemen aan de
denktank. In 1997 heeft de KVIH een verkenning van het plan gemaakt voor een
zeejachthaven op de plaats van ‘t Wantveld. De KVIH stelde voor om samen met de
gemeente een plan te gaan maken, inclusief een plan van aanpak. De gemeente besloot vast
te houden aan de eerdere standpunten om niet mee te werken. Tevens weigerde de
gemeente mee te werken aan de ontwikkeling van een zeehaven, zoals die door de KVIH
werd gepresenteerd.
Periode 2000-heden
In 2002 heeft de Nederlandse Zeejachthaven Ontwikkelingsmaatschappij (NZO) in
samenwerking met de KVIH een nieuw plan ingediend voor een zeejachthaven in Katwijk.
De afhoudende reactie van de gemeente was om eerst (zoals aangegeven in het collegebeleidsprogramma) in hoofdlijnen te onderzoeken of een zeejachthaven gecombineerd kan
worden met de plannen voor kustverdediging.
In januari 2007 werd door de projectgroep Zwakke Schakel Katwijk een rapport
gepresenteerd over de kustveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van Katwijk aan Zee. In dit
onderzoek is tevens duidelijk gemaakt dat het mogelijk is om een zeejachthaven te
combineren met de kustversterking. De werkgroep Zeejachthaven Katwijk is vervolgens
met een plan gekomen voor een binnengaatse zeehaven (zie afbeelding 3). De werkgroep
pleitte ervoor dat ook de mogelijkheden voor een binnengaatse zeejachthaven en een
aansluiting van de haven op de Rijn zouden worden onderzocht.
In het voorjaar van 2007 is de Ruimtelijke Verkenning naar het versterken van de zwakke
schakel Katwijk gereed gekomen. In de raadscommissie Ruimte van 11 april 2007 is het
resultaat besproken. De verkenning geeft aan welke oplossingsrichtingen voor
kustversterking mogelijk zijn. Bovendien geeft de verkenning aan dat het eventueel
aanleggen van een zeejachthaven per saldo noch negatieve noch positieve gevolgen heeft
voor de kustveiligheid. De gemeenteraad stemt vervolgens in met een onderzoek naar de
mogelijkheid van een zeejachthaven in de nieuwe gemeente Katwijk. In november 2008 wil
de gemeenteraad hierover een besluit kunnen nemen.
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Afbeelding 3

Plan werkgroep zeejachthaven Katwijk aan Zee (2007)
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3.

GEBIEDSPROFIEL

In

dit hoofdstuk wordt de locatieanalyse besproken van een mogelijke zeejachthaven
gebied. Het studiegebied betreft met name de kustlijn van Katwijk aan Zee en meer
specifiek de omgeving rond de riviermond van de Oude Rijn (zie afbeelding 4). Daarnaast
worden het huidige gebruik en de huidige ontwikkelingen in het studiegebied behandeld.
Ten slotte is er speciale aandacht voor de ontwikkelingen met betrekking tot toerisme en
bedrijvigheid in het studiegebied.

3.1

Locatieanalyse

Het vissersdorp Katwijk aan Zee en het meer agrarische Katwijk aan den Rijn waren
vroeger afzonderlijke woonkernen. In de loop der tijd zijn beide dorpen aan elkaar
gegroeid. Het gemeentehuis ligt in Katwijk aan de Rijn en grenst aan Katwijk aan Zee. De
burgemeesterswoning ligt naast het gemeentehuis, maar op het grondgebied van Katwijk
aan Zee om zo kritiek vanuit de bevolking te voorkomen.
Ten noorden van Katwijk aan Zee ligt Hoornes-Rijnsoever, dat bestaat uit naoorlogse
nieuwbouwwijken. Volgens de wijkindeling van de gemeente Katwijk is dit de vijfde wijk
van de gemeente. Ten oosten van Katwijk aan den Rijn ligt Rijnsburg en ten zuiden
Valkenburg. Al deze kernen zijn uitgegroeid tot één gebied met een stedelijk karakter. Met
name Katwijk aan Zee echter heeft zijn identiteit tot op heden bewaard. Zo spreekt men er
nog een oud en oorspronkelijk dialect, het Katwijks.
Afbeelding 4

Overzichtskaart monding Oude Rijn en omgeving

(Bron: Google maps)
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Katwijk aan Zee
De morfologische opbouw van Katwijk aan Zee kent natuurlijke hoogteverschillen, met het
oude dorp in de vallei en de eerste dorpsuitbreidingen op de hoger gelegen flanken van
duinen. De zeewering ten noorden en ten zuiden wordt gevormd door relatief hoge duinen
(NAP +12 meter), maar ter plaatse van het oude centrum is de duinenrij veel lager en
smaller. De structuur van de badplaats bestaat uit een uitwaaierend stratenpatroon en oostwest georiënteerde lijnen. De ligging aan zee en rivier wordt benadrukt door het
Uitwateringskanaal met sluizencomplex en het Prins Hendrikkanaal.
Omgeving riviermond
Ten zuiden van de havenmond is de Boulevard gelegen, hetgeen een voorbeeld is van
Wederopbouwarchitectuur voor de jaren 50. Langs de Boulevard staan enkele historische
gebouwen (Vuurbaak, Oude Kerk). Het heeft een cultuurhistorische betekenis en maakt het
tevens onderdeel uit van de provinciale cultuurhistorische hoofdstructuur. Er zijn diverse
horecavoorzieningen gevestigd. Aan de zeezijde van de Boulevard loopt een smalle
duinenrij, gevolgd door een brede strook strand.
Aan de landzijde van de Boulevard ligt de Rooie buurt, gebouwd tussen 1916 en 1923 en
bestemd voor vissers en arbeiders (zie afbeelding 5). De wijk dankt zijn naam aan de rode
Rijnstenen en dakpannen. Deze vooroorlogse wijk bevat veel relatief kleine
eengezinswoningen, bovenwoningen en appartementen, voornamelijk in de sociale huur.
Momenteel vindt een grootschalige renovatie plaats om de woningen voor de aankomende
jaren weer aantrekkelijk te maken.
Afbeelding 5

De Rooie buurt

Achter de Rooie buurt ligt het Prins Hendrikkanaal. Aan weerszijden van dit kanaal bevindt
zich verouderde bedrijvigheid, onder meer bestaande uit een kleine werf voor jachten, een
rederij, een visgroothandel en een energiebedrijf. Momenteel is dit aan slijtage onderhevige
gebied in herontwikkeling van bedrijvigheid naar wonen: aan het einde van het kanaal bij
de Zwaaikom heeft deze transformatie reeds plaatsgevonden (zie afbeelding 6). Nabij de
monding naar het Uitwateringskanaal gaat dit nog plaatsvinden.
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Afbeelding 6

Prins Hendrikkanaal vanaf de Zwaaikom

Ten oosten van de monding van het Prins Hendrikkanaal is een kantoor van de Rabobank
gevestigd. Hiernaast ligt rond de Haringkade een verouderd en rommelig bedrijventerrein.
Ook hier is sprake van herontwikkeling van bedrijvigheid naar wonen. Aan de overkant van
de Kortenaerstraat is de woonwijk Het Witte Hek gelegen, een woonwijk uit de 40-er en
50-er jaren met eengezinswoningen. Aan het Uitwateringskanaal is aan de zuidzijde, ter
hoogte van de Zwaaikom, een jachthaven gelegen met bijbehorende voorzieningen, zoals
een havenkantoor, sanitaire voorzieningen en een jachthavenpaviljoen (zie afbeelding 7).
De jachthaven is één van de grootste passantenhavens van Nederland. Tegen betaling
kunnen passanten een box huren. De kosten zijn afhankelijk van de bootlengte. Alle
steigers zijn voorzien van elektriciteit en water. Verder kunnen passanten gebruik maken
van een afvalcontainer, wasmachine en droger. In het jachthavenpaviljoen worden in het
hoogseizoen ’s avonds geregeld optredens georganiseerd.
Afbeelding 7

Jachthaven Katwijk
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Achter de jachthaven is recentelijk een nieuwbouwwijk gerealiseerd genaamd Aqua Nova,
met zowel eengezinswoningen als appartementen. Bij de Koningin Julianabrug is rond de
weg Synthese een jaren 80-wijk gelegen, bestaande uit eengezinswoningen en flats van drie
verdiepingen hoog. De Koningin Julianabrug is een Basculebrug die een doorvaarhoogte
heeft van 4,50 meter in gesloten toestand. In verband met werkzaamheden aan en de
afsluiting van de Binnensluis te Katwijk zal de Koningin Julianabrug minstens twee jaar
lang de voornaamste schakel zijn in de omleidingsroute. De brug kan open waardoor de
jachthaven van Katwijk voor boten met een hoogte van 4,50 meter of hoger bereikbaar
blijft.
Ten noorden van het Uitwateringskanaal ligt de wijk Hoornes-Rijnsoever (zie afbeelding
8). Sinds de fusie met Rijnsburg en Valkenburg wordt Hoornes-Rijnsoever beschouwd als
de vijfde wijk van de gemeente Katwijk
Afbeelding 8

De wijk Hoornes Rijnsoever

Hoornes-Rijnsoever is een woonwijk van ongeveer 13.500 inwoners. Hoornes is in de jaren
60-80 gerealiseerd en Rijnsoever in de jaren 80 en 90. Langs de Groen van Prinstererweg
zijn eengezinswoningen gelegen, verderop in de wijk zijn flats variërend van drie tot 12
verdiepingen hoog. Tevens zijn in de nabijheid van het kanaal enkele voorzieningen
gelegen, zoals een basisschool, een kerk, een snackbar, een speelplek, een werkplaats voor
de Katwijker reddingsbrigade en douchevoorzieningen behorende bij de jachthaven. Langs
deze noordzijde van het Uitwateringskanaal is een groene strook gelegen met een pad voor
langzaam verkeer (zie afbeelding 9).
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Afbeelding 9

Groenstrook aan de noordzijde van het
Uitwateringskanaal

Het boezemgemaal Katwijk, gelegen op de Binnensluis, is het grootste gemaal van Rijnland
(zie afbeelding 10). Dit gemaal, met een capaciteit van bijna 54 kubieke meter per seconde,
voert het overtollige water af naar zee, en zorgt ervoor dat de waterstand binnen Rijnland
op het juiste niveau blijft. Om een beeld te geven van de bemalingscapaciteit van dit
gemaal: per seconde wordt de inhoud van een huiskamer van vier bij vijf meter en 2,6
meter hoog, naar zee afgevoerd.
Afbeelding 10 Het boezemgemaal Katwijk

Het gemaal slaat het water uit op de zogenaamde "Uitwatering", die via een
uitwateringssluis in verbinding staat met de Noordzee. De uitwateringssluis nabij de
monding van het Uitwateringskanaal vormt de hoogwaterkering in de zogenoemde
Uitwatering. Bij zware stormen beschermt deze kering, die op Deltahoogte ligt, het
achterliggende land tegen de zee. De uitwateringssluis bestaat uit drie kokers met dubbele
schuiven. Zij vormen een dubbele beveiliging en hebben een maximale afvoercapaciteit van
in totaal 75 m³/s.
Deelrapport A: omgevingsanalyse
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De laatste 800 meter is er ten noorden van het kanaal steeds minder bebouwing aanwezig.
Te noemen valt nog het reddingsstation van de KNRM (zie afbeelding 11) en de camping
Recreatiecentrum Noordduinen. Een grote verharde vlakte die met name door badgasten
wordt gebruikt als parkeerplaats en enkele grote oude loodsen geven deze omgeving een
verwaarloosde indruk. Tevens geeft dit een beeld van inefficiënt ruimtegebruik.
Afbeelding 11 Reddingsstation van de KNRM

Ten noorden van de riviermonding ligt het natuurgebied de Coepelduynen, op slechts
ongeveer honderd meter van de Boulevard (zie afbeelding 12). Dit duingebied ten noorden
van Katwijk aan Zee heeft de beschermde status van een Habitatrichtlijngebied en is een
Natura 2000 gebied. Het omvat de smalle strook kustduinen tussen Katwijk en Noordwijk.
De zuidgrens loopt pal langs het fietspad in ’t Wantveld. Het relatief kleine gebied heeft
een gevarieerd duinlandschap dat reliëfrijk en volgens Staatsbosbeheer landschappelijk zeer
afwisselend is. Het gebied behoort tot de kalkrijke jonge duinen. Delen zijn in het verleden
door de mens beïnvloed en gebruikt voor het drogen van netten, het weiden van vee en als
duinakkers. Hierdoor is een specifiek open duinlandschap ontstaan met een afwisseling van
duingraslanden, struwelen en bos waarin waardevolle flora en fauna voorkomt. Er komen
op grote schaal goed ontwikkelde, kalkrijke duingraslanden voor die kenmerkend zijn voor
het zeedorpenlandschap, met daarin veel zeldzame plantensoorten. Verder zijn er twee
duinvalleien, Guytendel en Spijkerdel. Van 1890 tot 1965 werden deze duinpannen
gebruikt als aardappelveld. Recent zijn hier natuurherstelmaatregelen getroffen door de
valleien uit te graven tot op het grondwaterniveau (www.minlnv.nl).
Dit duingebied ten noorden van Katwijk aan Zee is aangewezen als beschermd
staatsnatuurmonument in het kader van de Natuurbeschermingswet. Op het strand is een
strandpaviljoen gevestigd.
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Afbeelding 12 Coepelduynen

Bron: Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Indien een jachthaven ontwikkeld wordt op de locatie van het Wantveld betekent dat het
volgende:
Er is een vergunning nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet.
Er moet aangetoond worden wat de (significante) effecten zijn op natuur. Wat gaat er
verloren?
Ook moet aangetoond worden hoe groot het openbaar belang van het te ontwikkelen
plan is.
Tenslotte moeten de mogelijkheden voor compensatie in beeld worden gebracht.

3.2

Ontwikkelingen

Rondom de riviermonding van de Oude Rijn zijn enkele ontwikkelingen voorzien of
momenteel in ontwikkeling. Zo wordt momenteel het boezemgemaal Katwijk gerenoveerd
en uitgebreid van 54 m3/s naar 94 m3/s. Deze capaciteitsuitbreiding is nodig om de
veranderingen in het klimaat het hoofd te kunnen bieden. Meer neerslag, de
zeespiegelrijzing, bodemdaling en de verstedelijking met meer verhard oppervlak zorgen
voor een snellere afvoer van water. In september 2011 moet het uitgebreide en
gerenoveerde gemaal volledig in bedrijf zijn. In januari 2008 bevonden de werkzaamheden
zich in de eerste fase, de aanleg van een bouwkuip (zie afbeelding 13).
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Afbeelding 13 werkzaamheden aan het boezemgemaal Katwijk

Ten zuiden van de riviermonding in de Rooie Buurt worden momenteel grootschalige
renovatiewerkzaamheden in de wijk uitgevoerd. De woningen worden binnen kaal
gesloopt, gevels worden gereinigd en gevoegd, daken en goten worden aangepakt en alle
kozijnen worden vervangen. Oplevering van de werkzaamheden is in 2008.
Langs het Prins Hendrikkanaal zijn ook de nodige ontwikkelingen gaande. In de omgeving
van de Zwaaikom is herontwikkeling reeds gerealiseerd. Voor het gebied nabij de monding
in het Uitwateringskanaal is momenteel een nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling om
dit te faciliteren. Het betreft een transformatie van bedrijventerrein naar woningen.
Afbeelding 14 toont het stedenbouwkundig plan.
Afbeelding 14 Stedenbouwkundig plan Prins Hendrikkanaal

Bron: gemeente Katwijk
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Langs de Haringkade ten zuiden van het Afwateringskanaal is tevens een transformatie
voorzien van bedrijventerrein naar wonen. In juli 2007 heeft de gemeente Katwijk het
bestemmingsplan Haringkade vastgesteld om deze ontwikkeling te faciliteren. De nieuwe
stedenbouwkundige opzet bestaat in hoofdlijnen uit twee appartementengebouwen
(Rogstraat en Atrium) en een ‘middengebied’ met overwegend grondgebonden woningen.
Het middengebied bestaat overwegend uit grondgebonden woningen in drie bouwlagen.
Ten noorden van het Uitwateringskanaal zijn de ontwikkelingen wat bescheidener. In de
wijk Hoornes-Rijnoever zijn geen grootschalige ontwikkelingen gaande. Verder is ten
noorden van de monding van de Oude Rijn het natuurgebied de Coepelduynen gelegen,
waar ontwikkelingen zelfs niet zijn toegestaan.

3.3

Bedrijvigheid

Bedrijfschap Horeca en Catering (2008) houdt de ontwikkelingen van de horeca in
Nederland bij. De ontwikkelingen van de horeca in Katwijk worden in deze paragraaf
besproken. Dit gebeurt op basis van gegevens van het Bedrijfschap Horeca en Catering
(2008) die de ontwikkelingen van de horeca in Nederland bij houdt. In Katwijk is door
ECORYS onderzoek gedaan naar de stand van zaken van de aanwezige detailhandel. Er
wordt een overzicht gegeven van de sterktes en zwaktes van Katwijk en de kansen en
bedreigingen voor Katwijk op dit gebied. De zal ook in deze paragraaf worden vermeld.
Tabel 3.1 laat zien dat het totaal aantal hotels relatief gering is. De meeste andere
badplaatsen hebben (aanzienlijk) meer hotels.
Tabel 3.1
Aantal hotels naar sterrenklasse
Gemeente
0-1 sterren
2 sterren
Katwijk
3
3
Bergen
5
12
Domburg
2
18
IJmuiden
1
2
Noordwijk
4
4
Ouddorp
2
1
Renesse
3
6
Zandvoort
2
9
Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering (2008).

3 sterren
5
19
19
3
19
1
13
4

4-5 sterren
0
6
6
3
12
0
2
3

Totaal hotels
12
42
45
9
39
4
24
18

Het aantal overnachtingen in hotels per inwoner is in de badplaatsen waarmee Katwijk
wordt vergeleken hoger (figuur 3.1). Waar Katwijk nog geen twee overnachtingen haalt, is
fit in het naastgelegen Noordwijk 27 overnachtingen en in Domburg ruim 20. Dit betreft
alleen overnachtingen in hotels en pensions. Overnachtingen op campings en in jachthavens
worden niet meegeteld.
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Figuur 3.1

Aantal overnachtingen in hotels per inwoner
Noordwijk
Domburg
Bergen
Zandvoort
Renesse
Ijmuiden
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Katwijk
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Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering (2008).

Tabel 3.2 laat zien dat Katwijk naast weinig hotels ook relatief weinig andere
horecabedrijven heeft. Relatief scoort Katwijk het laagst van alle badplaatsen waarmee het
vergeleken wordt. Het heeft 3,4 restaurantbedrijven per 10.000 inwoners. Daarmee scoort
het ook onder het Nederlandse gemiddelde. Er is dus nog ruimte voor horeca in Katwijk,
zeker in vergelijking met de andere badplaatsen.
Tabel 3.2
Gemeente

Aantal bedrijven in de horeca sector
Restaurantbedrijven
Bedrijven in drankensector
absoluut
relatief1
absoluut
relatief
Katwijk
21
3,4
49
8,0
Bergen
49
15,6
60
19,1
Domburg
42
19,1
88
40,1
IJmuiden
35
5,2
73
10,8
Noordwijk
34
13,8
51
20,6
Ouddorp
14
12,0
28
24,0
Renesse
61
17,9
106
31,1
Zandvoort
44
26,5
79
47,6
Nederland
6,6
11,1
1
aantal per 10.000 inwoners
Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering (2008).

Fastfoodbedrijven
absoluut
relatief
29
4,7
24
7,7
28
12,8
37
5,5
29
11,7
8
6,9
30
8,8
27
16,3
6,1

Uit de swot-analyse van ECORYS blijkt dat er Katwijk een aantal sterke punten heeft met
betrekking tot detailhandel, maar dat er meer zwakke punten zijn (matrix 3.1). Een van de
zwakke punten is het ontbreken van winkelondersteunende horeca, terwijl de lage scores in
tabel 3.2 duidelijk maken dat er nog wel ruimte is in Katwijk voor meer horeca. De
bereikbaarheid van Katwijk is ook één van de zwaktes.
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Matrix 3.1
SWOT analyse detailhandel
Sterktes
•
Compactheid van het centrum
•
Recente upgrading openbare ruimte
•
Beperkte leegstand
•
Mix van lokale ondernemers en filiaalbedrijf
•
Eigen identiteit
•
Sterke binding Katwijker bevolking

Zwaktes
•
Regio gehalveerd door kustligging
•
Geen winkelcircuit, maar langgerekte structuur
•
Zwakke rol van de Zwaaikom
•
Relatief zwakke centrumsupermarkten
•
Geen koopzondagen (zwakte vanuit toeristisch oogpunt)
•
Suboptimale parkeersituatie (verwarring bezoekers- en bewonersparkeren, afstand tot
winkels)
•
Bereikbaarheid vanuit omliggende regio
•
Beperkte relatie met de boulevard/zee
•
Onvoldoende winkelondersteunende horeca

Kansen
Bedreigingen
•
Ligging aan de kust biedt mogelijkheden
•
Concurrerende ontwikkelingen elders (Leiden
met name)
•
Toename potentieel vanwege woningbouw
(o.a. Valkenburg)
•
Verlies compactheid centrum
•
Sterke profilering en promotie
•
Mogelijke realisatie zeejachthaven
Bron: ECORYS (2008)

De mogelijke realisatie van een zeejachthaven is een kans voor Katwijk. Met betrekking tot
zowel de detailhandel als toerisme en recreatie (matrix 3.2). ECORYS geeft aan dat het
geringe aanbod van horeca en de krimp van hotels zwakten van Katwijk zijn. Daarentegen
wordt de kleinschaligheid van Katwijk en de rust als sterk punt genoemd. Katwijk kent
evenveel sterke als zwakke punten.
Matrix 3.2
SWOT analyse toerisme en recreatie
Sterktes
Zwaktes
•
Ligging aan de kust
•
Ontbreken 4-5 sterren hotels
•
Kleinschaligheid
•
Krimp in aantal hotels/kamers en horeca
•
Rust
•
Geringe aanbod horeca (m.n. langs boulevard)
in vergelijking met andere badplaatsen
•
Imago als familiebadplaats
•
Geringe aanbod hotels/pensions in
•
Nabijheid stedelijke agglomeraties
vergelijking met andere badplaatsen
•
Strandpaviljoens
•
Geringe aantrekkingskracht op bezoekers
buiten Zuid-Holland
•
Bereikbaarheid kust vanuit omliggende regio
Kansen
•
Toenemende behoefte aan rust,
kleinschaligheid, authenticiteit
•
Benutten imago vissersdorp
•
Mogelijke realisatie zeejachthaven

Bedreigingen
•
Afname bezoek Noordzeebadplaatsen door
Nederlanders
•
Afnemende belangstelling buitenlanders voor
Nederlandse kust
•
Opkomst concurrenten elders
•
Geen uitgesproken toeristisch imago

Bron: ECORYS (2008)
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4.

IDEEEN BETROKKENEN

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de gesprekken met de sleutelinformanten en de
focusgroepen behandeld. Aan de hand van de volgende onderwerpen worden de meningen,
belangen en ideeën met betrekking tot de mogelijke aanleg van een zeejachthaven van de
betrokkenen uiteengezet: studiegebied; omgeving; zeejachthaven; effecten; en verwachtingen.
Voor het verkrijgen van meer inzicht in de functies van het gebied, waar een zeejachthaven
kan worden aangelegd, en de belangen die er spelen zijn naast een literatuurstudie
aanvullende gesprekken gevoerd met sleutelinformanten. Vanuit bestuurlijk/ambtelijk
perspectief is er gesproken met de gemeente Katwijk, provincie Zuid-Holland,
hoogheemraadschap Rijnland en Rijkswaterstaat. Vanuit het perspectief van relevante
actoren is er gesproken met vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers. Daarnaast
is er ook gesproken met vertegenwoordigers uit de sectoren natuur en milieu,
cultuurhistorie, toerisme en met enkele experts. Tevens is gebruik gemaakt van focusgroepen; groepsgesprekken waaraan ongeveer acht tot tien personen deelnemen. In een
groepsgesprek komt door een uitwisseling van ervaringen en meningen van deelnemers en
(spontane) ideeën, bruikbare informatie boven tafel. In totaal zijn er negen focusgroepen
gehouden: drie met bewoners; eveneens drie met ondernemers; één met toeristen; en twee
met professionals (technisch en bestuurlijk).
De uitkomsten van de interviews met de sleutelinformanten en van de focusgroepen
berusten voornamelijk op meningen van de respondenten en de deelnemers. Deze kunnen
verschillen van de feiten. Deze uitkomsten geven echter een goed beeld van wat er leeft
onder de verschillende betrokkenen.

4.1

Studiegebied

Het studiegebied waarover gesproken wordt is daar waar de Oude Rijn op de Noordzee
uitkomt, aan de noordzijde van Katwijk. Dit gebied omvat tevens 't Wantveld –
cultuurhistorisch erfgoed waar vroeger visnetten werden geboet - het boezemgemaal
Katwijk, de uitwateringssluis en het natuurgebied 'Coepelduynen'. De geïnterviewden zijn
het er over eens dat dit een prachtig en uniek gebied is.
Het studiegebied is voor een deel bebouwd. Aan de zuidzijde van ’t Wantveld staan
woningen. Aan de oostzijde staat het boezemgemaal Katwijk van het hoogheemraadschap
Rijnland.
Uitwateringssluis
Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de uitwatering. Een geïnterviewde
medewerker stelt dat de uitwateringsfunctie te allen tijde gewaarborgd dient te blijven. Met
de aanleg van een zeejachthaven dient hiermee volgens het hoogheemraadschap door de
ontwerpers rekening te worden gehouden.
Goed zwemwater is belangrijk voor de badplaats Katwijk. In Katwijk komen veel
badgasten. Het op orde houden van goede zwemwaterkwaliteit vergt de nodige aandacht
van het hoogheemraadschap Rijnland. Er zijn bij de Rijnlandse zwemwaterlocaties jaarlijks
zwemwaterverboden en negatieve zwemwateradviezen als gevolg van cyanobacteriën
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(blauwalgen). Vrijwel jaarlijks zijn er problemen met het verstrekken van de blauwe vlag
aan Katwijk. De blauwe vlag staat symbool voor een goede zwemwaterkwaliteit en goede
voorzieningen voor de badgasten. Het is een signaal voor toeristen dat de kwaliteit van het
water ‘goed’ is.
Volgens Rijkswaterstaat zijn er met name zomers problemen met de kwaliteit van het af te
voeren water. Stortbuien na een periode van droogte leiden dan vaak tot grote hoeveelheden
af te voeren water. Dit water is sterk vervuild met bacteriën. Via de uitwatering wordt dit
overtollige, sterk vervuilde water geloosd op de Noordzee bij Katwijk. Deze wolk van
bacteriën blijft voor de kust van Katwijk liggen, waardoor de kwaliteit van het water
onvoldoende is om in te zwemmen. Ook in de zomer van 2007 heeft de provincie een
zwemverbod afgekondigd voor een gedeelte van de kust bij Katwijk, ten noorden van de
uitwatering. Het ging om een forse overschrijding van het aantal toegestane bacteriën. Een
zwemverbod midden in het vakantieseizoen heeft negatieve gevolgen voor het imago van
Katwijk en voor de economische bedrijvigheid.
De Rijnlandse uitwatering bij Katwijk is volgens Rijkswaterstaat de enige relevante bron
die verantwoordelijk is voor een mindere waterkwaliteit bij de stranden van Katwijk. Met
de bronhouders zullen afspraken moeten worden gemaakt over de waterkwaliteit die bij
Katwijk op zee wordt geloosd. Een andere mogelijkheid is volgens Rijkswaterstaat de
aanleg van een strekdam in zee waardoor het geloosde water dieper in zee terechtkomt en
geen bedreiging is voor de zwemwaterkwaliteit van het Katwijkse strand.

4.2

Omgeving

In de omgeving van het studiegebied ligt een natuurgebied, wordt gerecreëerd (met name
aan het strand) en bevindt zich de jachthaven van Katwijk.
Natuur
Staatsbosbeheer is niet tegen de aanleg van een zeejachthaven, maar wenst het beschermde
gebied in tact te houden en zegt niet akkoord te gaan met ontwikkelingen die negatieve
gevolgen hebben voor dit duinlandschap. Volgens Staatsbosbeheer is het vrijwel onmogelijk om veranderingen aan te brengen in het beschermde natuurgebied. Volgens
Staatsbosbeheer zal de gemeente Katwijk wanneer zij wel een zeejachthaven ontwikkelen
in de omgeving van de Coepelduynen, het proces van vergunningen zorgvuldig moeten
doorlopen.
Recreatie
De gemeente wil graag functies toevoegen die het verblijf van recreanten en toeristen in het
centrum van Katwijk aantrekkelijker en langduriger maken. Op dit moment zijn er
bijvoorbeeld te weinig verblijfsaccommodaties (hotels, bedden en overnachtingen). Daarom
wil de gemeente Katwijk het aantal hotelovernachtingen verhogen. Uit gesprekken met
vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers komt naar voren dat Katwijk met name
aantrekkelijk wordt gevonden door jonge gezinnen. Ondernemers geven daarbij aan dat een
hoog percentage bezoekers terugkomt naar Katwijk. Recreatiecentrum Noordduinen bestaat
uit een camping met bijna 400 standplaatsen, waarvan de helft jaar- en seizoensplaatsen, en
80 chalets en bungalows. Het terrein met een oppervlakte van 11 hectare ligt op 200 meter
van het strand. Uit het groepsgesprek met de bezoekers van Noordduinen blijkt dat zij al
jaren naar Katwijk komen. Sommigen al vanaf hun jeugd. De meeste bezoekers verblijven
dan in het voor-seizoen een aantal maanden in Katwijk.
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Watertoerisme
De gemeente Leiden heeft het watertoerisme de afgelopen tien jaar sterk gestimuleerd. In
2000 is de Beleidsvisie Watertoerisme Leiden 2000-2020 vastgesteld. De toeristische
attractie van de stadsgrachten en singels dient meer te worden uitgebuit. Bovenal dient de
sfeer en levendigheid van de binnenstad te worden versterkt. Leiden wil meer bedrijvigheid
en werkgelegenheid in het watertoerisme en meer overnachtingen van toeristen. Sinds 2000
is de bezettingsgraad van hotels gestegen van 62% naar 87%. De bedrijvigheid rond het
watertoerisme is in dezelfde periode met een kwart (24%) gestegen en de werkgelegenheid
in deze sector is met een vijfde (19%) toegenomen.
In 2003 leverde Katwijk een bijdrage van ongeveer 6% aan de toeristische bestedingen in
Holland Rijnland. Katwijk neemt een tweede plaats in op gebied van kamperen en kent het
grootste aantal passantenovernachtingen in jachthavens. De bestaande jachthaven in
Katwijk beschikte in 2003 over een capaciteit van 393 ligplaatsen; 273 vaste ligplaatsen en
120 passantenplaatsen. Op dagtoeristisch gebied levert het strandbezoek verreweg de
belangrijkste bijdrage aan de toeristische bestedingen in Katwijk (ZKA, 2005).
Het realiseren van een zeejachthaven bij Katwijk kan volgens sommige respondenten een
belangrijke impuls geven aan de recreatietoervaart in Holland Rijnland, zeker wanneer dit
gecombineerd wordt met een versterking van de kustverdediging en het creëren van een
doorvaartmogelijkheid bij Katwijk. Hierdoor wordt een belangrijke nieuwe oost-west
verbinding tussen de Noordzee en het achterland gerealiseerd. Voor zeewaardige boten in
het Hollandse plassengebied ontstaat daardoor de mogelijkheid de Noordzee te bevaren.
Met deze nieuwe verbinding worden tevens alternatieve vaarroutes tussen de Noordzee en
waterwegen in het achterland mogelijk.
Ook uit de groepsgesprekken met bewoners en ondernemers komt de wens voor een
vaarverbinding tussen zee en achterland duidelijk naar voren. Volgens hen gaat dat
economische voordelen opleveren voor Katwijk. De watersportgebonden ondernemers
geven aan dat een verbinding met het achterland een opening is voor een nieuwe markt.
Veel vaarrecreanten zouden dan graag van de mogelijkheid gebruik maken om op zee te
varen. De bestuurlijke professionals bevestigen dit. Daarnaast benadrukken zij de
toeristische impuls die een vaarverbinding met het achterland oplevert, niet alleen voor
Katwijk, maar voor de hele regio. De technische professionals zijn iets terughoudender over
een verbinding met het achterland. Zij zien technische beperkingen en verwachten dat de
kosten erg hoog zullen zijn.
Visserij
De Nederlandse beroepsmatige kleinschalige kustvisserij met staande netten en handlijnen
is de laatste jaren gegroeid. De vraag naar vis neemt toe, terwijl tegen de visvangst
tegelijkertijd beschermende maatregelen zijn opgelegd. Door overbevissing van zeeën
komen soorten en ecosystemen in gevaar. Volgens de FAO (2007) is de visvangst de laatste
jaren ongeveer gelijk gebleven en kan dit niet heel veel meer groeien zonder uitgeput te
raken. De ambachtelijke kustvissers uit Katwijk zeggen op een duurzame manier te werken
en lokale markten van dagverse vis te voorzien. Deze vis is volgens enkele geïnterviewde
vissers van hoogwaardige kwaliteit. Belangrijk voor deze kleine vissers is dat zij voor hun
vaartuigen in havens langs de kust worden gefaciliteerd. Zij zijn van mening dat de
bestaande visserhavens onvoldoende in hun behoefte kunnen voorzien. De meest gebruikte
havens door schepen met Urker, Volendamse, Wieringer en Katwijkse nummers zijn
IJmuiden, Scheveningen en Den Helder. Afhankelijk van het seizoen liggen er in deze
havens tien tot 20 kleine Nederlandse visserschepen, die dagverse vis aanvoeren en
verkopen in de lokale afslagen.
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Volgens de vissers zijn er te weinig geschikte (drijvende) ligplaatsen, die ook nog eens
verspreid zijn over de drie havens. Verder zijn de los- en opslagfaciliteiten van de afslagen
onvoldoende ingericht op kleinere boten. De lostijden sluiten bijvoorbeeld niet aan op de
vistijden van de kleinschalige visserij, waarvan boten vaak niet over een gekoeld visruim
beschikken. Tevens zijn in de havens nauwelijks opslag- en schoonmaakmogelijkheden
voor vis en visnetten aanwezig. De bestaande vloot van tien kleinschalige Katwijkse
visserschepen is zeer geïnteresseerd in ligplaatsen in een zeejachthaven in Katwijk. Eén van
de vissers zou er bovendien graag met een zeevishandel een Dagverse Zeevismarkt willen
exploiteren. Aangegeven wordt dat op deze manier een deel van de Katwijkse identiteit
weer terugkomt.
Ook toeristen, bewoners en ondernemers benadrukken in de groepsgesprekken het belang
van de visserij voor Katwijk. Wanneer een zeejachthaven gerealiseerd zou worden, dient de
visserij daar zeker vertegenwoordigd te worden, aldus de deelnemers aan de
groepsgesprekken.
De vissers zelf dringen er op aan om de term zeejachthaven te wijzigen in zeehaven. Een
zeehaven is volgens hen meer in overeenstemming met het gebied van de haven: jachten en
visserij.
Sociaal-economisch
De provincie benadrukt dat Katwijk zal moeten participeren in sociaal-economische
ontwikkelingen om te zorgen dat Katwijk niet achterblijft bij de rest van de provincie.
Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen daarbij niet worden genegeerd. Katwijk is één
van de weinige gemeenten in het land waar het aantal personen met een bijstandsuitkering
in 2007 is gestegen; +7%. Het aantal personen dat een bijstands-uitkering ontvangt, blijft
landelijk dalen. In 2007 was de gemiddelde daling van het aantal bijstandsgerechtigden, 8% (CBS). In het eerste zes maanden van 2008 is ook in Katwijk het aantal personen dat
een bijstandsuitkering ontvangt gedaald (-6%), terwijl dit landelijk slechts met 1% is
gedaald. Ten opzichte van 2006 is er in Katwijk echter nog steeds sprake van een stijging
van 2%, terwijl landelijk het aantal personen met een bijstandsuitkering met 10% is
gedaald.
De provincie Zuid-Holland kijkt vanuit een breed perspectief naar een zeejachthaven.
Geïnterviewde medewerkers van de provincie Zuid-Holland geven aan dat het economisch
minder goed gaat in de zuidelijke vleugel van de Randstad dan in het noordelijk deel rond
Amsterdam en Schiphol. Zij wijzen daarbij op het Urgentieprogramma Randstad (UPR) dat
op voorstel van de minister voor de Randstad is vastgesteld. Doel van het UPR is de
internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken en de bereikbaarheid van de
Randstad te verbeteren. Onderdeel van het UPR is de startnotitie Randstad 2040. Het
kabinet wenst met het Urgentieprogramma een snellere besluitvorming te realiseren voor
een duurzame en concurrerende economische topregio, waarin sociale, culturele en
ecologische behoeften van de huidige en de toekomstige bewoners van de Randstad zijn
meegenomen. De vestigingsvoorwaarden moeten verbeteren, zodat bedrijven en burgers
zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontplooien.
In de ideale situatie treffen nieuwe bedrijven in de Randstad internationaal concurrerende
vestigingsvoorwaarden aan en kiezen ze bewust voor de Randstad. Dat vraagt om sterke
internationale verbindingen en knooppunten. De kwaliteit van de leefomgeving in de regio
Den Haag-Rotterdam is momenteel onder de maat. Ook zijn er volgens de geïnterviewden
van de provincie te weinig woonmilieus van hoge kwaliteit. Er moet met name een groter
aanbod van groene woonmilieus komen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de kuststrook.
De beperkte ruimte in de Randstad vraagt, ook met het oog op de lange termijn, om slimme
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en duurzame combinaties van wonen, werken, groen, recreatie en verkeer. Hierbij spelen
klimaatverandering, mobiliteits- en bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen een
belangrijke rol. Een zeejachthaven kan volgens de geïnterviewde ambtenaren van betekenis
zijn voor de behoefte aan kwalitatief hoogwaardige woningen, een functie hebben op het
gebied van recreatie en een bijdrage leveren aan de concurrentiepositie van de Randstad.
Nederland verliest terrein als vestigingsland voor internationale hoofdkantoren (Gostelie et.
al. 2008). Met name voor hoge leidinggevenden en directieleden in het internationale
bedrijfsleven kan de nabijheid van een zeejachthaven een meerwaarde betekenen.
De provincie heeft ambities om de achterstand in te halen en start met verschillende
projecten. Al eerder is besloten een light-railverbinding Rijn-Gouwelijn te realiseren. Vanaf
2010 zal de Rijn-Gouwelijn Gouda met Katwijk en Noordwijk verbinden. Door
geïnterviewde medewerkers van de provincie wordt gesteld dat de uitvoering van de
plannen vaak traag verloopt. Een voorbeeld is de woningbouw. De gewenste
woningbouwproductie in Zuid-Holland is voor de afgelopen twee jaar niet gehaald. Er zijn
voldoende plannen ontwikkeld, maar met name het aandeel sociale woningbouw en
woningen voor ouderen is niet gehaald. De komende tientallen jaren moeten er in de
dichtbevolkte provincie Zuid-Holland nog vele woningen bijkomen, zowel in de steden als
daarbuiten in nieuwe bouwlocaties. Volgens de geïnterviewden heeft de kust - en met name
die in de Zuidvleugel - een aantrekkelijk woonklimaat, omdat het fungeert als rustpunt in
de drukke van woon- en leefomgeving. In het complete scala van toeristische attracties en
de culturele waarden van de historische steden kan de kust meer worden geprofileerd voor
het binnenlandse en buitenlandse toerisme, zeker ook in het licht van de klimaatveranderingen die voor meer mediterrane zomers zullen gaan zorgen in Nederland.
Begin 2008 hebben de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de
gemeente Katwijk en het Rijk een intentieverklaring ondertekend om de zeewering van
Katwijk te versterken. In de intentieverklaring is afgesproken, dat ongeacht de uitkomst van
dit onderzoek naar een eventuele zeejachthaven, alle opties open liggen. Tijdens de
planvorming worden alle varianten bekeken. De provincie Zuid-Holland, het
hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Katwijk en het Rijk maken hieruit samen
een keuze, rekening houdend met alle belangen. De mening van bewoners en ondernemers
wordt in de besluitvorming meegenomen.
Dit zal ook gevolgen hebben voor Katwijk. Voor de gemeente Katwijk is het belangrijk dat
het centrum van Katwijk en de mogelijke zeejachthaven elkaar gaan versterken. Bij de
locatie van een zeejachthaven dient rekening te worden gehouden met de boulevard. Deze
boulevard is voor de Katwijkers vooral door het vrije zicht op zee zeer belangrijk. In de
groepsgesprekken met toeristen en bewoners wordt dit vaak benadrukt
Waar geïnterviewden het ook over eens zijn, is dat Katwijkers vaak weinig op hebben met
het cultuurhistorisch erfgoed in het studiegebied. In het ’t Wantveld werden vroeger
vissersnetten gemaakt, maar op dit moment is het volgens bewoners een onbestemd, wat
doods terrein, bestaande uit een kaal duingebied en een grote parkeerplaats. Het terrein
tussen ’t Wantveld en de parkeerplaats is overigens onderdeel van het beschermd
natuurgebied Coepelduynen. Ondernemers vinden het belangrijk dat dit deel van Katwijk
levendiger wordt.
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4.3

Zeejachthaven

In een aantal gesprekken is benadrukt dat het idee van een zeejachthaven al vanaf het jaar
1900 speelt. Waarom er in al die jaren nooit een zeejachthaven is gekomen, is voor de
respondenten niet helemaal duidelijk. Ook de Katwijker heeft nooit begrepen waarom zijn
gemeente geen zeejachthaven heeft.
Geïnterviewden van de gemeente veronderstellen dat een zeejachthaven, Katwijk een
economische en toeristische impuls zal geven. Een zeejachthaven kan tevens bijdragen aan
de kustveiligheid. Opgemerkt wordt dat de identiteit van Katwijk hierbij wel dient te
blijven gewaarborgd.
Bewoners van Katwijk die dicht bij de kust wonen zijn overwegend positief, al mag de
zeejachthaven voor hen niet te grote gevolgen hebben voor het strand en de boulevard.
Bewoners van Katwijk die verder van de kust wonen (bijvoorbeeld in Katwijk aan den Rijn
of Rijnsburg) geven juist aan dat een zeejachthaven voor de boulevard gerealiseerd moet
worden. Op deze manier ontstaat er een binding met het centrum. Deze variant stuit op
tegenstand van de bewoners aan de kust, aangezien dit het karakteristieke van de boulevard
en het vrije zicht op zee aantast.
Vernieuwing vindt men goed zolang de basis en rust maar blijft. Een aantal bewoners vindt
een zeejachthaven nu echter te laat en de aanleg ervan hoeft voor hen nu niet meer.
De geïnterviewde ondernemers zijn positief over de komst van een zeejachthaven.
Aspecten die zij noemen zijn: goed voor de economie en werkgelegenheid; trekt toeristen;
en heeft positieve gevolgen voor de woon- en leefomgeving van Katwijk. Daarnaast
vermelden de ondernemers echter dat de kosten hoog zullen zijn en vragen zij zich sterk af
of de kosten wel zullen opwegen tegen de baten. Belangrijk hierbij is dat duidelijk wordt
gemaakt dat het belang van een zeejachthaven boven Katwijk wordt getild. Een
zeejachthaven heeft niet alleen voor Katwijk gevolgen, maar voor de hele regio. Daarbij
geven de bestuurlijke professionals aan dat andere gemeenten in de regio ook een deel van
de kosten op zich moeten nemen. Verder verwachten zij dat het in Katwijk drukker zal
worden, vooral op de wegen. Over oplossingen hiervoor zal goed moeten worden nagedacht.
Alle betrokkenen geven aan dat een mogelijke zeejachthaven wel moet passen binnen het
karakteristieke beeld van Katwijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij vinden dat er geen
hoogbouw rond de zeejachthaven moet komen. Vooral bewoners en toeristen zijn bang dat
het te kolossaal gaat worden en dat de verhoudingen vervolgens niet meer kloppen. De
professionals (zowel technisch als bestuurlijk) geven aan dat een kleinschalige haven de
juiste uitstraling geeft aan Katwijk.
Uit een publieksenquête, gehouden op 26 september 2006 tijdens een publieksbijeenkomst
ten behoeve van de ontwikkeling van de Brede Structuurvisie Katwijk, blijkt dat bijna 57%
van de ruim 300 aanwezigen vindt dat Katwijk een zeejachthaven nodig heeft. Hiervan zegt
10% dat extra toeristische voorzieningen daarbij niet nodig zijn voor een extra impuls. 39%
Van de aanwezigen is van mening dat Katwijk geen zeejachthaven nodig heeft (gemeente
Katwijk 2006).
Staatsbosbeheer houdt zich over de aanleg van een zeejachthaven neutraal zolang de locatie
van de zeejachthaven het beschermd gebied met rust laat. Wel geven zij aan dat een fysieke
aantasting van het beschermd gebied uit den boze is.
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Volgens de provincie is er langs de Nederlandse kust behoefte aan extra zeejachthavens.
Uit een onderzoek van Waterrecreatie Advies (2004) blijkt dat 77% van de geïnterviewde
vaarrecreanten vaker langs de Nederlandse Noordzeekust zal gaan varen wanneer er meer
kusthavens zijn. Katwijk wordt daarbij genoemd als meest geschikte locatie na BergenEgmond. Tevens wordt in dat onderzoek Katwijk specifiek genoemd met betrekking tot een
vaarverbinding met het achterland.
Vraag
De vraag naar ligplaatsen in zeejachthavens is afkomstig van het groeiend aantal personen
in Nederland dat een zeewaardige (motor)boot in bezit heeft. Ook worden de zeejachthavens in IJmuiden en Scheveningen volgens de havenmeesters in toenemende mate bezocht
door bezoekers uit het buitenland, met name Scandinavië en Polen.
De toenemende vraag blijkt ook uit de wachtlijst voor een ligplaats in de zeejachthaven van
Scheveningen. De capaciteit van de haven in Scheveningen is 250 boten, terwijl de
wachtlijst eveneens bestaat uit ongeveer 250 boten. Deze lijst is de laatste jaren gestaag
gegroeid, met zo’n 20 boten per jaar. Daarentegen ligt de zeejachthaven in IJmuiden slechts
halfvol. Voor veel eigenaren is IJmuiden kennelijk geen goed alternatief. Volgens enkele
geïnterviewden is de Seaport Marina bij IJmuiden als ligplaats minder aantrekkelijk. De
zeejachthaven kan vooral in de zomermaanden veel last hebben van stuifzand, veroorzaakt
door opwaaiend zand van het westelijk van de haven gelegen strand. Ook de rook van de
hoogovens, die bij noordenwind over de haven waait, zorgt ervoor dat de haven als minder
aantrekkelijk wordt ervaren. Daarnaast is de zeejachthaven van Scheveningen goedkoper
dan IJmuiden. De zeejachthaven in Scheveningen wordt geëxploiteerd door een vereniging,
terwijl die in IJmuiden op commerciële basis wordt gerund.
Ook uit de groepsgesprekken met bewoners en ondernemers blijkt dat een zeejachthaven
als IJmuiden de mensen afschrikt. Het is te groot en de sfeer wordt niet gezellig gevonden.
Verder zou de locatie tussen Scheveningen en IJmuiden voor veel zeezeilers een goede
bestemming kunnen zijn als zij langs de kust varen. De afstand IJmuiden naar
Scheveningen en vice versa, zou voor een dagtocht te lang zijn, zeker voor minder ervaren
zeilers. Bovendien kan een tussenliggende haven bij slecht weer een uitkomst bieden. Een
verbinding met het binnenland kan juist dan een belangrijke toegevoegde waarde inhouden.
Bij langdurig slecht weer kunnen zeejachten de binnenwateren opzoeken in plaats van vast
te liggen in een haven.
Realisatie
Bijna alle betrokkenen geven aan dat de natuur rond Katwijk belangrijk is. De omgevingskenmerken van nu hoeven niet altijd volledig behouden te blijven, maar kunnen wel
beperkingen opleggen. Bouwen in een natuurgebied kan rekenen op weerstand van
natuurliefhebbers. Er dient dan ook een goede balans te worden gevonden tussen natuur en
economische ontwikkeling.
De meeste respondenten hebben een voorkeur voor een zeejachthaven die buitengaats, ten
noorden van de Uitwatering wordt gerealiseerd. Op deze manier, zo menen zij, wordt de
boulevard niet aangetast en blijft het vrije zicht op zee zoveel mogelijk behouden. Ook
vinden ze het belangrijk dat de recreanten die er op af komen, voor wat betreft leefstijl,
aansluiten bij de bevolking van Katwijk en de huidige bezoekers. Als omschrijving van wat
ze hiermee bedoelen worden bescheiden en goed volk genoemd. De ondernemers hebben
overigens geen duidelijke voorkeur voor een binnen- of buitengaatse haven. Wel denken zij
dat een binnengaatse variant meer kansen biedt. Als belangrijkste voordeel noemen zij de
toename van bezoekers en de mogelijkheid meer klanten te trekken.
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Daarnaast wordt van belang geacht dat bij een mogelijke zeejachthaven ook voorzieningen
gerealiseerd worden. Hierbij wordt vooral woningbouw genoemd, maar ook kleinschalige
horeca vindt men voor de levendigheid van de haven noodzakelijk. Tevens wordt
aangegeven dat de ondernemers in de zeejachthaven geen concurrentie mogen vormen voor
het centrum, waardoor hier koopkracht kan worden weggezogen. Verder levert bebouwing
rond een zeejachthaven een positieve bijdrage aan de aantrekkelijkheid en sociale
veiligheid van de haven.
De provincie geeft aan dat er een tekort is aan ongeveer 150.000 woningen in de provincie.
De oude vliegbasis bij Valkenburg wordt door de provincie als een toplocatie gezien wat
betreft woningbouw, maar ook woningbouw rond een zeejachthaven kan een prominente
locatie zijn. Tevens benadrukt de provincie dat er een tekort van 36.000 hectare ‘groen’ is
in de Randstad, waarvan 6.000 hectare voor recreatie.
Ondernemers onderstrepen het belang van bebouwing, die wel moet passen in het huidige
beeld. Dit houdt in: geen hoogbouw en ook geen grootschalige woningbouw. Daarnaast
zullen er voor de ontsluiting van een zeejachthaven nieuwe wegen moeten worden
aangelegd en dient er voldoende parkeergelegenheid te zijn.

4.4

Effecten

Van verschillende kanten wordt aangegeven dat de bewoners van Katwijk niet te veel
willen veranderen. Het behoudt van de eigen identiteit wordt belangrijk gevonden. Een
groot aantal inwoners is behoudend en aan de zondagsrust wordt grote waarde gehecht. Bij
de gemeenteraadsverkiezingen van 2005 stemde 60% van de Katwijker op een christelijke
partij.1 Door sommigen wordt overigens aangegeven dat de zondagsrust wel aan
verandering onderhevig is en dat niemand problemen heeft met de badgasten op zondag.
Katwijkers zijn volgens enkele geïnterviewden niet bang voor verandering, maar
veranderingen moeten wel goed worden beargumenteerd.
Verschillende respondenten geven aan dat de vestiging van een zeejachthaven kan leiden
tot problemen in de infrastructuur, met name de verkeersontsluiting. In de brede
structuurvisie van Katwijken wordt aangegeven dat hier op deze op dit moment al tot
problemen leidt. Ondernemers in Katwijk geven aan dat de klandizie terugloopt. Zij wijzen
daarbij op de infrastructurele capaciteit die op dit moment onvoldoende is. Met name op de
middagen is er voor de automobilisten geen doorkomen aan.
Een zeejachthaven met woningbouw kan een positief effect hebben op de leefbaarheid en
kan tevens goed zijn voor de doorstroming in Katwijk van bewoners van goedkopere naar
duurdere woningen. Er zullen geen mensen wegtrekken uit Katwijk, zolang het strand en de
boulevard intact blijven.
Ondernemers benadrukken vooral de economische en toeristische effecten. Bovendien
geven zij aan dat het ontwerp van een zeejachthaven goed rekening moet worden gehouden
met de belangen van de bewoners.
Of een zeejachthaven positieve of negatieve gevolgen heeft voor het gebied (waaronder
bijvoorbeeld het strand) is volgens Staatsbosbeheer onduidelijk. Om hierover meer inzicht
te krijgen dient een ecologische studie te worden uitgevoerd. Wat zeker zal veranderen is de
1

CDA: 28,0%; Christen Unie (CU): 15,8%; SGP: 13,8%; Christelijk Sociaal Katwijk (CSK): 2,0%;
Protestants-Christelijk Katwijk (PCK): 0,6%.
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dynamiek van de aanvoer van zand, hetgeen volgens Staatsbosbeheer tevens effect heeft op
de vegetatie en vervolgens ook op de fauna in het beschermde duinlandschap. De
technische professionals geven aan dat zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van
een buitengaatse zeejachthaven verzanding optreedt. Dit levert een verbreding op van het
strand en in mindere mate een versterking van de kust.

4.5

Verwachtingen

Wel of geen zeejachthaven hangt af van de resultaten van het onderzoek. Er kan dan ook
nader worden ingegaan op de verschillende varianten: nulvariant van geen verandering in
de huidige situatie; binnen- of buitengaats; wel of geen woningbouw; indien woningbouw,
veel of weinig woningen; wel of geen horeca, detailhandel en eventuele overige
voorzieningen.
Verschillende bewoners denken dat er geen zeejachthaven komt vanwege een gebrek aan
kennis en interesse bij een deel van de bewoners en ondernemers: de kosten en het gevoel
onder bewoners of dit nou wel nodig is en wat zij er mee moeten. Bovendien zijn zij van
mening dat bewoners zich slecht laten informeren. Uit de groepsgesprekken met de
bewoners komt naar voren dat zij graag meer informatie willen hebben over de
toegevoegde waarde van een zeejachthaven. Daarnaast bestaat onder een aantal bewoners
de angst dat een zeejachthaven op korte termijn misschien wel passende bezoekers zal
trekken, maar dat op lange termijn toch wordt geprobeerd om meer mensen te trekken die
niet perse aansluiten bij de bevolking van Katwijk. Dit zal ten koste gaan van de Katwijkse
identiteit. Andere bewoners geven juist aan dat een zeejachthaven kan zorgen voor nieuw
en meer leven in de brouwerij.
Ook de ondernemers achten de kans op een zeejachthaven niet bijzonder groot. Voornaamste
knelpunt is volgens hen de financiering. Ook het grote aantal woningen dat nodig zal zijn om
een zeejachthaven te financieren, spreekt de ondernemers niet aan. Dit tast volgens hen het
karakter van Katwijk te veel aan en heeft naar hun mening te weinig toegevoegde waarde.
Ondernemers zien voor name bij een binnengaatse variant van een zeejachthaven
mogelijkheden. Dit lijkt vooral te maken te hebben met hun eigen economische belangen.
Enkele geïnterviewden hebben opgemerkt dat er een sterke trekker van de plannen nodig is.
Dit zal iemand moeten zijn met bestuurlijke overwicht die zelf een sterk voorstander is en
weifelaars over de streep kan trekken. Het aanhaken bij verschillende landelijke en
regionale projecten die samenhangen met de mogelijkheden van een zeejachthaven, zoals
hoogwaardige woningbouw, natuurontwikkeling en werkgelegenheid, is eveneens van
belang, met name voor de financiering van het project en de medewerking van de
provincie, staatsbosbeheer, hoogheemraadschap, rijkswaterstaat en overige relevante
partijen.
Knelpunten
Voor verschillende respondenten zijn de financiën en het aantal woningen een belangrijk
knelpunt. Beide hangen overigens sterk met elkaar samen. Volgens projectontwikkelaars
vormen woningen de financiële dragers van een zeejachthaven. De exploitatie van een
zeejachthaven is volstrekt ontoereikend voor de financiering van de bouwkosten. Nagegaan
zou moeten worden welke subsidie mogelijkheden er zijn (zowel landelijk als Europees).
Daarnaast kan het beschermde natuurgebied ook een knelpunt zijn. Bovendien bestaat
maatschappelijk de vraag of het wel nodig is dat er in Katwijk een zeejachthaven moet
komen.
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Ten slotte kan worden opgemerkt dat bewoners voornamelijk infrastructurele problemen zien,
terwijl ondernemers de regelgeving, zoals bestemmingsplannen en vergunningen en studies,
(bijvoorbeeld een milieueffectrapportage), die mogelijke beperkingen kunnen opleggen
benadrukken. Als er eenmaal een keuze voor een zeejachthaven is gemaakt, dan zal de
financiering volgens hen echter geen probleem hoeven te zijn. Volgens enkele
geïnterviewden zijn er verschillende projectontwikkelaars die een zeejachthaven met
voldoende woningbouw willen financieren.

4.6

Financiën

Plannen zijn leuk, maar realiteit leert dat plannen pas gerealiseerd worden als de financiële
middelen beschikbaar zijn er rendement op het geïnvesteerd vermogen wordt gehaald. In
deze paragraaf gaan wij in op de financiële aspecten van een mogelijke realisatie van een
zeejachthaven. Eerst beschouwen we kort de markt, vervolgens kijken we naar de
bepalende factoren die een jachthaven rendabel maken.
De markt
De watersport sector is economisch gezien zeer belangrijk. Alleen al voor Engeland,
Frankrijk en Nederland gaat het om een omzet van 8,5 miljard euro en geeft de sector
werkgelegenheid aan 77.000 personen. Meer dan 10 miljoen mensen nemen jaarlijks aan
watersportactiviteiten deel.
Er is nog steeds ruimte om het watersportverkeer op de Noordzee en in het Kanaal verder te
ontwikkelen. Er zijn evenwel een aantal beperkende factoren, die kunnen worden
opgevangen door betere training en informatievoorziening, klantenzorg en betere garanties
voor een permanente veiligheid.
Vanuit het perspectief van de maritieme watersportmobiliteit zijn de Noordzee, het Kanaal
en de Ierse zee van groot belang vanwege de belangrijke aantallen boten die hier jaarlijks
varen, en omdat het een internationaal oversteekgebied is. Dit vormt de ideale basis voor de
uitbouw van een verdere transnationale samenwerking.
Kosten
De aanlegkosten van jachthavens hangen af van de locatie en van het gewenste niveau aan
voorzieningen. Zij variëren van 4000 a 5000 euro per ligplaats tot meer dan 40.000 euro per
ligplaats. Of een jachthaven winstgevend kan zijn, hangt af van een aantal factoren. Zo zijn
er aan de uitgavenzijde de kosten van aanleg, management en onderhoud.
Directe kosten
De directe kosten hebben betrekking op: de ontwikkeling van de jachthaven; beheer van de
jachthaven; en het onderhoud van de jachthaven. De kosten die verbonden zijn aan de
ontwikkeling van een jachthaven zijn zeer divers van aard en kunnen hoog oplopen,
afhankelijk van de geografische ligging, de dienstverlening en de inrichting, wat de
rentabiliteit van de investering in het gedrang kan brengen. De kosten hebben onder andere
betrekking op: verwerving van gronden, eventueel gekoppeld aan het voeren van de
onteigeningsprocedures; het opstellen van het conceptplan; de organisatie van de
engineering; de realisatie van het conceptplan; de uitvoering van de publieke werken, zoals
het uitbaggeren van de vaargeul; de aankoop van de inrichting; de organisatie van de
maritieme dienstverlening; de organisatie van de veiligheidswerken; en de financiële
kosten, gekoppeld van de organisatie van de investeringen.
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Met het oog op het rentabiliseren van de investering, is het noodzakelijk om rekening te
houden met de diverse vaste kosten, die direct verbonden zijn aan het uitbaten van de
jachthaven. Deze vaste kosten hebben onder andere betrekking op: de permanente
verzekering van de veiligheid in de jachthaven; organisatie van elementaire
dienstverlening; het gebruik van de publieke nutsvoorzieningen; de lokale en nationale
belastingen; het personeel en de sociale lasten; de toepassing van de vigerende
milieureglementeringen en de organisatie van noodzakelijke voorzieningen; en het voeren
van marketing en promotie.
Om de werking van de jachthaven op een permanente manier te kunnen verzekeren, is het
noodzakelijk dat de nodige onderhoudswerken worden uitgevoerd. De hoogste kosten zijn
verbonden aan: het verzekeren van de toegankelijkheid van de jachthaven, onder andere
door het uitvoeren van de baggerwerken en het verzekeren van de veiligheid van de
jachthaven.
Indirecte kosten
In acht genomen de bijzondere ligging van de jachthaven op de grens tussen het land en de
zee, komt het er voor alle betrokken actoren op aan om het geheel van de aspecten, die
verbonden zijn aan de desbetreffende locatie, optimaal te valoriseren met het oog op het
bestendigen van de sociaal-economische ontwikkeling en het veiligstellen van de
rentabiliteit van de investeringen, die in de jachthaven gevoerd worden. Deze aspecten
hebben betrekking op de geografische, historische, ecologische, culturele, sociale,
stedelijke, logistieke, maritieme en economische elementen, die de eigenheid van de
jachthavenlocatie uitmaken. Op elk van deze terreinen dienen dan ook de nodige
investeringen opgebracht te worden om dit te bewerkstelligen. Zo wordt men met de
volgende zaken geconfronteerd.
- Ontwikkeling van lokale toeristische onthaalinfrastructuur
Gezien de aantrekkelijkheid van de jachthaven voor de toeristen en voor de lokale
bevolking, is het noodzakelijk om te voorzien in een elementaire onthaalstructuur, die de
waarde van het maritieme gebeuren in en rond de jachthaven op een correcte manier in de
verf zet. De jachthaven is meer dan een verzameling van boten die binnen en buiten varen,
maar is nauw verbonden met een bijzondere know-how van de navigatie, en een grondige
kennis van het zeegebeuren. Ook de maritieme industrie, die nauw aanleunt bij de werking
van een jachthaven, kan actief betrokken worden in deze toeristische onthaalstructuur. Ten
slotte kan in de historische maritieme sites een link gelegd worden met het verleden en met
het maritieme erfgoed dat al dan niet aanwezig is in de haven. Het komt erop aan om deze
toeristische infrastructuur op een voldoende manier te ontwikkelen en te actualiseren.
- Organisatie van lokale transport- en mobiliteitsfaciliteiten
In de mate dat de jachthaven fungeert als een lokale of regionale toeristische en/of
commerciële aantrekkingspool, is het noodzakelijk om de toegankelijkheid van de
jachthaven op een voldoende manier te verzekeren, niet alleen voor de pleziervaarders,
maar ook voor de toeristen en de lokale bewoners. Daarvoor dienen de nodige
investeringen gemaakt te worden om die transportfaciliteiten te organiseren, die verder
gaan dan het louter aanleggen van een parking. De ruimtelijke inrichting van deze
transportfaciliteiten is van essentieel belang om te verhinderen dat de toeristische
aantrekkingskracht vermindert en dat de ruimtelijke integratie van de jachthaven in zijn
directe omgeving doorbroken wordt: al te vaak wordt het commerciële centrum rond de
jachthaven van de jachthaven gescheiden door het aanleggen van een ruime parking of het
aanleggen van een brede boulevard, die de werking van de jachthaven onttrekt aan het zicht
van de bezoekers van de commerciële en stedelijke infrastructuur.
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- Organisatie van efficiënte nutsvoorzieningen
Gezien de verschillende functies die verbonden zijn aan de ruimte in en rond de jachthaven,
worden diverse soorten gebruikers aangetrokken: niet alleen de pleziervaarders, maar ook
de industrie, de handel en de dienstverlening, de toeristen en de lokale bewoners maken
intensief gebruik van deze beperkte ruimte. Daartoe is het noodzakelijk om de nodige
investeringen te doen om de publieke nutsvoorzieningen op een efficiënte wijze te
organiseren, rekening houdend met de nationale en internationale milieureglementering. Zo
zal er bijzondere aandacht besteed worden aan de waterkwaliteit en de efficiënte distributie
van water, de organisatie van de afvalophaling, rekening houdend met de flux van de
bezoekende toeristen, enzovoorts.
- Organisatie van meervoudig ruimtegebruik en ruimtelijke ontwikkeling
De ruimte in en rond de jachthaven is per definitie beperkt. Daartegenover staat dat
verschillende functies gekoppeld worden aan deze beperkte ruimte. Bovendien zijn aan
deze beperkte ruimte verschillende waarden gekoppeld, die van historische, maritieme,
ecologische, toeristische, stedelijke, culturele, economische of sociale oorsprong zijn. Om
de duurzame en evenwichtige ontwikkeling van deze site veilig te stellen, is het belangrijk
dat alle actoren en gebruikers met elkaar in overleg gaan om te komen tot een
gemeenschappelijk project die de relatieve waarde van elk van de aanwezige functies uit te
bouwen en te integreren in de aangeboden ruimte. Dit vergt een verregaande investering
van alle actoren, waarbij verbetering van de aangeboden kwaliteit van de respectievelijke
functies als centrale norm geldt.
- Organisatie van de externe veiligheid
In de mate dat de aantrekkingskracht van een jachthaven gevaloriseerd wordt en bewust
gemikt wordt op het aantrekken van externe gebruikers, zoals toeristen, handelaars, nieuwe
bewoners, enzovoorts, en in de mate dat de site in en rond de jachthaven tot het publieke
domein behoort, is het noodzakelijk om het meervoudige gebruik van deze ruimte op een
veilige manier te organiseren.
Inkomsten
Wat de inkomsten betreft, is het zo dat de ontwikkeling en de werking van een jachthaven
inkomsten kan genereren voor de diverse actoren die op een directe of indirecte manier
betrokken zijn bij het functioneren van de jachthaven. Zo vloeien de inkomsten niet alleen
naar de beheerders van de jachthavens en de maritieme industrie en diensten, die een
directe dienstverlening aanbieden aan de pleziervaarders. Maar ook de lokale en nationale
autoriteiten, de lokale handel en ambachten ervaren positieve financiële effecten van de
aanwezigheid van een jachthaven in hun regio. Meerdere partijen hebben er dus een direct
belang bij om de werking van de jachthaven op een efficiënte manier te organiseren en dus
het voortbestaan van de jachthaven te verzekeren.
Aan de inkomstenkant zijn er naast de liggelden inkomsten van diverse diensten mogelijk.
Gemiddelde cijfers, afkomstig uit diverse onderzoeken naar de exploitatiekosten van
jachthavens aan de Franse kust, geven aan dat deze gemiddeld tussen de 800 en 1000 euro
per jaar per ligplaats bedragen voor marinas met goede bestuurders.
Uit de analyses van kosten en baten van de jachthavens kan worden geconcludeerd dat
jachthavens alleen winstgevend kunnen zijn als voldaan wordt aan de beide voorwaarden
dat de kosten bij aanleg van de ligplaatsen in de jachthaven laag zijn, en dat er een
voldoende vraag naar ligplaatsen moet zijn om hoge ligplaats prijzen te kunnen vragen. Het
is daarbij een noodzaak, om naast de inkomsten uit liggelden, andere inkomsten te
genereren. Mogelijkheden zijn er op het vlak van de verlening van diensten die aan de
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werking van de haven gerelateerde zijn, zoals werf activiteiten, het onderhoud van boten en
dergelijke.
Ook winkels, restaurants, hotels, woningbouw en dergelijke maken de aanleg van een
jachthaven als ruimtelijk-economisch project aantrekkelijk. Met name overheden zijn
hiervoor gevoelig. Zij gebruiken jachthavens als instrument voor economische en
toeristische ontwikkeling. Ook stedelijke ontwikkeling/vernieuwing is vaak gebaat bij de
aanleg van nieuwe jachthavens en rechtvaardigen investeringen in de bijbehorende
infrastructuur.
Economische en toeristische effecten
De economische effecten op lokaal niveau beginnen met de bouw van de jachthaven. De
jachthaven zelf zal na voltooiing een omzet van 1000 tot 3000 euro per ligplaats genereren
en creëert 1 tot 1.5 arbeidsplaats per 100 ligplaatsen. De operationele kosten die lokaal
worden besteed zullen tussen de 500 en 1000 euro per ligplaats liggen.
Een nieuw jachthaven geeft ook werk aan de boten bouwers en handelaars. 100 Nieuwe
ligplaatsen leiden op de middellange termijn (5/10 jaar) tot de aanschaf van 100 nieuwe
boten. Uitgaven van bootbezitters hangen in hoge mate af van de faciliteiten die in de
betrokken jachthaven aanwezig zijn. De vestiging van ondernemingen, die direct op de
jachthaven gericht zijn, hangt van de lokale situatie af en van het aantal ligplaatsen in de
directe omgeving. Een aantal activiteiten kan verder worden ontwikkeld, met name
verhuur, chartervaart en zeilscholen. Hiermee kunnen ook nieuwe klanten worden
aangetrokken.
Bestedingen van bezoekende boten en van de boten van de "residentials" zijn van groot
belang: met name bezoekers geven geld uit in restaurants, bars, en winkels. In Frankrijk is
dit circa 100 euro per dag, in Nederland circa 56 euro dag. Tevens kunnen watersport
evenementen een economische impuls betekenen.
Daarnaast oefenen jachthavens een grote aantrekkingskracht uit op toeristen die naar de
boten komen kijken, de bijzondere sfeer van een haven komen proeven, en aangetrokken
worden door de winkels en restaurants bij de haven, en ook op watersport
activiteiten/evenementen afkomen. Water heeft een hoge belevingswaarde en zodoende een
grote aantrekkingskracht. De indirecte economische impact van een jachthaven kan
daardoor enorm zijn. Enkele honderden boten kunnen honderdduizenden toeristen trekken
als de jachthaven is geïntegreerd in een aantrekkelijk waterfront, stedelijke voorzieningen,
en dergelijke. Of dit inderdaad het geval zal zijn hangt af van aantrekkingskracht en
openbaarheid van de omgeving en het aanbod van activiteiten en voorzieningen. De
uitbouw van een jachthaven alleen biedt op zich dus absoluut geen garantie om deze
indirecte economische effecten te genereren, alles zal afhangen van de kwaliteit van het
project, de integratie in de stad, de plek zelf en de omgeving waarin deze is gesitueerd.
Directe inkomsten
De noden van de pleziervaarder, waarmee hij geconfronteerd wordt in het kader van de
uitoefening van zijn tijdsverdrijf, zijn van diverse aard. Op grond van hun interne
organisatie streven de beheerders van de jachthavens ernaar om op een directe of indirecte
manier aan deze noden tegemoet te komen en zich aldus te verzekeren van de
noodzakelijke klantenbinding. Aldus genereren zij op een permanente manier inkomsten,
die nodig zijn om de eigen rentabiliteit van de gedane investeringen veilig te stellen. In acht
genomen de actieve werking van een jachthaven kan men een onderscheid maken tussen de
volgende soorten inkomsten, die het gevolg zijn van de acties, ondernomen door de
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pleziervaarder om zijn beoogde vrijetijdsbesteding op een duurzame en veilige manier te
kunnen beoefenen.
Inkomsten die verbonden zijn aan de werking van de jachthaven, waaronder de permanente
en tijdelijke verhuur van ligplaatsen; het verlenen van diensten, onder andere op het vlak
van afvalophaling, persoonlijke hygiëne, waterbevoorrading, enzovoorts; en de organisatie
van evenementen voor pleziervaart.
De inkomsten van de aanverwante maritieme industrie, die direct inspeelt op de werking
van de jachthaven, waaronder de botenbouw; de scheepvaartelectronica; de werven voor
scheepsherstelling; de werven voor het onderhoud van boten; de winterstallingen; de
zeilmakerijen en de ateliers voor de herstelling van zeilen; de kartografie; de productie van
navigatie-instrumenten; de constructie van havenuitrusting, zoals pontons; en de installatie
van havenuitrusting.
De inkomsten van de aanverwante maritieme dienstverlening, die direct inspeelt op de
werking van de jachthaven, waaronder de verzekeringen; de financiering van boten; de
organisatie van maritieme opleidingen; de ontwikkeling van software, o.a. op vlak van
navigatie; de handel in brandstoffen; de communicatie, gekoppeld aan maritieme
toepassingen; de proviandering; de verhuur van boten; de organisatie van de
botenbewaking; de organisatie van excursies op zee; en de verkoop van aangepaste kledij
voor de pleziervaart.
De pleziervaarder als consument
Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de pleziervaarder, die effectief
rondtrekt van haven naar haven en de residentiële pleziervaarder, die zijn vaartuig bezoekt
in een welbepaalde jachthaven. Wat de laatste categorie betreft, maakt men vervolgens nog
een onderscheid tussen de pleziervaarders die woonachtig zijn in de regio rond de
jachthaven en bijgevolg niet zorgen voor extra bestedingen, en de residentiële pleziervaarders, die afkomstig zijn uit andere regio's en wel zorgen voor extra bestedingen, die
gespreid worden in de tijd. Elk type van pleziervaarder heeft dus zijn eigen commerciële
bestedingspatroon:
• Hij kan optreden als consument van de lokale openbare instellingen en nutsvoorzieningen, waaronder de musea, gelegen in de desbetreffende regio; het openbare
vervoer; de lokale infodienst; de havenautoriteiten; en de douane-autoriteiten.
• Ook kan hij optreden als consument van de lokale maritieme toeristische infrastructuur,
waaronder de visserij; het duiken en de organisatie van onderwater-excursies; en de
begeleide expeditietochten op zee, zoals zeeklassen, enzovoorts.
• Daarnaast kan hij optreden als consument van de lokale continentale toeristische
infrastructuur, waaronder de horeca; de reisagentschappen; en de culturele evenementen.
• Tenslotte kan hij optreden als consument van de lokale economische infrastructuur,
waaronder de handel en diensten van diverse aard en de ambachten, waaronder houtbewerking, metaalbewerking, enzovoorts.
Indirecte inkomsten
Jachthaven als lokale toeristische aantrekkingspool
De jachthavens zijn vaak gelokaliseerd in toeristische regio's en oefenen een bijzondere
aantrekkingskracht uit op de toeristen, die aanwezig zijn. Niet alleen is er de aangename
sfeer, maar vaak worden er ook evenementen georganiseerd, die aantrekkelijk zijn voor het
oog. Daarenboven kunnen ze zelf op een actieve manier kennis maken met het zeilgebeuren
en deelnemen aan excursies. En ten slotte heeft zich in bepaalde gevallen rond de
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jachthaven een gans netwerk van horecazaken en commerciële zaken ontwikkeld, die de
aantrekkelijkheid van de site nog verhogen. Bijgevolg fungeert de jachthaven in deze
regio's als een bijzondere toeristische troef en dit leidt onder andere tot: een stijging van
verbruik in horeca; een stijging van de handel; een valorisering van het overig toeristische
potentieel; en de ontwikkeling van toeristische onthaalinfrastructuur.
De ruimtelijke inrichting van de site rond de jachthaven en de integratie van de jachthaven
in de lokale commerciële structuren zijn van doorslaggevend belang om deze aantrekkingskracht en bijgevolg de toename van de inkomsten.
Jachthaven als instrument ter verbetering van de lokale leefkwaliteit
De ontwikkeling en uitbouw van een jachthaven leidt in een stedelijke omgeving vaak tot
een verhoging van de aantrekkelijkheid van de buurt. Anderzijds wordt de ontwikkeling
van een jachthaven vaak gekoppeld aan een of meerdere vastgoedprojecten, die de
financiering van de realisatie van de jachthaven mogelijk moet maken. In elk geval heeft de
inrichting van een jachthaven een direct financieel effect op de kostprijs van de ruimte, om
en rond de jachthaven, en leidt onder andere tot: een stijging van grondprijzen; een
waardevermeerdering van de woonhuizen; een waardevermeerdering van de commerciële
centra; de ontwikkeling van aangepaste woonprojecten; en de ontwikkeling van kantoor- en
winkelcentra
Jachthaven als centrum voor locale logistieke dienstverlening en mobiliteit
In acht genomen de bijzondere aantrekkingskracht van een jachthaven, zowel voor de
pleziervaarders als voor de toeristen, die aanwezig zijn in de betrokken regio, is de fysische
toegankelijkheid van de jachthaven over land van groot belang. Daarenboven, gezien de
combinatie van de diverse functies die om en rond de jachthaven georganiseerd worden, is
het opportuun om een verscheiden aanbod aan transportmogelijkheden te voorzien om de
mobiliteit op een efficiënte wijze te garanderen. Anderzijds is het ook zo dat de jachthaven
omwille van zijn aantrekkelijkheid ook als vertrekpunt kan fungeren voor het organiseren
van diverse excursies die de culturele, historische, maritieme of ecologische omgeving van
de jachthaven maximaal kunnen valoriseren. Aldus kan de inrichting van een jachthaven
onder andere leiden tot: een concentratie van aanknopingspunten voor mobiliteit; de
organisatie van toeristische excursies; en de organisatie van een distributieknooppunt.
Jachthaven als centrum voor locale economische dienstverlening
Gezien de toeristische aantrekkelijkheid van een jachthaven, en het ontwikkelen van de
nodige urbanisatie- en/of woonprojecten om en rond de site van de jachthaven, is het zo dat
de site om en rond de jachthaven in bepaalde regio's niet langer tot de exclusiviteit van de
pleziervaarders behoort. Gezien de diversificatie van het bezoekerspotentieel aan deze site
en de eventuele aanwezigheid van permanente bewoners, naast de eventuele residentiële
pleziervaarders, kan dit onder meer leiden tot een stijging van de investeringen in de handel
en diensten in dit gebied, waarbij de traditionele dienstverlening, die direct gekoppeld is
aan het functioneren van een jachthaven, overstegen wordt. Aldus kan deze evolutie leiden
tot een concentratie van handel en diensten en een diversificatie van handel en diensten, die
verder gaat dan de louter maritieme dienstverlening. Ingevolge deze evolutie kan deze site
uitgroeien tot een commerciële aantrekkingspool die het lokale niveau overstijgt en van
belang is voor de bovenlokale distributie en handel.
De jachthaven als centrum van tewerkstelling
De inrichting en de werking van een jachthaven heeft ook zijn effecten op de lokale
tewerkstelling. Deze tewerkstellingseffecten situeren zich op direct vlak en indirect vlak.
Internationale literatuur geeft aan dat een jachthaven voorziet in de tewerkstelling van 1 à 2
personen per 100 ligplaatsen. Daarnaast zorgt de werking van een jachthaven ook voor
Deelrapport A: omgevingsanalyse
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directe tewerkstelling in de maritieme industrie, handel en dienstverlening, die direct
verbonden is aan dit functioneren. Indirect kan men wijzen op de impact van de
aantrekkelijkheid van de jachthaven op het vlak van de toeristische dienstverlening en
industrie en op het vlak van de distributie en transport.
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5.

BELEIDSKADER

In dit hoofdstuk wordt het beleidskader besproken waarbinnen de gemeente Katwijk een
afweging kan maken voor het wel of niet aanleggen van een zeejachthaven.
Achtereenvolgens wordt het gemeentelijk beleid, het provinciaal beleid en het relevante
rijksbeleid besproken. Daarin worden een aantal beleidsrapportages van de verschillende
overheden onder de loep genomen. Ook wordt kort ingegaan op het rapport van
Deltacommissie II om te bezien wat de aanknopingspunten zijn.

5.1

Gemeentelijk beleid

Bestemmingsplan Landelijk gebied
Voor de riviermonding en het gebied ten noorden hiervan is het bestemmingsplan Landelijk
gebied (1977) onderhavig (wordt momenteel herzien), voor het gebied ten zuiden het
bestemmingsplan Katwijk aan Zee 2004. In deze bestemmingsplannen is het feitelijk
gebruik bestemd, waarbij geen ontwikkelingen zijn voorzien. In het bestemmingsplan
Landelijk gebied (1977), waarvan afbeelding 15 een uitsnede laat zien, is de Zeereep (dik
gestreept), het Strand (gestippeld) en het Natuurgebied (dun gestreept) bestemd, alsmede de
parkeerplaats, het kampeerterrein en een manege.
Afbeelding 15 Uitsnede bestemmingsplan “Landelijk gebied” (1977)
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Brede Structuurvisie
De kwaliteit van de samenleving en van de leefomgeving zijn leidend bij het ontwikkelen
van beleid. De vastgestelde brede structuurvisie (BSV) moet voor de gefuseerde gemeente
Katwijk (vroegere gemeenten Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg) uiteindelijk de leidraad
vormen. De BSV vormt de opmaat voor wat er in de gemeente beheerd, beschermd en
ontwikkeld moet worden.
Gemeente Katwijk
Katwijk heeft van nature een uitstekende toeristische trekkracht. Zee, strand en duinen, de
Oude Rijn als vaarweg, een historisch en qua natuur rijk achterland met waterrecreatie en
de bollenteelt kunnen rekenen op grote belangstelling van recreanten en toeristen.
Bijzonder voor Katwijk is bovendien, dat het massatoerisme er niet is binnengedrongen. De
plaats heeft een geheel eigen identiteit en uitstraling. De gemeente Katwijk ziet vooral in de
potentie van het groen en blauw van de Oude Rijn een kans om dat element tot één van de
belangrijkste dragers van de ruimtelijke structuur te maken.
Visie Toerisme en recreatie 2007 - 2010
Ten behoeve van de toekomst voor recreatie en toerisme is een visie opgesteld waarin de
doelen voor Katwijk zijn vastgelegd. De kwaliteit van horecagelegenheden,
verblijfsaccommodaties en verder toeristisch-recreatieve producten die Katwijk biedt gaat
niet gelijk op met wat het publiek vraagt. Voor het beleidsveld Toerisme en recreatie
worden de volgende doelen genoemd:
• het versterken van de kern Katwijk aan Zee als trekker voor toerisme;
• het versterken van de toeristische aantrekkingskracht van het achterland van Katwijk;
• het, in het belang daarvan, afstemmen van het toeristisch aanbod op specifieke
doelgroepen, zoals de actieve en culturele 50-plusser, jeugd, gezinnen, rust-en ruimte
zoeker;
• het creëren van mogelijkheden tot combinatiebezoeken, zowel binnen Katwijk als
binnen de regio;
• het creëren van meer en nieuwe verblijfsfaciliteiten.
Ingrepen Katwijk aan Zee
Binnen de sleutelprojecten zijn ingrepen uit alle sectoren binnen een bepaalde zone
bijeengebracht. Uitwerking in de praktijk is dan ook een integrale opgave. Voor Katwijk
aan Zee zijn de volgende ingrepen van belang:
• aanbrengen drukte/rustzonering;
• verruimen van mogelijkheden voor strandpaviljoens;
• winterfaciliteiten in de buurt van strand en zee;
• mogelijkheid van evenementen;
• verruimen van mogelijkheden voor verblijfsaccommodatie, in combinatie met welness,
horeca en terrassen;
• intensiveren gebruik locatie Zeehospitium of locaties in de nabijheid daarvan, gericht
op gezondheidstoerisme;
• stimuleren actief toerisme in relatie tot strand en zee;
• parkeermogelijkheden verruimen;
• verbeteren van de kustverdediging, bij voorkeur zeewaarts
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Afbeelding 16 Brede Structuurvisie: voorgestelde ingrepen

Bron: De Architekten Cie (2007)

Ten behoeve van de BSV is een informatiebijeenkomst gehouden waarbij de aanwezigen
hun mening konden geven op een aantal relevante beleidsrichtingen. Bijgevoegd zijn drie
sheets die van belang zijn voor de haalbaarheidsanalyse van de jachthaven. Hieruit blijkt in
ieder geval dat een merendeel vindt dat Katwijk zich sterker mag profileren als toeristische
trekker, mogelijk zelfs met een nieuwe identiteit. De meesten zijn echter van mening dat de
huidige identiteit behouden moet blijven, ook bij een sterkere profilering op toerisme. Een
grote meerderheid vindt zelfs dat er geïnvesteerd moet worden, omdat Katwijk anders
indut.
Één vraag tijdens de informatiebijeenkomst had direct betrekking op een mogelijke
zeejachthaven en wel of een zeejachthaven de toeristische impuls is waar Katwijk op zit te
wachten? De meerderheid van de aanwezigen denk dat een zeejachthaven (met of zonder
voorzieningen) de impuls kan geven aan Katwijk die nodig is.
In afbeelding 16 zijn de geplande ingrepen voor Katwijk aan Zee in kaart gebracht. Voor de
oeverzone van de Oude Rijn moet de gehele linie zo veel mogelijk worden vrijgemaakt van
de oevers en voor het publiek toegankelijk worden gemaakt (langzaam verkeer). Hierbij
hoort ook een groene inrichting en verruiming van mogelijkheden tot aanleg van
recreatieve vaartuigen. De oriëntatie moet zo veel mogelijk gericht zijn op de Oude Rijn:
van rug naar front. De gebruiksmogelijkheden in en nabij de monding van de Oude Rijn
dienen te worden geïntensiveerd: zeejachthaven en daaraan gelieerde voorzieningen en
bedrijvigheid, uitgaansmogelijkheden, verblijfsaccommodatie, congres-faciliteiten,
parkeren, stadspark met voorzieningen voor dagrecreatie en wonen. Verder dienen de
cultuur en natuurwaarden van de Noordduinen beschermd te worden. Daarnaast dient het
functioneren van het oude havengebied en de Zwaaikom te worden verbeterd.
Rapport City-marketing
De citymarketing van Katwijk heeft als doelstelling het huidige profiel, dat vooral wordt
bepaald door zee, strand en duinen, bij te kleuren en aan te vullen. Dit bijkleuren en
aanvullen gebeurt met behulp van drie scenario’s:
1. Toerisme en bezinning. Dit sluit aan bij het huidige profiel van zee, strand en duinen
en is erop gericht de kansen op gebied van toerisme beter te benutten. Door de promotie
Deelrapport A: omgevingsanalyse
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van het huidige aanbod te verbeteren wordt gewerkt aan het bijkleuren van het huidige
profiel. Daarnaast wordt een aantal nieuwe producten en voorzieningen ontwikkeld om
het toeristisch aanbod te verbreden. Met behulp hiervan wordt nichemarkt van
bezinning aangeboord: uitwaaien aan het strand, wellness en retraite. Hiermee kiest
Katwijk voor kwaliteitstoerisme, niet voor massatoerisme.
2. Waterrijk: het water als verbindende schakel, in verleden, heden en toekomst. Katwijk
is een dorp met veel water. De Noordzee aan de westkant en de Oude Rijn als
verbindende schakel tussen de vier dorpen. Op dit moment maakt dit nog te weinig
onderdeel uit van het profiel van Katwijk. Zowel op het gebied van sportieve recreatie
(zeilen, surfen en dergelijke) als de cultuurhistorische kant (varend erfgoed,
visserijverleden) kunnen bestaande producten beter worden gepromoot en nieuwe
producten worden ontwikkeld.
3. Innovatieve ambachtelijkheid. De combinatie van hard en slim werken. Dit is
gebaseerd op de bijzondere bedrijvigheid dier er in Katwijk is en ook heel erg bij
Katwijk past. Op moderne innovatieve manieren wordt invulling gegeven aan (zeer)
oude ambachten. Het opnemen van dit aspect is een duidelijke aanvulling in het merk
Katwijk en doet recht aan de plaats en betrokkenheid van Katwijker ondernemers en de
ondernemende mentaliteit.
De kernwaarden in de citymarketing zijn betrouwbaar, zorgzaam, gelovig en sportief. Deze
zijn duidelijk onderscheidend en zeer kenmerkend voor Katwijk. Dergelijke waarden
vormen een uitgangspunt voor verdere communicatie van het verhaal van Katwijk en zijn
de bijvoeglijke naamwoorden die doelgroepen in het hoofd moeten krijgen als ze ‘Katwijk’
horen.

5.2

Provinciaal beleid

Streekplan Zuid-Holland west 2003
In het streekplan Zuid-Holland West 2003 presenteert het provinciebestuur van ZuidHolland een samenhangende visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Zuid-Holland West
voor de periode tot 2015. Het belangrijkste kenmerk van het streekplan is de integratie en
coördinatie op het gebied van ruimtelijke ordening en sectoraal beleid.
Ontwikkelingen in Katwijk
In Katwijk komt een aantal vraagstukken samen. In de eerste plaats leeft er bij
verschillende betrokkenen al enige tijd een wens om hier een zeejachthaven te realiseren,
zo mogelijk in samenhang met woonfuncties en een verbinding met de binnenwateren. In
de tweede plaats is er in de monding van de Oude Rijn een nieuw gemaal met een dubbele
capaciteit nodig. Wanneer een verbinding met het Hollandse Plassengebied mogelijk is,
moet rekening worden gehouden met verdere capaciteitsvergroting op termijn.
Eventuele nadelige effecten van deze ontwikkelingen moeten dan worden opgevangen door
extra natuurontwikkeling aan de zeezijde van de zeewering bij Katwijk en aan de landzijde
in het kustgebied tussen Katwijk en Noordwijk. Het geheel zal verantwoord moeten
aansluiten op de bebouwing van Katwijk en moeten voldoen aan de eisen die worden
gesteld vanuit de kustveiligheid.
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Afbeelding 17 Uitsnede plankaart Streekplan Zuid-Holland West

Bron: Bureau Streekplanning/ Regiogroep West (2003)

Kust
De provincie zet met haar kustbeleid in op twee doelstellingen: versterking van de
zeewering en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de kustzone. Deze doelstellingen
worden zoveel mogelijk in combinatie met elkaar nagestreefd.
Als gevolg van klimaatverandering en zeespiegelrijzing moeten maatregelen worden
getroffen om de zeewering te versterken. Dit speelt in het kustvak Hoek van HollandKijkduin en bij de badplaatsen Scheveningen, Katwijk en Noordwijk. De kuststrook moet
hiertoe qua ontwikkelingsmogelijkheden als één geheel worden beschouwd (inclusief
eventuele beperkte zeewaartse duinverbreding indien studies dit als relevante extra
mogelijkheid naar voren zouden brengen), rekening houdend met de Habitatstatus van de
duinen. De noodzakelijke investeringen voor de veiligheid kunnen wellicht ook worden
benut voor versterking van de natuur-en recreatiemogelijkheden.1
Natuur
In Zuid-Holland West zijn alle (inter)nationale natuurgebieden in de duinen gelegen (zie
uitsnede Streekplankaart in afbeelding 17). Gebieden die onder de Habitatrichtlijn vallen,
zijn in dit streekplan als concrete beleidsbeslissing CBB.1 opgenomen. De toename van de
recreatieve druk op de duinen moet worden tegengegaan. In de duinen ten noorden en ten
zuiden van Katwijk is uitbreiding van verblijfsrecreatie daarom niet toegestaan. De
provincie streeft hier naar natuurontwikkeling. Doorsnijding van de duinen door
infrastructuur moet worden vermeden.
De rest van het landelijk gebied wordt in eerste instantie beschermd door het tegengaan van
verstedelijking door middel van de rode contouren. Daarnaast geldt voor grote delen van

1

Structurerend Element 14: Het behoud van een duurzaam kustfundament. Kernpunt 68: In de
bebouwde delen van de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Scheveningen en Kijkduin is het streven om
voor de instandhouding van de veiligheid en kustverdediging tenminste uit te gaan van het
consolideren van de huidige afslaglijn, door middel van beperkt zeewaarts gerichte maatregelen,
eventueel ondersteund door een harde oeververdediging.
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het agrarisch gebied een specifieke bescherming van daar voorkomende te beschermen
kwaliteiten.2
Afbeelding 18 Provinciale ecologische hoofdstructuur

Bron: Bureau Streekplanning/ Regiogroep West (2003)

Recreatie
Voor het stedelijk gebied is het van belang dat de kwaliteit van het nabije landelijk gebied
wordt gehandhaafd en waar nodig versterkt. Waar dat mogelijk is zal de inrichting van de
oevers van de Oude Rijn gericht moeten zijn op versterking van de recreatieve en
landschappelijke kwaliteiten. Recreatievoorzieningen moeten primair worden gerealiseerd
in de nabijheid van het stedelijk gebied.3
Parken
Om een goede balans tussen rode en groene functies te realiseren is binnen stedelijke
netwerken aandacht nodig voor regionale parken. Dit zijn landschappelijke eenheden van
niet verstedelijkte gebieden die aansluiten op de steden in het stedelijk netwerk. In ZuidHolland West zijn de Groenblauwe Slinger en de zone Den Haag-Katwijk als zodanig
opgenomen. De groene verbinding van het Groene Hart naar de duinen ten zuiden van de as
Leiden-Katwijk moet worden gehandhaafd.4

2

Structurerend Element 1: Vrijwaring van het groenblauwe raamwerk. Structurerend Element 3: De
(inter)nationale en provinciale natuurgebieden zijn van een groene contour voorzien. Met
uitzondering van sanering van gebiedsvreemde of ongewenste functies zijn binnen deze groene
contourgebieden slechts in uitzonderingsgevallen ingrepen mogelijk Deze nee-tenzij-afweging is in
concrete gevallen voorbehouden aan Provinciale Staten. Concrete beleidsbeslissing 1: De duinen met
(inter)nationale status (Habitatgebieden). Veiligstelling van de natuur- en landschapswaarden in het
duingebied.
3
Kernpunt 4: Versterking van de toeristische en recreatieve functie in de Noordflank van de
Zuidvleugel. Kernpunt 10: Het versterken van het waterrecreatienetwerk in het Hollands
Plassengebied
4
Structurerend Element 7: In de regionale parken Groenblauwe Slinger en Den Haag-Katwijk geldt
een recreatieve inrichting met behoud en zo mogelijk versterking van groenblauwe waarden en de
cultuurhistorische waardevolle elementen alsmede een werend beleid ten aanzien van verstedelijking
en nieuwe verblijfsrecreatie. Concrete beleidsbeslissing 1: De duinen met (inter)nationale status
(Habitatgebieden). Veiligstelling van de natuur- en landschapswaarden in het duingebied. Kernpunt
1Behoud en versterking van natuurwaarden
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Afbeelding 19 Parken

Bron: Bureau Streekplanning/ Regiogroep West (2003)

Cultuurhistorie
Waardevolle structuren (archeologie, landschap en nederzettingen) en objecten in ZuidHolland West zijn in kaart gebracht via de cultuurhistorische waardebepaling in de
beleidsnota Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie Zuid-Holland. Op basis
hiervan zijn "Topgebieden behoud cultureel erfgoed" aangewezen, waarvan de meeste
samenvallen met de Belvedèregebieden die het Rijk heeft benoemd.
Het gaat bij het in acht nemen van cultuurhistorische waarden niet alleen om het
beschermen van waardevolle landschappen en structuren, maar ook om het behoud van
cultureel erfgoed in de vorm van belangrijke objecten of wijken (sociale woningbouw,
wederopbouwarchitectuur en villawijken) die kenmerkend zijn voor een bepaalde periode
of gebeurtenis (Atlantikwall). Voor de Limes (het historische grensgebied van het
Romeinse rijk langs de Oude Rijn) heeft het Rijk in de Nota Belvedère een nationaal
project aangekondigd.5

5

Structurerend Element 7:In het landelijk gebied wordt prioriteit gegeven aan de handhaving en zo
mogelijk versterking van (deel)gebiedsspecifieke functies en waarden. Cultuurhistorisch waardevolle
elementen worden daarbij zoveel mogelijk beschermd. Kernpunt 17: Veiligstellen en beschermen
van cultuurhistorische waarden van de Atlantikwall inclusief het barakkendorp van vliegveld
Valkenburg.
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Afbeelding 20 Kaart CHS

Bron: Provincie Zuid-Holland (2008)

Voor het gehele studiegebied geldt een hoge archeologische waarde (oranje vlak), de gele
lijn in bovenstaande kaart geeft aan dat het uitwateringskanaal wordt gezien als een
historisch landschappelijke lijn met een redelijke hoge waarde. De duinstrook wordt gezien
als historisch landschappelijk vlak met een redelijke hoge waarde, de overgang tussen duin
en zee wordt gezien als een landschappelijke contrastzone (rood gearceerd).
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland 2020
De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2020, die op 13 oktober 2004 door Provinciale
Staten is vastgesteld, ligt in het verlengde hiervan. Het opstellen van een
ontwikkelingsperspectief voor de kustzone is één van de strategische opgaven uit de PRSV.
Het PRSV wijst apart voor de kust van Delfland en voor de kust van Katwijk/Noordwijk
een zone voor ‘kustversterking’ aan. Een integrale aanpak staat centraal, waarbij vooral in
de zwakke schakels veiligheid, natuur en toerisme hand in hand moeten gaan. Voor de
kustzone kunnen op termijn meer ingrijpende maatregelen nodig zijn dan nu voor de
huidige zwakke schakels worden voorbereid. Afhankelijk van zeewaartse of landwaartse
kustversterking kunnen dergelijke opgaven grote gevolgen hebben voor bestaande of
nieuwe functies en gebieden.
Integraal Ontwikkelingsperspectief voor de Zuid-Hollandse Kust
De opgave voor het IOPK-ZH is de integratie van een duurzame verbetering van de
kustveiligheid met het benutten van ruimtelijke potenties in de kustzone en het realiseren
van ruimtelijke kwaliteit. Daarbij gaat het niet om het vinden van de enig juiste oplossing,
maar om het beantwoorden van de vraag welke korte termijn ingrepen (die vooral gericht
zijn op kustveiligheid) zich goed verdragen met vanuit de op lange termijn mogelijke
ruimtelijke ontwikkelingen.
Met andere woorden: het gaat om het in beeld brengen van ‘no regret’-opties en om het
benutten van kansen die de kustveiligheidsmaatregelen bieden voor landschappelijke en
ruimtelijke ontwikkelingen op termijn. Met ‘no regret’-opties wordt gedoeld op nemen van
die veiligheidsmaatregelen die niet binnen afzienbare termijn ‘achterhaald’ worden door
ruimtelijke ontwikkelingen.
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Langs de Zuid-Hollandse kust zijn zes plekken die op termijn niet voldoen aan de
veiligheidsnorm: Noordwijk, Katwijk, Scheveningen, Delflandse Kust, Voorne en Flaauwe
Werk.
Afbeelding 21 Zwakke schakels Zuid-Holland en Katwijk

Bron: Provincie Zuid-Holland (2004)

Deze zwakke plekken worden in snel tempo duurzaam versterkt. De start was in 2007 en
het project eindigt in 2012. Elke zwakke schakel kent een eigen aanpak. In een natuurrijk
gebied als de Delflandse Kust kiezen we voor een natuurlijke kustbescherming in de vorm
van duinen en natuur. In Scheveningen wordt een ondergrondse dijk aangelegd onder de
boulevard, die meteen een flinke opknapbeurt krijgt. Behalve veilig, maakt de provincie de
kustlijn op meerdere plekken meteen aantrekkelijker. De provincie kiest bewust voor een
integrale aanpak van de kustlijn door de veiligheid én ruimtelijke kwaliteit tegelijk aan te
pakken.
Katwijk
Op termijn is de kustverdediging bij Katwijk aan Zee niet sterk genoeg om aan de steeds
zwaarder wordende stormen en de zeespiegelstijging weerstand te bieden. De zwakke plek
in de verdediging is het laaggelegen deel van de boulevard tussen het vuurtorenplein en de
Koningin Wilhelminastraat. In de komende twee jaren wordt een definitief plan gemaakt
om dit probleem op te lossen. Naar verwachting start de uitvoering van de kustversterking
in het najaar van 2012.

5.3

Rijksbeleid

Het rijksbeleid met betrekking tot de kust is vastgelegd in de Nota Ruimte 2006, de Derde
Kustnota en het rapport Deltacommissie 2008.
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Nota Ruimte 2006
Voor de Kust, als onderdeel van de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur heeft het rijk de
volgende doelstelling: waarborging van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee met
behoud van de (inter)nationale ruimtelijke waarden waarbij de gebiedspecifieke identiteit
een belangrijke kernkwaliteit is.
In het nationaal ruimtelijk beleid staan voor dit gebied specifiek de volgende opgaven
centraal:
een integraal kustbeheer;
begrenzing en bescherming van het kustfundament;
introductie van een strategie voor het beheer van de zandige kust;
op sterkte hebben en houden van de zeewering.
Het ruimtelijk beleid voor de Kust is in deze nota verwoord. Het rijk heeft het voornemen
om in aansluiting daarop een beleidslijn voor de Kust uit te brengen met als voornaamste
doel de verantwoordelijkheden en rollen van betrokken overheden en gebruikers te
expliciteren.
Het ontwikkelingsperspectief is gericht op behoud en verbetering van het kustfundament en
op sterkte houden van de zeewering. Daarnaast is het perspectief gericht op behoud en
versterking van de bestaande aantrekkelijke structuur van uitgestrekte duingebieden met
waardevolle natuurgebieden en drukbezochte kustplaatsen en inpassing van economische
ontwikkelingen. De openheid (de ‘vrije horizon’) is daarbij een belangrijke
landschappelijke kwaliteit. De identiteit van de Kust wordt gevormd door de afwisseling
van badplaatsen en lange trajecten van zandige kust. Bij de ruimtelijke ontwikkeling in de
kustzone moet de zeewering op sterkte worden gehouden en nu al rekening worden
gehouden met klimaatveranderingen die naar verwachting op een termijn van 200 jaar
kunnen optreden.
Waarborging van het dynamische zandige kustsysteem als drager van alle functies in de
kustzone staat daarbij voorop. De prioriteit ligt daarbij op het behoud en de ontwikkeling
van de veerkracht en natuurlijke dynamiek. Het kabinet streeft er naar om de bestaande
zandvoorraden in de kustzone en het dynamische karakter ervan te waarborgen en de
morfologische processen binnen het kustsysteem zoveel mogelijk ongemoeid te laten.
Uitgangspunt van het beheer van de Kust is daarom: ‘zand als ordenend principe’.
Ontwikkelingen die de natuurlijke dynamiek van het kustfundament versterken worden
ondersteund. Verstening van de zandige kust is niet gewenst (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 2004).
Het bouwbeleid is erop gericht zo duurzaam mogelijk met de ruimte van het kustfundament
om te gaan. Behoud en verbetering van functies staan centraal. Buiten de kustplaatsen staan
in het algemeen natuur en recreatie, en daarbij passende veerkracht en dynamiek voorop.
Grote delen van de Kust behoren namelijk tot VHR of EHS of zijn beschermd als
waterwingebied. Binnen de kustplaatsen is ruimte voor ver– en nieuwbouw en voor
ontwikkeling van economische en toeristische activiteiten, zolang de veiligheid van het
achterland niet nadelig wordt beïnvloed en dit niet leidt tot kostenverhoging van
toekomstige versterkingswerken. Hierbij gelden vanzelfsprekend de voorwaarden van de
geldende beschermingsregimes voor veiligheid. Bij eventuele buitendijkse ontwikkelingen
kan de veiligheid tegen overstromingen meestal niet worden geborgd. Acht prioritaire
zwakke schakels in de Kust worden uit oogpunt van veiligheid versterkt in combinatie met
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Deze verbetering vindt plaats volgens een integrale
benadering waarbij rekening wordt gehouden met natuur, landschap, economische functies
en recreatie.
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Derde Kustnota
De druk op de kust neemt toe, zowel vanaf land als vanaf zee. Rekening wordt gehouden
met klimaatverandering, met name een versnelde zeespiegelstijging. Dit vergt in de
toekomst bredere en sterkere waterkeringen. Vanaf land wordt de kust steeds meer gebruikt
door functies die de nog beschikbare ruimte in de kust voor verbreding van de
waterkeringen innemen.
De afgelopen decennia is de economie sterk gegroeid en is het aantal inwoners in
Nederland fors toegenomen. De groei van onze economie zal de eerste helft van deze eeuw
waarschijnlijk niet stoppen. Consequentie hiervan is dat de gevolgen van een eventuele
overstroming steeds groter worden. Dit toenemend risico kan op termijn leiden tot een
besluit om de waterkeringen langs de kust verder te versterken c.q. te verbreden.
In deze kustnota is de ruimtebehoefte van veiligheidsmaatregelen belangrijk. Voor zowel
direct te nemen maatregelen als het openhouden van de mogelijkheid voor noodzakelijke
maatregelen in de toekomst. Veiligheid staat niet op zichzelf, maar biedt goede
mogelijkheden voor het koppelen van andere functies en voor medegebruik. De kust is
immers van ons allemaal. De derde Kustnota ondersteunt de beleidskeuze in de tweede
Kustnota. De derde Kustnota betekent t.o.v. de tweede Kustnota een veel sterkere relatie
tussen kustveiligheid en ruimtegebruik. In die zin is de derde Kustnota een nadere
uitwerking van de vierde Nota Waterhuishouding voor het onderwerp kustveiligheid, want
één van de pijlers is de versterking van de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke
ordening. Dit is in lijn met het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw.
Het beleid ‘dynamisch handhaven’ is succesvol en wordt conform de tweede Kustnota
voortgezet. Met het budget dat vanaf 2001 beschikbaar is, kunnen de zandverliezen op het
strand en de onderwateroever aangevuld worden met suppletiezand. De komende decennia
kan de kustlijn op deze wijze op zijn plek worden gehouden. Zand suppleren is efficiënt,
ook onder water, en biedt een structurele oplossing voor de erosie van de kust.
Hoewel de kust nu overal veilig is, zullen op termijn sterkere en bredere waterkeringen
nodig zijn, op de plekken waar de duinen en dijken relatief smal zijn. Dit zijn de potentieel
zwakke schakels in de kustverdediging. Dit als gevolg van de effecten van
klimaatverandering, met name de versnelde zeespiegelstijging en zwaardere stormen.
Voorkomen moet worden dat we onszelf vastzetten, waardoor een landwaartse verbreding
van de waterkering geen optie meer zal zijn. Reservering van ruimte biedt hiervoor een
oplossing. In deze Kustnota zijn hiervoor indicatieve zoekgebieden opgenomen.
Klimaatverandering (vooral zeespiegelstijging) veroorzaakt een verhoogde kans op schade
en dus groter risico in direct aan zee gelegen kustplaatsen. De veiligheid tegen
overstroming van het achterliggende polderland zal op deze locaties in het algemeen niet in
het geding zijn vanwege een voldoende brede (duin)waterkering achter de kustplaats.
Uitbreiding van bestaande bolwerken langs de kust wordt voorkomen door eerst het
risiconiveau in kustplaatsen vast te stellen en vervolgens het rondom deze kustplaatsen
trekken van rode contouren. Buiten de contouren gelden een ‘nee, tenzij’ afwegingen voor
nieuwe bebouwing en harde infrastructuur. Binnen de contour is er tegelijkertijd onder
voorwaarden van veiligheid ruimte voor nieuwbouw. Dit beleid wordt van kracht als
uitkomsten van het project Kustplaatsen en de rode contouren zijn vastgesteld in streek- en
bestemmingsplannen. Tot die tijd geldt het interim-beleid van de vierde Nota
waterhuishouding.
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Onder voorwaarden van kustveiligheid, ruimtelijke ordening en natuur en landschap is het
mogelijk om gebieden bij kustplaatsen en recreatieconcentratiepunten aan te wijzen voor
jaarrond aanwezigheid en exploitatie van strandpaviljoens. Dit kan pas ingaan nadat de
recreatieconcentratiepunten en de contouren van kustplaatsen afdoende planologisch
verankerd zijn. De Europese Commissie heeft een aanbeveling ingediend over de
uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa. Een actieve
betrokkenheid vanuit Nederland is een middel om op Europees niveau vorm te geven aan
een (ook vanuit Nederland) gewenst integraal kustzonebeleid en -beheer.
Rapport Deltacommissie 2008
De Deltacommissie is door de regering gevraagd advies uit te brengen over de bescherming
van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het om de vraag
hoe Nederland zo ingericht kan worden dat het ook op de zeer lange termijn
klimaatbestendig is, veilig tegen overstromingen, en aantrekkelijk is en blijft om te leven;
wonen, werken, recreëren en investeren. Begin september (nadat de meeste werkzaamheden
in het kader van de verkenning naar mogelijkheden voor aanleg van een zeejachthaven in
Katwijk al zijn voltooid) komt de Deltacommissie met een advies aan de regering.
De urgentie (voor uitvoering) van het advies is groot. Nederland heeft een achterstand in te
lopen omdat niet wordt voldaan aan de huidige geldende normen. Bovendien zijn de
normen achterhaald en moeten zij naar boven worden bijgesteld. Daarnaast verandert het
klimaat snel, stijgt de zeespiegel waarschijnlijk sneller dan aangenomen en neemt de
(extreme) variatie in rivierafvoeren naar verwachting toe. Het economisch, maatschappelijk
en natuurlijk belang van Nederland is groot en groeit verder; een dijkdoorbraak heeft zeer
ontwrichtende gevolgen voor heel Nederland. De Deltacommissie meent dat er rekening
moet worden gehouden met een zeespiegelstijging van 0,65 tot 1,30 meter in het jaar 2100
en van 2 tot 4 meter in het jaar 2200. Het effect van bodemdaling is hierin meegenomen.
Deze waarden vertegenwoordigen de mogelijke bovengrenzen; het is verstandig om
hiermee rekening te houden, zodat de besluiten die worden genomen en de maatregelen die
worden getroffen voor lange tijd houdbaar zijn tegen de achtergrond van wat Nederland
mogelijk te wachten staat. De temperatuurstijging en veranderende luchtcirculatie leiden
voor de Rijn en de Maas tot afnemende zomer- en toenemende winterafvoeren. Voor de
maximale afvoer van de Rijn moet rond het jaar 2100 rekening worden gehouden met
ongeveer 18.000 m3/s. Voor de Maas komt dit op ongeveer 4.600 m3/s (huidige
maatgevende afvoeren zijn respectievelijk: 16.000 m3/s en 3.800 m3/s). Een stijgende
zeespiegel, afnemende rivierafvoeren in de zomer, langduriger droogteperioden en
indringend zout water via de rivieren en het grondwater zetten de zoetwatervoorziening van
het land onder druk. Dit leidt tot schadelijke gevolgen voor de drinkwatervoorziening,
landbouw, scheepvaart en (koel)water gerelateerde economische sectoren.
De Deltacommissie heeft een toekomstvisie ontwikkeld die reikt tot na 2100. Op zo’n lange
termijn is deze afhankelijk van de nationale, Europese en mondiale ontwikkelingen. Op de
korte en middellange termijn ontkomen we niet aan het doen van concrete aanbevelingen,
omdat actie nu noodzakelijk is voor het verhogen van het veiligheidsniveau. De
Deltacommissie heeft daarom twaalf aanbevelingen voor de korte en middellange termijn
geformuleerd. Aanbeveling 4 (Noordzeekust) is hieronder in het kort overgenomen:
Bouwen met de natuur. Voor de kust van Zeeland, Holland en de Waddeneilanden wordt de
kustveiligheid op orde gehouden door het suppleren van zand, eventueel met verlegging van de
stroomgeulen. De suppleties moeten zodanig worden uitgevoerd dat de kust de komende eeuw
kan aangroeien. Dit levert grote maatschappelijke meerwaarde op. Op korte termijn moeten
zandwinlocaties gereserveerd worden. Ook moet onderzocht worden hoe deze grote volumes
ecologisch, economisch en energetisch zo efficiënt mogelijk kunnen worden gesuppleerd.
Blijven suppleren - afhankelijk van de zeespiegelstijging met meer of minder zand.
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6.

SAMENVATTING

In

dit afsluitende hoofdstuk wordt de omgevingsanalyse samengevat. Achtereenvolgens
wordt kort ingegaan op de geschiedenis, sociaal-economische aspecten, recreatie en
toerisme, de omgeving, de locatie, de mening van de betrokkenen en het beleid.
Geschiedenis
Van oudsher is Katwijk een dorp gericht op de zee. Dit heeft haar zowel economische
voorspoed (visserij) als tegenslag (stormschade, kustafslag) opgeleverd; oorspronkelijk
vanuit de visserij, later vanuit recreatief oogpunt. De mogelijke ontwikkeling van een
(zeejacht)haven in Katwijk speelt al zo’n honderd jaar. Op de meest recente initiatieven van
de KVIH (Katwijkse Vereniging voor Industrie en Handel) in 1997 en in 2002 in
samenwerking met de Nederlandse Zeejachthaven Ontwikkelingsmaatschappij (NZO) heeft
de gemeente nooit willen ingaan.
Na het verschijnen van het rapport van de projectgroep Zwakke Schakel Katwijk over de
kustveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van Katwijk aan Zee in januari 2007 is het
ontwikkelen van een zeejachthaven weer gaan leven in Katwijk. In het rapport is geopperd
een zeejachthaven te combineren met de kustversterking. De werkgroep Zeejachthaven
Katwijk is vervolgens met een plan gekomen voor een binnengaatse zeehaven. De
werkgroep pleit ervoor dat ook de mogelijkheden voor een binnengaatse zeejachthaven en
een aansluiting van de haven op de Rijn zouden worden onderzocht. In 2007 heeft de
gemeente Katwijk opdracht gegeven voor een onderzoek naar de sociale, toeristische,
economische en ruimtelijke effecten van een zeejachthaven. Deze effecten beperken zich
niet tot Katwijk, maar gelden voor de hele regio Holland Rijnland.
Sociaal-economische aspecten
In het algemeen geldt dat de economische concurrentiepositie van de Randstad versterking
behoeft. Het kabinet wil de vestigingsvoorwaarden verbeteren, zodat bedrijven en burgers
zich er thuis voelen en zich kunnen ontplooien. Infrastructurele verbeteringen, kwalitatief
hoogwaardige woningen en groene woonmilieus, vooral in de kuststrook, moeten de
voorwaarden hiervoor scheppen. Een zeejachthaven met koopwoningen voldoet aan de
voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige woningen, heeft een functie op het gebied van
recreatie en kan tevens een meerwaarde zijn als vestigingsfactor voor internationale
hoofdkantoren in de Randstad.
Van verschillende kanten is opgemerkt dat de Katwijker sterk gehecht is aan zijn
woonplaats. Dat blijkt ook uit het feit dat een groot deel van de deelnemers aan de
focusgroepen geboren en getogen is in Katwijk. Boulevard en uitzicht op zee worden hoog
gewaardeerd. Veranderingen die het beeld van Katwijk aantasten zullen op grote weerstand
stuiten, zo is de algemene verwachting. Deze weerstand tegen veranderingen houdt niet op
bij ruimtelijke ingrepen, maar speelt nadrukkelijk ook een rol bij sociale veranderingen. Het
behoud van de eigen identiteit wordt belangrijk gevonden. De bewoners zijn voor een
belangrijk deel behoudend en hebben vaak een christelijke achtergrond. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2005 stemde 60% van de Katwijker op een christelijke
partij. De zondagsrust wordt in ere gehouden. Een aantal ondernemers ziet hierin een
beperking van hun bedrijfsvoering c.q. mogelijkheden
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Recreatie en toerisme
Katwijk trekt zomers vooral op zonnige, warme dagen grote aantallen dagrecreanten. Op
dagtoeristisch gebied levert het strandbezoek verreweg de belangrijkste bijdrage aan de
toeristische bestedingen in Katwijk. In de regio Holland Rijnland wordt het grootste deel
van de bestedingen juist gegenereerd door het verblijfstoerisme.
De gemeente wil met name het aantal overnachtingen van toeristen laten stijgen. Er moeten
voorzieningen komen die het centrum van Katwijk aantrekkelijker maken en de
verblijfsperiode van toeristen verlengen. Vastgesteld is dat het aantal verblijfsaccommodaties beperkt is. Hotels en bedden zijn in verhouding tot de aantallen recreanten en toeristen
relatief gering en van mindere kwaliteit dan in andere badplaatsen.
In de regio Holland Rijnland neemt Katwijk een tweede plaats in op gebied van kamperen,
terwijl de jachthaven het grootste aantal passantenovernachtingen kent. Het watertoerisme
is een omvangrijke en groeiende sector in de regio Holland Rijnland. In de afgelopen jaren
is de waterrecreatie in Leiden bijvoorbeeld sterk toegenomen, terwijl ook de
bezettingsgraad van hotels er is gestegen.
Bewoners en ondernemers concluderen dat er voor de authenticiteit van Katwijk een markt
is. De vraag is of de authenticiteit van Katwijk in het huidige tijdsbeeld voldoende potentie
heeft voor een toename van verblijfstoerisme. Ondernemers moeten wel overtuigd zijn van
de toeristische mogelijkheden van Katwijk, voordat zij bereid zullen zijn te investeren in
hoogwaardige verblijfsaccommodaties.
Er is in Nederland behoefte aan extra zeejachthavens. Steeds meer, met name 50+-ers,
kopen een zeewaardig jacht. Hierdoor neemt tevens de vraag naar ligplaatsen in
zeejachthavens toe. Uit onderzoek blijkt tevens dat vaarrecreanten vaker langs de
Nederlandse Noordzeekust zullen varen wanneer er meer kusthavens zijn. Katwijk wordt,
na Bergen-Egmond, genoemd als meest geschikte locatie voor een zeehaven. Een extra
haven tussen Scheveningen en IJmuiden zou voor veel zeezeilers een goede oplossing
kunnen zijn als zij langs de kust varen. De afstand IJmuiden - Scheveningen is voor een
zeiler relatief lang. Dit zou met name gelden voor minder ervaren zeilers. Bovendien kan
een tussenliggende haven bij slecht weer een uitkomst zijn. Als sterk punt wordt tevens een
te realiseren vaarverbinding met het achterland genoemd. Een dergelijke verbinding met het
binnenland is volgens velen een belangrijke toegevoegde waarde van een zeehaven in
Katwijk. Volgens enkele geïnterviewden heeft een zeejachthaven zonder verbinding met de
binnenwateren onvoldoende meerwaarde.
Omgeving
De omgeving van de monding van de Oude Rijn is zeer divers: oudere volkswijken,
appartementencomplexen, gedateerde bedrijventerreinen, een naoorlogse hoogbouwwijk en
diverse voorzieningen, instanties en organisaties. Met name op de zuidoever van het
Uitwateringskanaal is er sprake van diverse plannen die of onlangs zijn gerealiseerd of nog
in ontwikkeling zijn. De noordoever is hiermee vergeleken laagdynamisch, hoewel zich
hier verschillende kansen voordoen in verband met de mogelijke ontwikkeling van een
jachthaven.
Locatie
Als locatie voor een zeejachthaven wordt vooral het Uitwateringskanaal genoemd direct ten
noorden van de uitwatering op de Noordzee. Dit gebied omvat tevens ’t Wantveld, een
cultuurhistorisch erfgoed, het boezemgemaal Katwijk, de uitwateringssluis en grenst direct
aan het natuurgebied 'Coepelduynen'.
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Alle betrokkenen geven aan dat een mogelijke zeejachthaven ruimtelijk en architectonisch
moet passen binnen het karakteristieke beeld van Katwijk. Dit betekent bijvoorbeeld geen
hoogbouw rond de zeejachthaven. Vooral bewoners en toeristen zijn bang voor een
kolossaal ogende zeejachthaven. Naast aantasting van het uitzicht op zee zijn met name
toeristen ook bevreesd voor onderbreking van de zichtlijn langs het strand en de vloedlijn.
Professionals, zowel technisch als bestuurlijk, zijn van mening dat een kleinschalige haven
de juiste uitstraling geeft aan Katwijk.
Een zeejachthaven kan verder worden gecombineerd met maatregelen voor kustverdediging. Vooral als het gaat om het aanpakken van de tweede zwakke schakel: de Uitwatering.
Op deze manier lijkt een win-winsituatie te ontstaan, waarbij zowel de veiligheid als de
ruimtelijke en economische ontwikkeling van de kustplaats kan worden verbeterd.
Mening betrokkenen
Mocht een zeejachthaven er komen, dan zijn de betrokkenen van mening dat deze aan
bepaalde voorwaarden moet voldoen: kleinschalig, eventueel met woningbouw; maximaal
drie bouwlagen; en met ligplaatsen voor vissersschepen met een verse vismarkt. Daarbij
wordt door de meeste respondenten aangegeven dat de boulevard en het strand ongemoeid
dienen te blijven: het uitzicht op zee moet worden behouden.
Met een zeejachthaven zou de levensvatbaarheid voor economische en toeristische
activiteiten in Katwijk waarschijnlijk groter zijn. Daarvoor zijn er wel meer
verblijfsaccommodaties en horecavoorzieningen nodig. Bovendien wil men graag
economische activiteiten die het hele jaar doorgaan. De verwachting is dat de
veronderstelde negatieve gevolgen van een zeejachthaven zullen afnemen in de komende
jaren. De sterke gehechtheid aan de zondagsrust is al enigszins verminderd. Met name de
ondernemers zijn positief over een zeejachthaven. Zij verwachten dat Katwijk er met een
zeejachthaven op vooruit zal gaan. Aan de andere kant zijn er wel twijfels over de
levensvatbaarheid vanwege de hoge kosten die de bouw met zich meebrengt. Daarnaast wordt
door de geïnterviewden gewezen op de beperkingen die het natuurgebied ‘Coepelduynen’ kan
opleggen en op de huidige infrastructurele problemen. Voor het creëren van voldoende
draagvlak onder bewoners en politieke partijen wordt het belangrijk gevonden dat een
bestuurlijk zwaargewicht het voortouw neemt bij de ontwikkeling van een zeejachthaven.
Beleid
In het studiegebied komen verschillende beleidsdoeleinden bij elkaar. Versterking van de
zeewering, verbeteren van uitwateringsfunctie Oude Rijn in relatie tot schoon zwemwater,
behoud van natuur en cultuurhistorische waarden, realiseren van woningbouw in de
duurdere sector en het versterken van recreatie en toerisme spelen elk een belangrijke rol in
het studiegebied. Deze doelen leveren stuk voor stuk een win-win situatie op,
respectievelijk met Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie
Zuid-Holland. Dit zijn tevens mogelijkheden voor aanvullende financiering.
Het is aan de gemeente om deze belangen af te wegen en een keuze met betrekking tot de
mogelijke aanleg van een zeejachthaven te nemen. In het vervolg van dit onderzoek zullen
de consequenties van het wel of niet aanleggen van een zeehaven voor bewoners,
ondernemers, recreanten en toeristen in beeld worden gebracht.
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1.

INLEIDING

Dit deelrapport geeft een beschrijving van de werksessies die in de maanden mei en juni
van 2008 gehouden zijn. Het is niet verstandig om alle producten die tijdens deze sessies
langs zijn gekomen of zijn gemaakt in dit rapport te tonen. In dit rapport beperken wij ons
tot de hoofdlijnen.

1.1

Aanleiding werkatelier

Het werkatelier is het tweede onderdeel van de verkenning naar de wenselijkheid van de
zeejachthaven volgend op de omgevingsanalyse.
Draagvlak en goede communicatie zijn tegenwoordig van groot belang in elke (ruimtelijke)
ontwikkeling. Daarom betrekken wij de gebiedsgebruikers ook, door middel van enkele
werksessies bij de verdere invulling van de verkenning. Om op een adequate manier de
mening en wensen van de gebiedsgebruikers inzichtelijk te krijgen is gekozen voor de opzet
van het werkatelier. Het werkatelier is een interactieve werkwijze waarin de meest actuele
informatie kan worden uitgewisseld met een brede vertegenwoordiging van de
gebiedsgebruikers. Door de gebiedsgebruikers direct te betrekken wordt tevens draagvlak
onder hen gecreëerd voor het onderzoek en de mogelijke plannen. De deelnemers aan het
werkatelier zijn vertegenwoordigers van belanghebbenden in Katwijk: ondernemers
(horeca, visserij, winkeliers), verenigingen, stichtingen, werkgroepen en experts. In totaal
zijn circa 80 personen uitgenodigd voor het werkatelier.

1.2

Doelstelling

Het werkatelier heeft als doel om de effecten van de komst van een zeejachthaven per
variant te inventariseren op ruimtelijk, financieel-economisch, infrastructureel, toeristisch,
sociaal-maatschappelijk en ecologisch gebied. De gebiedsgebruikers zijn daarbij
vanzelfsprekend voorzien van de meest actuele en relevante informatie. Uitgangspunt is dat
de zeejachthaven in verschillende uitvoeringen en op verschillende locaties kan worden
gerealiseerd. Wij hebben onderzocht wat de perceptie van de gebiedsgebruikers is op het
effect dat een zeejachthaven zal hebben op de leef- en woonomgeving van Katwijk en of er
verschillen zijn per variant.

1.3

Opzet werkatelier

Het werkatelier is opgebouwd uit een reeks van drie bijeenkomsten, met halverwege een
openbare informatiebijeenkomst, het inloopatelier, voor alle burgers van Katwijk en andere
geïnteresseerden. Het werkatelier is uitgevoerd in een periode van ruim vijf weken.
Op hoofdlijnen zijn de 3 werksessies en het inloopatelier als volgt te beschrijven:
Werksessie 1: een globale inventarisatie van percepties op de denkrichtingen (uitgesplitst
in kansen en bedreigingen).
Werksessie 2: een versterking van de argumentatie per denkrichting op basis van
realiteitsbesef (technische randvoorwaarden en kosten).
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Werksessie 3: een conclusiesessie waarin de kansen en bedreigingen per denkrichting zijn
verscherpt op basis van reflectie door de andere groepen.
Inloopatelier: Het inloopatelier is gehouden tussen werksessie 2 en werksessie 3. In dit
atelier zijn de onderwerpen en resultaten van werksessie 1 en 2
gepresenteerd aan alle geïnteresseerden. En zijn ook de meningen van deze
mensen in kaart gebracht.

1.4

Deelnemers

In de eerste fase van het onderzoek is gesproken met een aantal sleutelfiguren en
vervolgens gediscussieerd in focusgroepen over de mogelijkheid en onmogelijkheid van
een zeejachthaven bij Katwijk. De personen en instanties die in deze inventariserende fase
zijn gesproken zijn allen uitgenodigd om deel te nemen aan de werksessies. Onder de
aanwezigen waren verschillende ondernemers, afgevaardigden van politieke partijen,
bestuurders, ambtenaren, vissers, vakspecialisten en bewonersorganisaties, etc.
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2.

WERKSESSIE 1

2.1

Algemeen

Datum:
Genodigden:
Deelnemers:
Organisatie:
Locatie:

2.2

26 mei 2008
80 personen
25 personen
Grontmij, INTRAVAL, gemeente Katwijk
Burgerzaal, gemeentehuis Katwijk

Doelstelling

Deze eerste werksessie wordt gebruikt om een overzicht van de aspecten en ideeën van de
omgevingsanalyse in groepen te presenteren. Aan de hand van kaartbeelden worden de
aanwezigen geconfronteerd met gewenste functies, omgevingskwaliteiten en percepties.
Door woorden te vertalen naar beelden biedt deze aanleiding om met diverse groepen zaken
te bespreken, te bediscussiëren en te verscherpen. De kaarten worden uitgebreid met
aanvullende inzichten, belangen en nieuwe percepties.
Werksessie 1 heeft tot doel om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren over de
aanleiding en de context van deze verkenning naar de zeejachthaven. De inleiding en de
presentaties zijn er op gericht om alle deelnemers een gelijk vertrekpunt te geven. Het is
belangrijk dat iedereen over dezelfde achtergrondkennis beschikt. Daarnaast is het doel van
het werkatelier om de ruimte en de gelegenheid te bieden aan de belanghebbenden om hun
eerste wensen en ideeën ten aanzien van een zeejachthaven aan te dragen. De inventarisatie
van deze ideeën heeft plaatsgevonden door middel van een groepsopdracht en een
individuele opdracht.

2.3

Onderdelen werksessie 1

Werksessie 1 is gestart met een uitgebreide presentatie. In deze presentatie is enerzijds het
proces van deze verkenning toegelicht met:
de aanleiding van deze verkenning (onderzoek);
de opzet van de verkenning;
het doel van het werkatelier in relatie tot de andere onderdelen van de verkenning;
de huidige stand van zaken, namelijk het verwachte besluit van de gemeenteraad in het
laatste kwartaal van 2008;
de resultaten van de voorgaande fase (omgevingsanalyse).
Inhoudelijke presentatie
Er is tevens inhoudelijke informatie aangereikt om de komst van de zeejachthaven meer in
zijn context te plaatsen. De plannen voor een zeejachthaven bestaan al vanaf de jaren ’50 en
het is belangrijk om de locatie waar de haven zou kunnen komen toe te lichten. Bovendien
hebben alle deelnemers zo een gelijk vertrekpunt. De volgende onderwerpen zijn aan bod
gekomen.
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Bestaande (historische) havenplannen vanaf de jaren ’50
Door de gemeente is een toelichting gegeven over de plannen voor een zeejachthaven door
de jaren heen. Al vanaf het moment dat de bomschuiten het strand verlieten zijn er plannen
geweest om een jachthaven te realiseren rond het uitwateringskanaal. Afbeeldingen 1 en 2
laten een tweetal beelden zien die de plannen voor een zeejachthaven tonen. De
linkerfiguur toont een plan voor een zeejachthaven uit 1945-1949. De rechterfiguur is een
recent plan van Ronald Waterman. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar
de historische paragraaf uit de Omgevingsanalyse.
Afbeelding 1

Zeehaven (rond 1945)

Afbeelding 2

Recent plan dhr. Waterman

Analyse van de omgeving van de projectlocatie
Vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt is de projectlocatie geanalyseerd.
Afbeeldingen 3 t/m 5 laten zien wat cultureel waardevol is, waar de groene zones zich in
Katwijk bevinden en welke gebieden aangewezen zijn als beschermd natuurgebied. Al deze
aspecten zijn van belang als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Afbeelding 6 geeft een
overkoepelend beeld waarin de kansen voor Katwijk zijn geschetst.
Afbeelding 3

4

Katwijk en Cultuurhistorie

Afbeelding 4

Groenstructuur in Katwijk
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Afbeelding 5

Natuurgebieden in en om
Katwijk

Afbeelding 6

Kansenkaart

Schaalstudie van andere zeejachthavens in de wereld, geprojecteerd op de Katwijkse
situatie
Om een indruk te geven van de schaal van Katwijk en andere jachthavens in Europa is aan
de hand van een aantal voorbeelden Katwijk vergeleken. In eerste instantie met IJmuiden
(afbeeldingen 7 t/m 10), vervolgens met Port Grimaud (afbeeldingen 11 t/m 14) en tenslotte
met Texel (afbeeldingen 15 t/m 18). Het geeft een idee van de schaal van een
(zee)jachthaven en geeft snel een beeld wat wel en niet acceptabel is.
IJmuiden
Afbeelding 7

Schaalstudie Katwijk vs IJmuiden

Afbeelding 8

Jachthaven bij IJmuiden

Bovenstaande luchtfoto’s geven een indruk van de schaalgrootte van een mogelijke
zeejachthaven. De afbeelding rechts laat de haven van IJmuiden zien, de afbeelding links
uiteraard de omgeving van de uitwatering van Katwijk waar mogelijk een zeejachthaven
gerealiseerd kan worden. In het beeld van IJmuiden gaat het sec om de haven, de
strekdammen mogen niet als vergelijking worden meegenomen.
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Afbeelding 9 Beeld jachthaven IJmuiden

Afbeelding 10 2e beeld jachthaven IJmuiden

Bovenstaande foto’s zijn van de jachthaven bij IJmuiden. Een aantal vergelijkingspunten
kan hierbij zijn de grootte van de haven (aantal ligplaatsen is 650), de locatie (de
jachthaven ligt solitair, op een behoorlijke afstand van de bebouwde kom van IJmuiden
(ruim 3 kilometer). De jachthaven van IJmuiden is een aparte gemeenschap met eigen
voorzieningen (waaronder winkels, restaurants, overnachtingsmogelijkheden et cetera).
Port Grimaud
Afbeelding 11 Schaalstudie Katwijk vs Port
Grimaud

Afbeelding 12

haven van Port Grimaud

Bovenstaande luchtfoto’s geven een beeld van Katwijk en Port Grimaud (Middellandse
Zee). Uiteraard is er een groot verschil tussen jachthavens aan de Middellandse Zee en aan
de Noordzee, maar hierbij is vooral interessant om te kijken naar de beleving van de
jachthaven. Daar waar de jachthaven van IJmuiden nog afgelegen ligt, is in Port Grimaud
de jachthaven een onderdeel van de plaats. In onderstaande foto’s wordt dat nog
duidelijker. Daar is goed te zien dat de woongemeenschap en de jachthaven als het ware
aan elkaar zijn gekoppeld. De stedenbouwkundige invulling is dan ook anders dan
bijvoorbeeld in IJmuiden. Momenteel is vrijwel elke huiseigenaar ook in het bezit van een
zeil- of motorboot.
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Afbeelding 13 Inrichting Port Grimaud

Afbeelding 14 Havenplaatsen in de stad

Texel
Afbeelding 15 Schaalstudie Katwijk vs Texel

Afbeelding 16 Oudeschild (Texel)

Als laatste is ook nog een vergelijking gedaan met de jachthaven op Texel. Waddenhaven
Texel heeft 250 ligplaatsen. De Waddenhaven Texel is een duurzame jachthaven waarbij
hoge verblijfs- en milieukwaliteit uitgangspunt zijn. Vanaf 2002 voert deze jachthaven de
Blauwe Vlag, een keurmerk voor milieubewuste exploitatie, veiligheid en een hoog
voorzieningenniveau. Het geeft daarmee aan dat een jachthaven en een belangrijk
natuurgebied als de Wadden goed met elkaar verenigbaar zijn. Oudeschild is ook de
thuishaven van de indrukwekkende vloot Texelse noordzeekotters (rond de 20 schepen,
afbeelding 18). In de weekends liggen ze stoer en schilderachtig in de visserijhaven
afgemeerd.
Afbeelding 17 Jachthaven voor plezier- en
beroepsvaart
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De werksessie
In de werksessie zijn vier mogelijke varianten van een zeejachthaven voorgesteld. De vier
varianten zijn:
1. Een zeejachthaven buitengaats op een eiland voor de kust.
2. Een zeejachthaven buitengaats op de kust.
3. Een zeejachthaven binnengaats bij de uitwatering.
4. Geen zeejachthaven.
Bij de groepsopdracht zijn de deelnemers willekeurig ingedeeld in de vier groepen. Een
groep buitengaats op een eiland, een groep buitengaats op de kust, een groep binnengaats
en een groep geen zeejachthaven. De vier groepen is gevraagd om aan de hand van een
vijftal vragen hun visie op de komst (of geen komst) van een zeejachthaven op die bepaalde
locatie te geven.
De vragen luidden als volgt: Wat zijn de
• consequenties op sociaal-maatschappelijk vlak (bevolkingssamenstelling Katwijk);
• consequenties op recreatief-toeristisch vlak (meer toeristen, andere toeristen, effecten
op leefklimaat Katwijk, voorzieningenniveau);
• consequenties op economisch vlak (waar liggen de economische kansen voor Katwijk);
• consequenties op ruimtelijk vlak (verkeer, woningen, nieuwe ruimtelijke kansen);
• consequenties voor natuur (met name natuurgebied de Coepelduynen).
De vier groepen hebben hun ideeën over de verschillende varianten gepresenteerd. Op basis
van hun presentaties zijn positieve en negatieve aspecten benoemd (zie paragraaf 2.4).
Naast de groepsopdracht is een opdracht samengesteld om de deelnemers de gelegenheid te
bieden hun persoonlijke mening te geven. Op de ‘Groeten uit Katwijk kaart’ (afbeelding
19) hebben de aanwezigen aangeven of ze wel of geen zeejachthaven zouden willen, zo ja,
waar die zeejachthaven dan zou moeten komen en welke andere ontwikkelingen men daar
ook graag zou zien of juist niet zou willen zien. Ook was er de mogelijkheid om aan te
geven of er specifieke wensen of randvoorwaarden zijn waar een mogelijke
havenontwikkeling aan zou moeten voldoen.
De ingevulde kaarten geven een schat aan informatie over de voorkeuren en
randvoorwaarden die voor de deelnemers van het werkatelier belangrijk zijn. In deze
bijlage zijn niet alle kaarten opgenomen. Er is een analoog boekwerkje waarin alle kaarten
zijn ingebonden. Deze is in te zien bij de gemeente Katwijk.
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Afbeelding 19 Twee voorbeelden van een ‘Groeten uit Katwijk kaart’.

2.4

Resultaat

Het resultaat van de verschillende groepen in werksessie 1 is op hoofdlijnen samengevat in
voor- en tegenargumenten, positieve en negatieve aspecten van de komst van een
zeejachthaven.
Afbeelding 20 Impressie werksessie 1

Argumenten voor een zeejachthaven:
• Een zeejachthaven is goed voor Katwijk om zich verder te ontwikkelen.
• Een zeejachthaven schept economisch kansen voor Katwijk.
• Een zeejachthaven maakt Katwijk aantrekkelijker voor toeristen en recreanten.
• Met een zeejachthaven kan de visserij terugkomen in Katwijk.
• Er is veel behoefte bij Katwijkers aan een ligplaats in de buurt.
• Een zeejachthaven in Katwijk is een toevoeging op de haven van Scheveningen en
IJmuiden.
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Positieve aspecten bij de komst van een zeejachthaven:
• Realisatie van een zeejachthaven met een verbinding naar het achterland is een grote
kans.
• Een zeejachthaven kan ook andere belangen positief beïnvloeden, zoals kustversterking
en het veiligstellen van de zwemwaterkwaliteit.
• Hotels, restaurants, bedrijvigheid en ook woningen kunnen in combinatie met een
zeejachthaven een nieuw aantrekkelijk gebied opleveren voor Katwijk.
Afbeelding 21 Impressie werksessie 1

Argumenten tegen een zeejachthaven:
• Katwijk moet Katwijk blijven; Katwijk zal sterk veranderen door de komst van een
zeejachthaven.
• Belangrijke waarden zoals de zondagsrust en het huidige kleinschalige karakter van
familiebadplaats kunnen hiermee onder druk komen te staan.
• Een zeejachthaven kan niet in elke vorm op steun rekenen. Een haven op een eiland
voor de kust vindt men niet passen bij Katwijk.
• De realisatie van een zeejachthaven zal heel veel geld kosten.
Negatieve aspecten bij de komst van een zeejachthaven
• Een zeejachthaven kan natuurschade opleveren aan strand en duinen, met name
natuurgebied de Coepelduynen.
• Een zeejachthaven kan de bereikbaarheid van Katwijk verslechteren.
• Een zeejachthaven kan een parkeerprobleem veroorzaken.
• Een zeejachthaven kan om commerciële redenen heel grootschalig en massaal worden.
Een grootschalige ontwikkeling is een bedreiging voor Katwijk.
• Het vrije uitzicht op zee is heel belangrijk en mag niet verdwijnen.
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Afbeelding 22 Impressies werksessie 1
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3.

WERKSESSIE 2

3.1

Algemeen

Datum:
Genodigden:
Deelnemers:
Organisatie:
Locatie:

3.2

11 juni 2008
80 personen
20 personen
Grontmij, INTRAVAL, gemeente Katwijk
Burgerzaal, gemeentehuis Katwijk

Doelstelling

Deze werksessie wordt gebruikt om met alle verworven inzichten (mede uit de voorgaande
fases) tot verschillende varianten voor de zeejachthaven te komen. Op luchtfoto’s wordt in
groepen gewerkt aan het positioneren van de zeejachthaven. Tevens mogen alle andere
ontwikkelingen en ruimtelijke, toeristische en economische kansen geschetst worden.
Werksessie 2 staat in het teken van realiteitsbesef.
Het doel van werkatelier 2 is om de achtergrondkennis van de deelnemers te vergroten ten
aanzien van belangrijke thema’s die grote raakvlakken hebben met de ontwikkeling van een
zeejachthaven.
• Wat betekent de komst van een zeejachthaven voor het zoetwater en zoutwater
probleem?
• Op welke manier kan een zeejachthaven bijdragen aan de kustversterking?
• Over hoeveel geld praten we als we het hebben over het bouwen van sluizen?
• Wat heeft de zeejachthaven voor effect op de bereikbaarheid van Katwijk?
Dit zijn allemaal onderwerpen die een directe relatie hebben met een mogelijke
havenontwikkeling in Katwijk. En daarmee ook essentieel zijn om een afgewogen keuze te
kunnen maken. Door uitgebreid in te gaan op deze onderwerpen willen we bijdragen aan
het realiteitsbesef van de deelnemers. Deze kennis kan worden toegepast in het reken-entekenspel, de groepsopdracht van werkatelier 2. Het doel van het spel is om de
groepskeuzes meer realiteitsgehalte geven en de groepen inzicht te bieden in de
consequenties van hun keuze.

3.3

Onderdelen werksessie 2

Werksessie 2 wordt gestart met een terugkoppeling van de resultaten van werksessie 1. Er
blijkt geen draagvlak te zijn bij de deelnemers voor een zeejachthaven buitengaats op een
eiland. Men kan zich geen voorstelling maken van een goede ruimtelijke relatie tussen
Katwijk en een nieuwe haven op zee. De haven moet Katwijk daadwerkelijk iets opleveren
en bij het ontbreken van een goede ruimtelijke relatie is er geen winst voor Katwijk. De
eilandvariant heeft geen draagvlak onder de deelnemers en is daarmee als variant komen te
vervallen.
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Aan de hand van 7 thema’s is verder ingegaan op de gevolgen voor Katwijk indien wel of
niet een zeejachthaven wordt gerealiseerd. Voor een aantal thema’s zijn vakspecialisten
uitgenodigd om een korte presentatie te geven. De volgende thema’s zijn behandeld:
1. beleidskader toerisme en recreatie (Brede Structuurvisie Katwijk);
2. verkeer en bereikbaarheid;
3. ecologie projectlocatie Katwijk;
4. cultuurhistorie projectlocatie Katwijk;
5. zeehaveneconomie (inkomsten en werkgelegenheid zeejachthaven);
6. ‘de zwakke schakels’, de kustversterking te Katwijk;
7. uitwatering en waterkwaliteit (zoet en zoutwaterproblematiek);
Uit deze thema’s zijn o.a. de volgende aspecten naar voren gekomen:
Een ontwikkeling van een zeejachthaven past binnen bestaande beleidskaders (zoals Brede
Structuurvisie Katwijk, Visie Toerisme en Recreatie, City Marketing en anderen). Uit een
benchmark blijkt dat Katwijk nog veel mogelijkheden heeft om te groeien in de hoek van
toerisme en recreatie.
Om de basis infrastructuur te krijgen moet nog een stukje randweg worden gerealiseerd.
Vanuit verkeerskundig oogpunt is een haven aan de noordkant van de uitwatering te
prefereren.
In de onmiddellijke omgeving van de projectlocatie bevindt zich het beschermde
natuurgebied ‘de Coepelduynen. De Coepelduynen is een Natura 2000 gebied en valt
binnen de gebieden die zijn aangewezen in de Habitatrichtlijn. Ook ‘t Wantveld is gelegen
binnen de contour van het Natura2000- gebied Coepelduynen. Indien gegraven moet
worden bij ’t Wantveld, dan:
• is er een vergunning nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet;
• moet aangetoond worden wat de (significante) effecten zijn op natuur en wat er aan
natuur verloren gaat;
• moet aangetoond worden hoe groot het openbaar belang van de te ontwikkelen plannen
is;
• moeten de mogelijkheden voor compensatie in beeld worden gebracht.
Afbeelding 23 Wantveld aan zuidkant Uitwateringskanaal

Over ’t Wantveld wordt veel geschreven en gezegd, ook in het kader van deze mogelijke
ontwikkeling. Zo ligt ’t Wantveld op veel beleidskaarten aan de noordzijde van de
uitwatering, terwijl uit historische documenten blijkt dat toch wel degelijk de zuidzijde van
de uitwatering ’t Wantveld is. Het was een vlak stuk duin waar de vissersnetten op werden
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uitgespreid om te drogen en te worden geboet. Het oorspronkelijke Wantveld lag op de
zuidelijke oever van de uitwatering. In de jaren 50 in het kader van de wederopbouw is dit
bebouwd ten behoeve van woningbouw. De noordelijke oever van de uitwatering is nooit
bebouwd geweest. Hier bouwen betekent het einde van nog bebouwingsvrije oevers.
Aan de inkomstenkant van een zeejachthaven staan de volgende posten:
• Verhuur/koop ligplaats: eurokotters en jachten
• Aanverwante bedrijven/industrie (keten)
• Horeca / vismarkt
• Winkels / detailhandel
• Hotels
• Woningen
Een zeejachthaven levert verder een bijdrage aan een verbeterde werkgelegenheid in
Katwijk
• Werkgelegenheid bemanning boten (bestaande banen)
• Werkgelegenheid bedrijven/industrie (nieuwe banen)
• Werkgelegenheid winkels/detailhandel
• Werkgelegenheid horeca
• Werkgelegenheid hotels
• Toename recreatie (grotere toename)
Katwijk kent twee zwakke schakels. Naast de prioritaire schakel ter hoogte van Katwijk
Centrum, is ook de Buitensluis aangemerkt als zwakke schakel. Om de zwakke schakel ter
hoogte van het centrum op te lossen zijn drie scenario’s geschetst;
• Beheersscenario, waarbij de huidige situatie niet verslechtert door zand aan te brengen
zeewaarts van de locatie;
• Boulevard duinscenario, waarbij met zandige versterking het buitendijkse gebied
binnendijks wordt gebracht;
• Boulevard dijk in duinscenario, combinatie hard/ zacht; ook deze versterking brengt
het buitendijkse gebied binnendijks (oplossing vergelijkbaar met de aanpak van
Noordwijk).
Bij de ontwikkeling van een zeejachthaven moet niet alleen gekeken worden naar de harde
kant. Ook moet aandacht zijn voor duurzaamheid van materialen, multifunctioneel
ruimtegebruik, mogelijkheden voor aqua-farming et cetera. Verder moet er aandacht zijn
voor
• sedimentatie bij zuidelijk havenhoofd;
• erosie voorbij noordelijk havenhoofd;
• oriëntatie haveningang op windgolven;
• comfort aanlegvoorzieningen;
• navigatieruimte in havenbekken.
De aandachtspunten die door de vakspecialisten zijn aangedragen kunnen in de opdracht
verder worden gebruikt en uitgewerkt.
De deelnemers aan werksessie 2 zijn verdeeld in drie groepen. De drie groepen zijn:
• de groep zeejachthaven binnengaats,
• de groep zeejachthaven buitengaats, en
• de groep geen zeejachthaven.
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De deelnemers kunnen aan de groep van hun eigen voorkeur deelnemen. De twee groepen
die voor een zeejachthaven zijn krijgen de opdracht om met een maatvaste ondergrond de
inrichting van de haven en de programmering van de haven op te stellen. Bovendien is
gevraagd om met kengetallen een eerste inventarisatie van de kosten te maken en ook na te
denken over mogelijke kostenbesparingen door functiecombinaties. Het resultaat van de
opdracht geeft inzicht in de ruimtelijke en financiële consequenties (realiteitsbesef) van de
uitgangspunten en wensen van de groepen.
De groep geen zeejachthaven heeft een alternatieve opdracht gekregen. Deze groep is
gevraagd om met elkaar de argumenten te verzamelen om geen zeejachthaven te
ontwikkelen. De argumenten moeten tot een betoog worden gesmeed om de andere 2
groepen mee te overtuigen. Ook is hen gevraagd of Katwijk zich op andere gebieden zou
moeten ontwikkelen. De kernthema’s die worden aangereikt zijn: rust en bezinning,
waterrijk Katwijk, innovatief ambachtelijk (City-marketing).

3.4

Resultaat

Uitgangspunten groep ‘geen zeejachthaven’
Afbeelding 24 Impressie werksessie 2 groep geen zeejachthaven

De groep geen zeejachthaven staat niet positief tegenover de komst van een Zeejachthaven.
Katwijk wordt door deze groep erg gewaardeerd als kleinschalige familiebadplaats. Katwijk
is nog niet in de greep gekomen van het massale toerisme. De rust en eenvoud die Katwijk
uitstraalt wordt als grote kwaliteit gezien. De huidige gasten van Katwijk kiezen in hun
ogen daarom ook voor Katwijk. De komst van een zeejachthaven zal mogelijk ook meer
hotels, restaurants, café’s en winkels met zich meebrengen en meer en andere toeristen
aantrekken. Deze ontwikkeling wordt niet ondersteund. Katwijk heeft geen grote
ontwikkelingen nodig om interessant te blijven voor haar gasten. Om hun verhaal kracht te
geven wordt het volgende stuk voorgedragen (van de Spaanse freelance journaliste Maite
Rodal Sauna.
“Als je in een vissersdorpje geboren bent, dan wordt de zee een onmisbare plek voor
je, waar je ook woont. Het strand is dan een noodzakelijke ontsnappingsplek, bijna om
te kunnen overleven. Katwijk is voor mij dat stuk van Nederland waar ik van de kust
geniet.
In tegenstelling tot Noordwijk en veel andere Nederlandse kustplaatsen, bewaart
Katwijk veel van zijn oorsprong. Katwijk is als één van de weinige kustgemeenten
ontsnapt aan de constructie van massieve boulevards met gigantische hotels. Je kunt er
nog de structuur zien van het oude vissersdorp dat het vroeger was, met zijn lage
huizen en nauwe bochtige straten die de woningen beschermen tegen het slechte weer.
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Het dorpse karakter is ook blijven voortbestaan in de gewoonte van de inwoners om in
hun beste galakleren op zondag naar de kerk te gaan. Maar in tegenstelling tot het
katholieke Spanje is de stijl van de Katwijkers eenvoudig en sober, zoals de
calvinistische traditie voorschrijft. Vanaf het strand zie je de ingetogen kerktoren. Met
zijn witte kleur heeft hij mij betoverd, want zonder het te willen geeft hij aan het dorp
een sfeer die doet denken aan die van de vissersdorpen aan d Middellandse Zee. Het is
ook precies vanaf het strand dat ik Katwijk het mooist vind. En dan vooral in de
schemering, die de omgeving in warme oker- en oranje tonen doopt.
Vanaf de horizon breidt het levende rood van de zonsondergang zich uit over het
wateroppervlak en schildert de lege plekken aan de hemel tussen de wolken. Dan
vergeet je dat het koude en woelige water in Nederland bijna nooit een azuurblauwe
kleur krijgt. Wanneer het licht van de vuurtoren begint te schijnen, doet de
kustschemering in Katwijk je de culturele verschillen vergeten, de volle agenda’s en de
Hollandse verjaardagsfeesten in familiekring met hun onvermijdbare verplichtingen.
De kleur van het zand vermengt zich met het oranje van de hemel, het daglicht
vervaagt en de kerktoren tekent zich in de verte scherper af tegen de achtergrond. Op
zo een moment, over het strand in Katwijk lopen is een feest voor de zintuien die zich
laten verwennen door de magie van het veranderende licht, de invallende nacht en het
geluid van de brekende golven. Dan is het niet meer belangrijk of het warm of koud is
of helder of bewolkt is. In ieder seizoen vermomt de Katwijkse kustlijn zich in de
schemering en onthaalt de voorbijgangers. Die magie heeft mij gevangen. Daarom is
dit weidse stukje van de Hollandse kust mijn mooiste plek van Nederland geworden.”
Een kleinschalige haven alleen voor visserij vindt deze groep wel aantrekkelijk, maar de
kans dat er daadwerkelijk een kleine haven alleen voor visserij wordt gerealiseerd wordt
zeer laag ingeschat. Men heeft daarom liever geen haven dan wel een haven.
De groep geen zeejachthaven kan niet achter de locatie staan waar de haven wordt
voorgesteld. Zowel ’t Wantveld als de Coepelduynen worden zeer hoog gewaardeerd en
men wil dit gebied behouden. Bovendien zo geven zij aan zouden de procedures die
opgestart moeten worden om op deze plek te kunnen bouwen, zeer veel tijd, energie en geld
kosten. Een zeejachthaven buitengaats past in hun ogen niet bij het kleinschalige karakter
van de boulevard en zal het uitzicht op zee sterk bepalen.
Een zeejachthaven zal hoe dan ook gevolgen hebben op de bereikbaarheid van Katwijk,
maar ook voor de zoet- en zoutwaterproblematiek. Een zeejachthaven is het niet waard om
deze problemen die nu ook al spelen in Katwijk te vergroten.

Uitgangspunten groep ‘zeejachthaven Binnengaats’
Afbeelding 25 Impressie groep binnengaats

Deelrapport B: werkatelier

17

Deze groep staat positief tegenover de komst van een zeejachthaven en ziet deze graag
binnengaats ontwikkeld worden op ’t Wantveld. Een zeejachthaven versterkt de identiteit
van Katwijk en zal op verschillende gebieden veel kansen opleveren. Katwijk zal er
economisch op vooruit gaan en dat wordt als zeer positief gezien. Men ziet de
zeejachthaven graag ontwikkeld worden met havengerelateerde bedrijvigheid. Ook ziet
men kansen om in de haven nieuwe restaurants, hotels en detailhandel te ontwikkelen. Dit
levert enerzijds werkgelegenheid op, anderzijds wordt de haven een trekpleister voor
toeristen en recreanten. Hierdoor zal onder andere ook het ondernemersklimaat in Katwijk
verbeteren.
Men stelt zich voor dat de haven aan de noordzijde van de uitwatering wordt gerealiseerd.
De zeejachthaven is het meest interessant als zowel visserij als recreatievaart hier een plek
krijgt. Een haven met een achterlandverbinding is het meest ideale plaatje. Dit kan in de
vorm van een sluis of een overtoom. Katwijk wordt wel beschouwd als een dorp waar geen
grootschalige ontwikkeling past. Extra functies worden daarom kleinschalig voorgesteld.
Men denkt aan maximum bouwhoogte van drie lagen en mag zeker niet boven ’t Wantveld
uitkomen. Een zeejachthaven buitengaats wordt niet ondersteund omdat dit te veel inbreuk
maakt op het huidige vrije zicht op zee, met name als in de buitengaatse zeejachthaven,
dicht bij de kust, woningbouw en commerciële voorzieningen worden ontwikkeld.
Een zeejachthaven kan meerdere belangen dienen (sociaal-maatschappelijke, economische
en toeristische), dit wordt als belangrijk pluspunt genoemd. Daarnaast moet je rekening
houden met de ontwikkelingen in het licht van de geplande kustversterking in Katwijk. De
komst van een zeejachthaven en de plannen voor de kustversterking kunnen elkaar
versterken. Met name de benodigde strekdammen voor een veilige vaarverbinding naar zee,
dienen ook de kustveiligheid en leveren nieuwe natuur op door zandaanwas.
Men heeft ook zorgpunten. De zeejachthaven heeft zeker invloed op de bereikbaarheid van
Katwijk. De bereikbaarheid mag niet verslechteren. Ook is men zich er van bewust dat de
parkeerdruk toe zal nemen. Wanneer ’t Wantveld wordt afgegraven gaat dit ten koste van
parkeergelegenheid. Nieuwe (ondergrondse) parkeergelegenheid is een must.
Ook is men zich er van bewust dat de haven een kostbaar project is. De nevenontwikkelingen zullen maar deels bijdragen aan de realisatiekoten. Deze groep pleit ervoor
dat niet alleen de gemeente hieraan meebetaalt. Door goede koppelingen te maken met
projecten als kustversterking, kan ook een beroep op het Rijk gedaan worden. De
zeejachthaven zal bovendien niet alleen gunstig zijn voor Katwijk, de regio en provincie
zullen ook meedelen in het succes.
Afbeelding 26 Uitgangssituatie zeejachthaven binnengaats
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Afbeelding 27 Resultaat groep zeejachthaven Binnengaats

De groep binnengaats heeft ’t Wantveld gebruikt als havenplaats. Langs de randen is plaats
voor voorzieningen en kleinschalige woningbouw. Langs de strekdammen (die sowieso
noodzakelijk zijn) is ruimte voor natuurontwikkeling (nieuwe natuur). Door de jachthaven
binnengaats te plaatsen moet een verbinding worden gemaakt met de zee via een sluis (die
tevens dienst doet als zeewering). Wel is een (open) verbinding mogelijk met de Oude Rijn
en dus het achterland.
Uitgangspunten groep ‘zeejachthaven buitengaats’
Afbeelding 28 Impressie groep buitengaats

De groep zeejachthaven buitengaats staat positief tegenover de komst van een
zeejachthaven en situeert de haven recht voor het uitwateringskanaal. De haven wordt in
een ruime maatvoering voorgesteld om voldoende ruimte te bieden voor ligplaatsen en
extra programma (woningbouw, detailhandel en andere havengerelateerde voorzieningen.
Men stelt dat de haven een minimale omvang nodig heeft om goed te kunnen functioneren
en aantrekkelijk te zijn. De haven wordt bewust niet te ver de boulevard afgelegd, omdat
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een goede ruimtelijke relatie belangrijk is. Die ruimtelijke relatie wordt niet bereikt als de
haven (te) ver van de huidige bebouwing ligt.
De zeejachthaven biedt vele kansen voor Katwijk vindt ook deze groep. Katwijk mag zich
ontwikkelen en heeft een economische impuls nodig. Deze groep vindt dat een
zeejachthaven pas aantrekkelijk wordt als er een mix van andere functies aan wordt
toegevoegd. Woningen, detailhandel, zeegerelateerde bedrijvigheid, horeca en eventueel
kantoren zijn allemaal mogelijk. Deze ontwikkelingen zullen ook ingezet kunnen worden
om opbrengsten te genereren. Wel wordt gesteld dat ontwikkelingen wel moeten passen bij
de huidige bebouwingskarakteristiek van Katwijk.
Om Katwijk voor toeristen aantrekkelijker te maken kan Katwijk zich het best richten op
het ontwikkelen van het luxe segment, 4 of 5 sterren accommodaties. Ook de visserij met
visafslag, verse vismarkt en gespecialiseerde visrestaurants is een interessante economische
/ toeristische pijler. Een zeejachthaven in Katwijk is bovendien een interessante toevoeging
op de bestaande havens van Scheveningen en IJmuiden.
Een haven met een verbinding naar het achterland vindt deze groep essentieel. Het is een
extra reden voor zeilers en recreanten om Katwijk te bezoeken en het vergroot de
levendigheid van de plek. Deze groep adviseert de havenontwikkeling gefaseerd aan te
leggen. Met start met de aanleg van de buitengaatse haven als eerste ontwikkeling. Dit kan
in fases worden uitgebreid naar een binnengaatse haven en een achterlandverbinding.
De komst van een zeejachthaven moet gekoppeld worden aan andere ontwikkelingen. De
buitengaatse variant van een zeejachthaven zal volgens deze groep het meest bijdragen aan
de kustversterking. De haven met strekdammen creëert nieuwe natuur door zandaanwas.
Deze groep ziet de gemeente niet als enige kostendragende partij die de realisatie van de
haven zal financieren. De combinatie met de kustversterking en de achterlandverbinding
overstijgt alleen het Katwijks belang. Het Rijk, provincie en regio maar ook private partijen
kunnen om deze reden meefinancieren aan dit project.
Afbeelding 29 Uitgangspositie zeejachthaven buitengaats
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Afbeelding 30 Resultaat groep zeejachthaven buitengaats

De groep buitengaats gaat uit van een buitengaatse variant waar ruimte is voor zeejachten
en ook veel ruimte is voor mogelijke visserij. Op de strekdammen is kleinschalige
bebouwing mogelijk. De relatie met het dorp is van groot belang. De jachthaven mag in
geen geval een weiland met boten worden. Langs de strekdammen is veel aandacht voor
nieuwe natuurontwikkeling. In een latere fase kan gekeken worden naar een verbinding met
het achterland.

Deelrapport B: werkatelier

21

22

Zicht op een zeejachthaven

4.

INLOOPATELIER

4.1

Algemeen

Datum:
18 juni 2008
Genodigden: alle inwoners van de gemeente Katwijk en omgeving en alle andere
geïnteresseerden
Deelnemers: rond de 150 personen
Organisatie: Grontmij, INTRAVAL, gemeente Katwijk
Locatie:
Boothuis van de KNRM

4.2

Doelstelling

Het inloopatelier wordt midden in de reeks van 3 werksessies gehouden, na werksessie 2.
Aangezien de zeejachthaven een zaak van alle Katwijkers is wil de gemeente de informatie
en de resultaten uit de werksessies graag tonen en delen met alle bewoners en
belangstellenden uit Katwijk. Hiervoor is een ‘inloopatelier’ georganiseerd in het Boothuis
van de KNRM.

4.3

Opzet

Het inloopatelier is gedurende de middag en avond gehouden in het Boothuis van de
KNRM. Er is via de krant een persbericht geplaatst om publiciteit te genereren voor het
inloopatelier. Tijdens het inloopatelier zijn de resultaten uit de werksessies gepresenteerd
op panelen, in boekvorm en op film. Daarnaast zijn diverse mensen van de organisatie
aanwezig geweest om vragen van bezoekers te kunnen beantwoorden. Ook is de
aanwezigheid van de geïnteresseerden benut om de voorkeuren van het (grote) publiek te
peilen en hen ook uitspraken te ontlokken (onder meer door het invullen van een ‘Groeten
uit Katwijk kaart’).

4.4

Resultaat

Het inloopatelier is goed bezocht. Katwijk heeft zich van zijn beste kant laten zien door met
rond de 150 mensen het inloopatelier te bezoeken. De bezoekers hebben zich laten
informeren over de stand van zaken rondom de komst van de zeejachthaven en het werk dat
in het werkatelier is gedaan. Men kon ook hier zijn persoonlijke mening achterlaten op de
‘Groeten uit Katwijk kaart’. Het heeft een zeer grote hoeveelheid informatie opgeleverd
over de standpunten van de Katwijker ten opzichte van de haven. Het is duidelijk dat er nog
geen eenduidige mening overheerst. Daar waar de één al decennia droomt van een
zeejachthaven en dit als een grote kans voor Katwijk ziet, ziet de ander de ontwikkeling van
een zeejachthaven als een grote bedreiging. Een zeejachthaven staat voor hen gelijk aan het
verdwijnen van rust en kleinschaligheid. Het heeft interessante discussies opgeleverd tussen
voor- en tegenstanders. Van de mensen die een ‘Groeten uit Katwijk kaart” hebben
ingevuld laat afbeelding 31 zien wat de mening was. Afbeelding 32 geeft een aantal
beelden van de dag zelf.
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Afbeelding 31 Meningen betreffende een zeejachthaven op het inloopatelier
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Afbeelding 32 Impressies Inloopatelier
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5.

WERKSESSIE 3

5.1

Algemeen

Datum:
Genodigden:
Deelnemers:
Organisatie:
Locatie:

5.2

24 juni 2008
80 personen
19 personen
Grontmij, INTRAVAL, gemeente Katwijk
Burgerzaal, gemeentehuis Katwijk

Doelstelling

Werksessie 3 is de laatste werksessie van drie opeenvolgende sessies geweest. In de
voorgaande werksessies en het inloopatelier is veel informatie aangereikt aan de
belanghebbenden. Op hun beurt hebben de belanghebbenden hun voorkeuren en wensen
heel duidelijk neergezet. Werksessie 3 heeft als doel om met elkaar het werkatelier af te
ronden. Met elkaar is bekeken of alle wensen en voorkeuren in beeld zijn. Dit is gedaan per
voorkeursvariant. Daarnaast is de werksessie benut om de opvattingen per voorkeurslocatie
met elkaar te vergelijken. Op die manier hebben we inzicht gekregen in de verschillen,
maar vooral ook in de overeenkomsten.

5.3

Onderdelen werksessie 3

Werksessie 3 startte met een terugblik op werksessie 2 en de inloopmiddag die op 18 juni is
gehouden in de loods van de KNRM Katwijk. Vervolgens zijn de uitwerkingen van de
varianten opnieuw aan de aanwezigen voorgelegd om deze verder te verscherpen.
Per voorkeursmodel (geen zeejachthaven, zeejachthaven binnengaats en zeejachthaven
buitengaats) is een samenvatting gemaakt van alle verworven informatie. Dit zijn lijsten
met alle kansen en bedreigingen die (door de aanhangers van hun variant) zijn benoemd per
voorkeursvariant. De drie groepen hebben hun eigen lijst met kansen en bedreigingen
gekregen, het is een samenvatting van hun inbreng in de voorgaande sessies.
In werksessie 3 heeft elke groep zijn eigen lijst met kansen en bedreigingen mogen
verifiëren en zijn stellingen verder verscherpt. Elke groep heeft de lijst beoordeeld op
compleetheid en op juistheid. De kansen en bedreigingen vanuit hun perceptie is hiermee
vastgelegd.
Vervolgens zijn de lijsten gerouleerd tussen de verschillende voorkeursgroepen. De lijst
met kansen en bedreigingen voor een zeejachthaven buitengaats is bijvoorbeeld voorgelegd
aan de groep ‘geen zeejachthaven’. De groep ‘geen zeejachthaven’ mocht per kans of
bedreiging aangeven of zij het hier wel of niet mee eens was. Uiteindelijk zijn de kansen en
bedreigingen per variant scherp neergezet en is in één oogopslag te zien wat de verschillen
en de overeenkomsten zijn tussen de verschillende groepen en varianten.
Omdat veelvuldig over de Katwijkse identiteit is gesproken, hebben we de Katwijkse
identiteit, beschouwd vanuit de ogen van de deelnemers, in beeld vastgelegd. Alle
deelnemers is gevraagd om na te denken over wat typisch Katwijks is en hen is gevraagd
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hier een foto van mee te nemen. Een tweede vraag is geweest of mensen een wensbeeld
hebben voor Katwijk en hoe dit beeld eruit ziet.
De komst van een zeejachthaven vraagt om positie te nemen ten aanzien van bepaalde
uitgangspunten.
Heeft Katwijk bijvoorbeeld een nieuwe economische trekker nodig? Moet de zeejachthaven
gecombineerd worden met andere functies? Hoort een zeejachthaven bij de Katwijkse
identiteit? Aan de hand van een veertigtal stellingen worden de deelnemers gevraagd hoe
zij tegenover deze stellingen staan. Daar waar de meningen uiteenliepen of waar veel
onduidelijkheid bestond is later verder over gediscussieerd in het slotdebat.
Het werkatelier wordt afgesloten met een slotdebat, waarbij enkele stellingen en uitspraken
de basis vormden. De resultaten van het werkatelier passeren de revue. Ook wordt
teruggeblikt op het verloop van alle sessies en de inzet van de deelnemers.

5.4

Resultaat

In de beelden over de identiteit van Katwijk is een tweedeling zichtbaar, zoals eigenlijk
gedurende het hele proces al aan de orde was. Aan de ene kant bevindt zich de groep die
een positieve verandering voor Katwijk ziet als er een zeejachthaven komt, aan de andere
kant is er een groep die verwacht dat met een zeejachthaven Katwijk zoals wij het kennen,
verloren gaat.
Tijdens de opdracht zijn alle meningen verder gespecificeerd en geverifieerd om er voor te
zorgen dat de percepties van de aanwezigen zonder meer duidelijk en helder zijn. Zij
vormen namelijk voor een deel de basis voor de enquête die gehouden gaat worden onder
de Katwijkse bewoners, toeristen en ondernemers. Afbeelding 33 geeft nog enkele
impressies van de laatste werksessie
Afbeelding 33 Impressie werkatelier 3

De aanwezigen zijn 40 stellingen voorgelegd, die passen binnen de aspecten waarop wij de
haalbaarheid of wenselijkheid toetsen. De uitkomsten van deze stellingen zijn gebruikt voor
de enquête.
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Uit de antwoorden op de stellingen is een aantal aspecten interessant:
• Bij de identiteit van Katwijk hoort de zee en visserij;
• Een zeejachthaven is niet nodig om Katwijk economisch op de kaart te houden;
• Liever een zeehaven dan een zeejachthaven;
• Een zeejachthaven heeft negatieve consequenties voor het uitzicht;
• Aangezien ingrepen nodig zijn om de zwakke schakels op te lossen kan je dit mooi
koppelen aan een zeejachthavenontwikkeling;
• Bij de realisatie van een mogelijke zeejachthaven moeten ontwikkelingen komen, er
moet een ‘bestemming’ gemaakt worden;
• Indien een zeejachthaven wordt ontwikkeld dan moeten andere belanghebbende
partijen bijdragen;
• Parkeren moet zoveel mogelijk ondergronds plaatsvinden;
• Natuurgebieden zijn niet vanzelfsprekend leidend in ontwikkelingen.
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Tabel 5.1 Resultaten stellingen werkatelier 3
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Tabel 5.1 Resultaten stellingen werkatelier 3 (vervolg)
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6.

SAMENVATTING

In hoofdlijnen hebben zich drie groepen onderscheiden.
Geen zeejachthaven
De groep geen zeejachthaven staat niet positief tegenover de komst van een zeejachthaven.
Katwijk wordt gewaardeerd als kleinschalige familiebadplaats, juist omdat Katwijk nog
niet in de greep is gekomen van het massa toerisme. De rust en eenvoud die Katwijk
uitstraalt wordt als grote kwaliteit gezien. De huidige gasten kiezen in hun ogen daarom
ook voor Katwijk. De komst van een zeejachthaven zal hotels, restaurants, café’s en
winkels met zich meebrengen en meer en andere toeristen aantrekken. Deze ontwikkeling
(inclusief de bij-effecten) wordt niet ondersteund.
Een binnengaatse zeejachthaven
Deze groep staat positief tegenover de komst van een zeejachthaven en ziet deze graag
binnengaats ontwikkeld worden rond/op ’t Wantveld. Een zeejachthaven versterkt de
identiteit van Katwijk en zal op verschillende gebieden veel kansen opleveren. Katwijk zal
er economisch op vooruit gaan en dat wordt als zeer positief gezien. Men ziet de
zeejachthaven graag ontwikkeld worden met havengerelateerde bedrijvigheid. Ook ziet
men kansen om in de haven nieuwe restaurants, hotels en detailhandel te ontwikkelen. Dit
levert enerzijds werkgelegenheid op, anderzijds wordt de haven een trekpleister voor
toeristen en recreanten. Hierdoor zal onder andere ook het ondernemersklimaat in Katwijk
verbeteren.
Een buitengaatse zeejachthaven
De groep zeejachthaven buitengaats staat positief tegenover de komst van een
zeejachthaven en plaatst de haven recht voor het uitwateringskanaal. De haven wordt in een
ruime maatvoering voorgesteld om voldoende ruimte te bieden voor ligplaatsen en extra
programma (woningbouw, detailhandel en andere havengerelateerde voorzieningen). Men
stelt dat de haven een minimale omvang nodig heeft om goed te kunnen functioneren en
aantrekkelijk te zijn. De haven wordt bewust niet te ver van de boulevard afgelegd, omdat
een goede ruimtelijke relatie belangrijk is. Die ruimtelijke relatie wordt niet bereikt als de
haven (te) ver van de huidige bebouwing ligt. De zeejachthaven biedt daarnaast vele kansen
voor Katwijk. Een zeejachthaven is pas aantrekkelijk als er een mix van andere functies aan
wordt toegevoegd. Woningen, detailhandel, zeegerelateerde bedrijvigheid, horeca en
eventueel kantoren zijn allemaal mogelijk. Deze ontwikkelingen zullen ook ingezet kunnen
worden om opbrengsten te genereren. Er wordt gesteld dat ontwikkelingen moeten passen
bij de huidige bebouwingskarakteristiek van Katwijk.
Constateringen
Op basis van de drie werksessies en het inloopatelier kunnen een aantal constateringen
worden gedaan. De belangrijkste constatering is dat een meerderheid van de aanwezigen
tijdens het werkatelier, voorstander is van een ontwikkeling van een zeejachthaven.
Tegelijkertijd is geconstateerd dat over de invulling van een zee(jacht)haven verschillende
opvattingen bestaan. Belangrijk is hierbij dat de vorm van een eventuele haven van erg
groot belang is. Er is veelvuldig gepraat over aantallen ligplaatsen en over aantallen
woningen, maar belangrijker is dat de kleinschaligheid, vriendelijkheid en het unieke
karakter van Katwijk bewaard blijft, ook met een eventuele komst van een zee(jacht)haven.
De onderstaande afbeeldingen zijn als voorbeeld ingevoegd om te laten zien dat hoogbouw
Deelrapport B: werkatelier

33

(6-8) lagen ook aantrekkelijk kan zijn, zolang de vorm van de gebouwen niet kolossaal is,
maar vriendelijk.
Afbeelding 34 Nyhavn (Kopenhagen)
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1.

INLEIDING

In de voorgaande onderdelen, de omgevingsanalyse en het werkatelier, is de basis gelegd voor
de enquête onder gebiedsgebruikers. In de omgevingsanalyse is het gebied bepaald waar in
Katwijk een zeejachthaven kan worden aangelegd. Tevens is met belanghebbenden gesproken
over de voor- en nadelen van een zeejachthaven en ingegaan op de gevolgen van het niet
krijgen van een zeejachthaven. Daarnaast zijn in het werkatelier bijeenkomsten georganiseerd
waar belanghebbenden hun eerste ideeën over een zeejachthaven met tekeningen en knip- en
plakwerk duidelijk hebben gemaakt. Tegenstanders hebben aangegeven welke sociale,
economische, ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen zij in Katwijk zouden willen
stimuleren, waarvoor een zeejachthaven niet noodzakelijk is.
Het doel van deze verkenning is het vaststellen van de effecten van een zeejachthaven op
sociaal, economisch en toeristisch gebied en de ruimtelijke en infrastructurele gevolgen. In dit
deel zijn de varianten van een zeejachthaven voorgelegd aan een aselecte steekproef van
gebiedsgebruikers. Tevens zijn in de enquête vragen gesteld over de leefomgeving als er geen
zeejachthaven komt. De enquête levert een goed beeld op van de mening van alle
belanghebbenden die met de gevolgen van een zeejachthaven worden geconfronteerd.

1.1

Opzet onderzoek

Voor het onderzoek zijn 500 face-to-face vragenlijsten afgenomen binnen de gemeente
Katwijk: 200 bewoners, 100 ondernemers, 100 verblijfstoeristen en 100 dagrecreanten. De
vragenlijsten zijn face-to-face afgenomen, omdat mogelijke varianten van een zeejachthaven
gevisualiseerd zijn aan de hand van foto’s en kaarten. Dit materiaal is ter ondersteuning bij de
vragenlijsten gebruikt. Vanwege dit ondersteunende materiaal is gekozen voor het face-to-face
afnemen van de vragenlijsten.
Vragenlijst
In de vragenlijst zijn vragen gesteld over: de wijze waarop gebiedsgebruikers de kwaliteit
van hun woon- en leefomgeving ervaren; het belang dat zij aan omgevingskenmerken
hechten; en hun mening over de sociale, economische, toeristische, ruimtelijke en
infrastructurele gevolgen van de aanleg van een zeejachthaven aan de hand van
gevisualiseerde alternatieven. Verder zijn vragen gesteld over achtergrondkenmerken van
de respondenten, zoals leeftijd, geslacht, opleiding, woonplaats (postcode) en dergelijke.
Enquête bewoners
Voor de enquête onder bewoners van de gemeente Katwijk is de gemeente verzocht een
aselecte steekproef van bewoners te trekken uit de Gemeentelijke Basis Administratie
(GBA). Vervolgens hebben de onderzoekers de bewoners verdeeld in twee categorieën:
bewoners van ‘Katwijk aan Zee’ en bewoners van de overige wijken binnen de gemeente
Katwijk (Hoornes-Rijnsoever, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg). Op basis
van deze tweedeling is door de onderzoekers, uit het verkregen databestand van de
gemeente, uit beide gebieden een aselecte steekproef getrokken.
Omdat de vragenlijsten face-to-face zijn afgenomen, zijn bij de persoonsgegevens uit het
GBA telefoonnummers gezocht, zodat van tevoren afspraken met de bewoners kunnen
worden gemaakt voor het afnemen van de vragenlijst. Ter bevordering van de respons is
een introductiebrief op briefpapier van de gemeente gestuurd naar de bewoners in de twee
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steekproeven. Na verzending van de introductiebrief zijn de bewoners telefonisch benaderd
en zijn afspraken gemaakt voor het afnemen van de vragenlijst. Bewoners waarvan geen
openbaar telefoonnummer beschikbaar is, zijn op verschillende dagen en tijdstippen
bezocht. Indien bij herhaling niemand thuis is aangetroffen is een brief achtergelaten met
het verzoek contact op te nemen met de onderzoekers.
Enquête ondernemers
Voor het trekken van een steekproef van ondernemers is gebruik gemaakt van een
databestand met alle ondernemers in de gemeente Katwijk. Uit dit bestand zijn de
ondernemers geselecteerd die werkzaam zijn in de detailhandel, horeca en in watersport en
zeegerelateerde bedrijvigheid. Hierbij is dezelfde gebiedsindeling gehanteerd als bij
bewoners. De ondernemers zijn eveneens willekeurig geselecteerd in twee gebieden:
Katwijk aan Zee en overige Katwijk. De ondernemers in deze steekproef is evenals bij de
bewoners een introductiebrief gestuurd ter bevordering van de respons.
De ondernemers zijn vooraf niet telefonisch benaderd. Zij zijn in hun onderneming
aangesproken en gevraagd om hun medewerking. Wanneer de respondent wilde deelnemen
aan het onderzoek is de vragenlijst direct afgenomen. Indien afnamen op het momnet van
het bezoek niet mogelijk was, is een afspraak gemaakt en is de vragenlijst op een later
tijdstip afgenomen.
Enquête toeristen (verblijfstoeristen en dagrecreanten)
Van toeristen zijn geen adresgegevens beschikbaar. Zij zijn op locaties waar relatief veel
toeristen komen aselect benaderd. Het benaderen van de toeristen heeft zoveel mogelijk op
verschillende dagen en tijdstippen plaatsgevonden. Wel waren de onderzoekers met name bij
het werven van dagtoeristen sterk afhankelijk van het weer. Dagtoeristen in Katwijk komen
voornamelijk voor zee en strand. Zij zijn vooral geworven op enkele zonnige en warme dagen.
Verblijfstoeristen zijn benaderd op de campings en bij de jachthaven Katwijk. Ook zijn er op
het strand toeristen aangesproken die overnachten op de camping, in de haven of in een
hotel/appartement. Dagrecreanten zijn alleen op het strand aangesproken.
Respons
In tabel 1.1 is een overzicht gegeven van de respons onder de verschillende categorieën
gebiedsgebruikers. De respons is in het algemeen hoog. Met een percentage van 89% is de
respons onder de verblijfstoeristen het hoogst. Slechts een enkele verblijfstoerist blijkt geen zin
of interesse (6%) of tijd te hebben (3%). Ook de respons onder bewoners in overig Katwijk en
onder de ondernemers in Katwijk aan Zee is relatief hoog (beide 65%). Van de bewoners in
Katwijk aan Zee heeft ruim de helft deelgenomen aan het onderzoek (53%) en van de
ondernemers in overige Katwijk bijna de helft (49%). Een aantal ondernemers verwijst door
naar het hoofdkantoor of geeft aan dat zij wel mee willen werken wanneer er sprake zou zijn
van een schriftelijke vragenlijst.
Onder toeristen ligt de respons sterk uiteen. De respons onder verblijfstoeristen is het hoogst,
namelijk 89%. Dagrecreanten hebben een respons van 43%. Zij bleken vaak geen zin of
interesse in het onderwerp te hebben (34%) of er geen tijd voor te hebben (21%).
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Tabel 1.1

Respons overzicht gebiedsgebruikers

Steekproef
niet benaderd
verhuisd/
failliet/ bestaat
niet meer
geen NL/ niet
aanspreekbaar
niet bereikt
(o.a. op
vakantie)
Onderzoeksgroep
non-respons
geen zin/
interesse
geen tijd
geen mening
overig
Respondenten

1.2

Bewoners
Katwijk aan
Zee
Aantal
%
284
0
11

Bewoners
overig
Katwijk
Aantal
199
0
5

Ondernemers
Katwijk aan
Zee
% Aantal
%
100
0
9

Ondernemers Verblijfsoverig
toeristen
Katwijk
Aantal
% Aantal
150
138
0
18

Dagrecreanten
% Aantal
235
-

5

2

0

4

38

-

78

38

12

16

-

-

%

190
90
47

100
47
25

154
54
31

100
35
20

79
28
6

100
35
8

100
51

100
51

112
12
7

100
11
6

235
135
80

100
57
34

23
3
17
100

12
2
9
53

15
1
7
100

10
1
4
65

15
1
6
51

19
1
8
65

25
0
5

25
0
5

49

49

3
1
1
100

3
1
1
89

49
6
0
100

21
3
0
43

21

21

Analyse

Bij de analyse is met wegingsfactoren gecorrigeerd voor verschillen tussen de verdeling in de
steekproeven en de werkelijke verdeling naar bewoners, ondernemers en toeristen in Katwijk.
Met deze weging is gecorrigeerd voor verschillen in insluitingskansen in de steekproeven (zie
bijlage 1). Door het toepassen van de wegingsfactoren zijn de bevindingen van de geënquêteerden representatief voor alle bewoners, alle ondernemers en alle toeristen in Katwijk.
De wijze waarop bewoners, ondernemers en toeristen het gebied beleven, hangt sterk samen
met de inrichting en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, maar is tevens afhankelijk van
onder meer iemands betrokkenheid bij het gebied en van persoonlijke voorkeuren en
belangen. Deze enquête levert een grote hoeveelheid gegevens op. In de sociale wetenschappen zijn methoden en technieken ontwikkeld die de resultaten kunnen groeperen en de
onderlinge samenhang kunnen aantonen. Hierdoor vindt niet alleen een reductie plaats
waardoor de resultaten compacter en overzichtelijker kunnen worden gepresenteerd, maar
wordt tevens het verschil in resultaten tussen gebiedsgebruikers duidelijker, zodat de
onderzoeksvragen beter kunnen worden beantwoord. Bewoners, ondernemers en toeristen
hebben in de vragenlijst een groot aantal concrete omgevingskenmerken voorgelegd
gekregen, waarbij hen is gevraagd hoe zij die kenmerken in het gebied beleven en waarderen.
Om tot een beperkt aantal belevingswaardendimensies te komen is een factoranalyse
toegepast.
Factoranalyse
Een factoranalyse is een statistisch hulpmiddel bij het reduceren van een grote hoeveelheid
informatie tot een beperkt en goed interpreteerbaar aantal onderliggende factoren. De
belevingswaarden zijn op grond van hun onderlinge samenhang (correlaties) samengevoegd
tot een beperkt aantal zogenoemde 'dimensies'. Dit zijn nieuwe waarden waarin de
belangrijkste informatie is samengevat die door de oorspronkelijke lijst met
belevingswaarden is gemeten. Het voordeel van een factoranalyse is dat inhoudelijk tot een
meer overzichtelijke interpretatie van een beperkt aantal overkoepelende belevingswaardendimensies kan worden gekomen (zie hoofdstuk twee voor een nadere uitwerking).
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Significante verschillen
Bij verschillen tussen gebiedsgebruikers is gekeken of deze statistisch significant zijn, dat wil
zeggen dat ze niet op toeval berusten (significantieniveau p=0,05). Indien betekenisvolle
(significante) verschillen zijn aangetroffen zijn deze beschreven. Zijn geen verschillen
beschreven, dan betekent dit dat er geen betekenisvolle significante verschillen zijn
geconstateerd.

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de totstandkoming van de belevingswaardendimensies beschreven.
Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de enquête. De resultaten zijn uitgesplitst naar
gebiedsgebruiker (bewoners, ondernemers en toeristen). Tot slot wordt in hoofdstuk 4 een
samenvatting gegeven van dit deelrapport.
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2.

DIMENSIES IN GEBIEDSBELEVING

Uit literatuur, omgevingsanalyse en werkatelier zijn duidelijke kenmerken, zogenoemde
belevingswaarden, naar voor gekomen die voor gebruikers van het studiegebied van belang
zijn. Deze belevingswaarden vormen de basis van de vragenlijst. De respondenten is
gevraagd in hoeverre de belevingswaarden van het studiegebied veranderen wanneer er een
zeejachthaven komt en hoe zij deze verandering waarderen. Nagegaan is welke
gemeenschappelijke verbanden of statistische samenhang er tussen de belevingswaarden
bestaan, zodat het grote aantal belevingswaarden kan worden teruggebracht tot enkele
overkoepelende belevingswaardendimensies.
Met een factoranalyse is nagegaan of aan de belevingswaarden een gemeenschappelijke
onderliggende factor of dimensie ten grondslag ligt. Van deze analyses wordt in dit
hoofdstuk verslag gedaan.

2.1

Belevingswaardendimensies

Om na te gaan welke dimensies zijn te onderscheiden in de waardering van de
belevingswaarden is op 21 items een factoranalyse uitgevoerd. Op grond van de
antwoordpatronen van de respondenten is gekeken of er belevingswaarden zijn die een
gemeenschappelijke betekenis hebben en derhalve tot eenzelfde onderliggende factor
kunnen worden gerekend. Deze onderliggende factoren zijn een abstractere, statistische
vertaling van de samenhangende beleving van belevingswaarden door de respondenten.
Dimensies
Uit de factoranalyse (principale componentenanalyse met varimax rotatie) blijkt dat er vijf
betekenisvolle samenhangende belevingswaardendimensies zijn te onderscheiden die inhoudelijk goed geïnterpreteerd kunnen worden. In tabel 2.1 is een overzicht te zien van de
factorladingen van deze items op hun dimensies. Het gaat om de dimensies Natuur,
Toerisme, Economie, Sociaal en Infrastructuur. Een factorlading geeft de sterkte weer van
de samenhang tussen het antwoord op een vraag/stelling en de bijbehorende
(geconstrueerde) factor. Deze factorladingen zijn de basis voor de inhoudelijke interpretatie
van de factoren.
Somscore
Voor elke factor is een somscore (op een schaal van zeer negatief = 1 tot zeer positief = 10)
berekend, waarbij een hogere score een hogere waardering voor Natuur, Toerisme,
Economie, Sociaal en Infrastructuur weergeeft. Twee items zijn uiteindelijk niet in één van
de schalen opgenomen, omdat ze niet schaalbaar zijn en de betrouwbaarheid negatief
beïnvloeden. Dit zijn de items 'risico in verband met hoogwater' en 'goed zwemwater'.
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Tabel 2.1
Factorladingen belevingswaarden op vijf componenten
Belevingswaarden
1
2
3
Natuur
Vrij uitzicht op zee
Zicht op Scheveningen en Noordwijk
Strand en duinen
Aantrekkelijkheid strand
Toerisme
Verblijfstoeristen
Dagjesmensen
Mogelijkheden voor overnachtingen
Economie
Visserij
Water gelieerde bedrijvigheid
Gelegenheden voor sportactiviteiten
Werkgelegenheid
Winkels
Sociaal
Zondagsrust
Gastvrijheid
Rust en stilte
Uitgaansgelegenheden
Gevarieerd landschap
Infrastructuur
Parkeergelegenheid
Verkeersdrukte

4

5

0,795
0,787
0,582
0,570
0,768
0,732
0,630
0,778
0,684
0,650
0,567
0,501
0,703
0,644
0,544
0,516
0,433
0,735
0,689

Interne consistentie
Op basis van de factoranalyse kan een gemiddelde waardering voor een factor worden
berekend. Hierbij is het van belang dat nagegaan wordt in hoeverre de items een consistente
en homogene schaal vormen. De mate van interne consistentie kan worden uitgedrukt in
een maat die hiervoor veel wordt gebruikt: Cronbach’s alpha die loopt van minimaal 0 tot
maximaal 1. Voor de vijf dimensies is een schaal gevormd door een gemiddelde score te
berekenen. De betrouwbaarheid van de schalen Natuur, Toerisme, Economie en Sociaal is
hoog, respectievelijk 0,82, 0,75, 0,79, 0,80. Infrastructuur heeft een Cronbach's alpha van
0,54. Dit is een relatief lage score, maar aangezien de infrastructuur een belangrijke rol
speelt bij de eventuele realisatie van een zeejachthaven, is deze factor wel in het onderzoek
meegenomen.
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3.

RESULTATEN ENQUÊTE

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête onder de gebiedsgebruikers (bewoners,
ondernemers en toeristen) in de gemeente Katwijk gepresenteerd. Achtereenvolgens wordt
ingegaan op: de beleving van het huidige gebied door bewoners, ondernemers en toeristen; hun
mening over de aanleg van wel of geen zeejachthaven; de gevolgen van een zeejachthaven op
sociaal, economisch, toeristisch-infrastructureel gebied en voor de natuur; de voorwaarden
waaraan een eventuele zeejachthaven moet voldoen; en de variant die de voorkeur heeft van
bewoners, ondernemers en toeristen.
3.1

Huidige situatie

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de gebiedsgebruikers het huidige gebied beleven en
waarderen. Met het huidige gebied wordt het in de omgevingsanalyse omschreven gebied
bedoeld dat aan de Noordzijde van Katwijk is gelegen waar de Oude Rijn op de Noordzee
uitkomt. In dit zogenoemde studiegebied liggen tevens ’t Wantveld, het boezemgemaal
Katwijk en de uitwateringsluis. Het gebied grenst aan het natuurgebied ‘Coepelduynen’ en de
Boulevard.
Beleving
Aan bewoners, ondernemers en toeristen is onder meer gevraagd hoe zij de kenmerkende
onderdelen van het gebied waarderen. Uit figuur 3.1 blijkt dat bewoners, ondernemers en
toeristen van de gevraagde omgevingskenmerken met name het strand en de boulevard hoog
waarderen. Daarnaast wordt het natuurgebied Coepelduynen vooral door bewoners hoog
gewaardeerd. Een relatief lage waardering krijgen het Boezemgemaal, de Uitwateringssluis, ’t
Wantveld en de parkeervlakte op ‘t Wantveld.
Figuur 3.1

Percentage bewoners, ondernemers en toeristen dat omgevingskenmerk van gebied
hoog waardeert
84

Het strand
74

De boulevard als geheel
Natuurgebied Coepelduynen

66
59
59
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Uit een onderzoek naar het imago van Katwijk blijkt dat toeristen vooral voor de zee en het
strand naar Katwijk komen (van der Meer e.a. 2008). Velen geven aan ‘t Wantveld, de
Uitwateringssluis en het Boezemgemaal niet te kennen of niet te weten welke waterwerken
en locaties hiermee exact worden bedoeld. De toeristen die er wel bekend mee zijn,
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waarderen deze omgevingskenmerken ongeveer in dezelfde mate als bewoners en
ondernemers.
Behouden blijven
De gebiedsgebruikers is tevens gevraagd of zij het belangrijk vinden dat het studiegebied in de
huidige staat voor Katwijk moet worden behouden. Van de ondernemers vindt 38% het
belangrijk het gebied in de huidige staat te behouden (zie figuur 3.2). Het zijn met name
toeristen die het belangrijk vinden het gebied in de huidige staat voor Katwijk te behouden
(62%).
Figuur 3.2

Percentage bewoners, ondernemers en toeristen dat van mening is dat gebied in
huidige staat moet worden behouden
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(n=100)

Toeristen (n=200)

Gevraagd is welke omgevingskenmerken vooral behouden moeten blijven. De respondent
heeft maximaal drie omgevingskenmerken mogen noemen die, welke veranderingen er ook
plaatsvinden in Katwijk, moeten worden behouden. Bijna alle respondenten weten
moeiteloos drie voor hun kenmerkende aspecten van Katwijk te noemen. Slechts een tiental
bewoners, ondernemers of toeristen kan een of twee omgevingskenmerken opnoemen,
terwijl een enkele respondent geen enkele te behouden omgevingskenmerk kan noemen.
Toeristen (53%) zijn vooral van mening dat het strand en de duinen in de huidige staat
behouden moeten blijven (zie figuur 3.3). Voor bewoners is de Boulevard het belangrijkste
kenmerk dat behouden moet blijven (43%). Ondernemers noemen evenals toeristen het
vaakst het strand en de duinen, maar het percentage dat het belangrijk vindt dat dit in de
huidige staat behouden blijft is met 29% aanzienlijk lager. Ondernemers noemen daarnaast
de Boulevard (24%) en het natuurgebied Coepelduynen (24%). Toeristen zijn, naast strand
en duinen als meest genoemde te behouden omgevingskenmerk, voor het behoud van rust
en stilte (25%) en de Boulevard (24%).
Verder is ruim een vijfde van de toeristen (22%) van mening dat het gehele studiegebied en
de directe omgeving rond de uitwatering moet worden geconserveerd. Een vijfde van de
bewoners (20%) wil dit eveneens, terwijl van de ondernemers een tiende (10%) het gebied
in de huidige wenst te behouden. Bijlage 2 (tabel 1) bevat een compleet overzicht van de
omgevingskenmerken die behouden moeten blijven.
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Figuur 3.3

Mening bewoners, ondernemers en toeristen over te behouden omgevingskenmerken, in %
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Veranderen
Aan bewoners, ondernemers en toeristen is daarnaast gevraagd welke kenmerken in de
omgeving van het studiegebied, los van eventuele ontwikkelingen, zouden moeten
veranderen. Wederom hebben de respondenten maximaal drie te wijzigen omgevingskenmerken mogen noemen. Gemiddeld zijn er door de respondenten ruim twee kenmerken
genoemd. Met name toeristen wisten relatief weinig te veranderen omgevingskenmerken
van Katwijk te benoemen (gemiddeld 1,5), terwijl bewoners (2,4) en ondernemers (2,6)
meer kenmerken, die volgens hen veranderd moeten worden, wisten aan te geven.
Parkeergelegenheid
Ondernemers vinden het vooral belangrijk dat de parkeergelegenheid in Katwijk wordt
uitgebreid (32%, zie figuur 3.4). Onder de drie categorieën respondenten is de
eensgezindheid over het huidige ervaren tekort aan parkeergelegenheid groot. Ook toeristen
en bewoners zien bij voorkeur een toename van de parkeergelegenheid (beide 27%).
Toeristen vinden het overigens ook belangrijk dat de verkeersdrukte in Katwijk afneemt
(30%).
Hoogwater en zwemwater
Bewoners hechten, naast de toename van parkeergelegenheid, vooral belang aan een
vermindering van het risico op hoogwater (30%). Een relatief hoog percentage van de
bewoners stelt het tevens op prijs wanneer er vaker dan momenteel het geval is zwemwater
van goede kwaliteit is (29%).
Ondernemers zien vooral het toerisme in Katwijk graag toenemen. Zij vinden dat er meer
mogelijkheden voor overnachtingen moeten komen (20%) en meer verblijfstoeristen (15%).
Dit mag van de ondernemers eventueel ten koste gaan van de zondagsrust (15%). Bijlage 2
(tabellen 2 en 3) bevat een compleet overzicht van de omgevingskenmerken waarvan de
respondenten menen dat die moeten veranderen.
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Figuur 3.4

Mening bewoners, ondernemers en toeristen over te veranderen omgevingskenmerken, in %
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Wel of geen zeejachthaven

Uit figuur 3.5 blijkt dat een meerderheid van de gebiedsgebruikers voor een zeejachthaven is.
Bij ondernemers is 93% voor de komst van een zeejachthaven. Toeristen zijn terughoudender:
twee derde (66%) zegt voor een zeejachthaven te zijn. Van de bewoners is bijna drie kwart
(73%) voor een zeejachthaven.
Figuur 3.5

Mening van bewoners, ondernemers en toeristen over een zeejachthaven in
Katwijk, in %
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Toeristen (n=196)

Nagegaan is of de voorkeur voor wel of geen zeejachthaven in Katwijk verschilt tussen
categorieën bewoners, ondernemers en toeristen. Hierbij is gekeken naar geslacht, leeftijd, de
periode dat zij in Katwijk wonen c.q. ondernemen of Katwijk bezoeken. Daarnaast is gekeken
naar de woonlocatie en de locatie van de onderneming: in Katwijk aan Zee of in overig
Katwijk. Bij toeristen is onderscheid gemaakt in verblijfstoeristen en dagtoeristen.
Bewoners
Voor de bewoners geldt dat de voorkeur voor een zeejachthaven in Katwijk afneemt met de
leeftijd. Van de jongste leeftijdscategorie (18-35 jaar) geeft 81% aan een zeejachthaven te
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willen in Katwijk, van de leeftijdscategorie van 36 tot 55 jaar is dit 77%, terwijl onder de 55+ers 58% deze voorkeur heeft. Verschillen naar geslacht, woonduur en woonlocatie doen zich
bij bewoners niet voor.
Ondernemers
Een overgrote meerderheid van ondernemers is voor de aanleg van een zeejachthaven in
Katwijk. Deze uitgesproken voorkeur doet zich onder alle onderscheiden categorieën in
vergelijkbare mate voor. Er is geen verschil tussen mannelijke of vrouwelijke ondernemers,
jonge of oudere ondernemers, ondernemers in Katwijk aan Zee of daarbuiten en een korte of
langere periode dat zij in Katwijk een onderneming hebben.
Toeristen
De toeristen die voor of juist tegen een zeejachthaven in Katwijk zijn, hebben geen duidelijk
profiel. In het algemeen geldt wel dat toeristen van het mannelijk geslacht vaker voorstander
zijn. Van de mannen is 77% voor een zeejachthaven, terwijl dit bij de vrouwen 59% bedraagt.
Tussen verblijfs- en dagtoeristen doen zich geen verschillen voor naar leeftijd of de aantallen
jaren dat zij Katwijk al bezoeken.

3.3

Geen zeejachthaven

Respondenten is gevraagd aan te geven in hoeverre zij van mening zijn dat bepaalde
omgevingskenmerken van Katwijk zullen veranderen en hoe zij deze veranderingen waarderen
wanneer er geen zeejachthaven komt. In hoofdstuk 2 is nagegaan of er een samenhang bestaat
tussen verschillende belevingswaarden. De samenhang geeft inzicht in achterliggende
factoren die bepalend zijn voor de beleving van de omgeving door gebiedsgebruikers. Op
basis van deze analyse zijn de belevingswaarden geclusterd tot een overzichtelijk aantal
‘dimensies’. De vijf betekenisvolle dimensies die uit een set van 21 belevingswaarden naar
voren zijn gekomen, zijn te onderscheiden in: Sociaal, Economie, Toerisme, Natuur en
Infrastructuur.
In tabel 3.1 zijn de gemiddelde scores van verandering en waardering weergegeven voor de
vijf dimensies van belevingswaarden naar gebiedsgebruiker als er in het studiegebied geen
zeejachthaven komt. Bij verandering geeft een min teken een afname weer en een plus teken
een toename (op een schaal van sterke afname = -2 tot sterke toename = +2). Een nul duidt op
geen verandering. Bij de waardering geven de getallen de gemiddelde scores weer op een
schaal van zeer negatief = 1 tot zeer positief = 10.
Veranderingen
De gebiedsgebruikers zijn van mening dat er niet of nauwelijks veranderingen in het
studiegebied optreden indien er geen zeejachthaven komt. De score op verandering zijn
minimaal en variëren tussen –0,1 en +0,2.
Waarderingen
Bij de waardering zijn de verschillen tussen de dimensies en de gebiedsgebruikers groter. Uit
tabel 3.1 blijkt dat de belevingswaardendimensie Natuur, in vergelijking met de overige
dimensies, door alle gebiedsgebruikers het hoogst wordt gewaardeerd. Toeristen zijn met een
waardering van 7,1 het meest positief wanneer de natuurwaarden van het studiegebied niet
worden aangetast door de komst van een zeejachthaven. Uit het voorgaande is reeds gebleken
dat toeristen strand en duinen het belangrijkste omgevingskenmerk vinden dat behouden moet
blijven.
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De Infrastructuur wordt door bewoners en toeristen het laagst gewaardeerd (respectievelijk 5,1
en 5,7). Ook ondernemers waarderen dit eveneens met een lage score (5,2), maar zijn nog iets
negatiever over de dimensie Toerisme (5,1). Bewoners, ondernemers en toeristen hebben bij
de omgevingskenmerken al aangegeven dat zij van mening zijn dat de parkeergelegenheid in
Katwijk zal moeten toenemen. Toeristen geven daarnaast echter aan dat zij het belangrijk
vinden dat de verkeersdrukte in Katwijk afneemt.
Tabel 3.1

Gemiddelde scores van verandering en waardering van vijf dimensies van
belevingswaarden bij geen zeejachthaven
Gebiedsgebruiker
Verandering
Waardering
Bewoners
0
6,0
Ondernemers
-0,1
5,8
Sociaal
0
6,6
Toeristen
Bewoners
-0,1
5,9
Ondernemers
0
5,5
Economie
+0,1
6,1
Toeristen
Bewoners
+0,1
6,2
Ondernemers
-0,1
5,1
Toerisme
+0,2
6,6
Toeristen
Bewoners
-0,1
6,6
Ondernemers
-0,1
6,3
Natuur
0
7,1
Toeristen
Bewoners
+0,2
5,1
Ondernemers
+0,1
5,2
Infrastructuur
+0,2
5,7
Toeristen

Gebiedsgebruikers
Mocht er geen zeejachthaven komen dan zijn ondernemers, in vergelijking met bewoners en
toeristen, het minst positief over vrijwel alle vijf dimensies. De Natuurwaarden in het
studiegebied en de nabije omgeving (Coepelduynen) waarderen zij nog het hoogst (6,3),
terwijl de overige vier dimensies tussen de 5 en 6 scoren. Ondernemers zijn van mening dat in
Katwijk meer voorzieningen moeten komen, waardoor het aantrekkelijker wordt voor met
name toeristen. De huidige toeristen die Katwijk bezoeken zijn echter, in vergelijking met
bewoners en ondernemers, het meest positief over alle vijf dimensies. Zij willen het
studiegebied en de omgeving in de huidige staat behouden. Zij komen naar Katwijk voor het
strand en de duinen en de rust en stilte die zij er aantreffen en hoog waarderen.

3.4

Wel zeejachthaven

Deze paragraaf gaat in op de mening van de gebiedsgebruikers over de gevolgen van een
zeejachthaven voor Katwijk, welke variant (buiten- of binnengaats) de voorkeur heeft en aan
welke voorwaarden een eventuele zeejachthaven moet voldoen.
Gevolgen zeejachthaven
De respondenten is gevraagd om aan te geven in hoeverre zij van mening zijn dat door de
komst van een zeejachthaven de belevingswaarden veranderen en hoe zij deze veranderingen
waarderen. Deze vragen zijn gesteld voor zowel een buitengaatse als een binnengaatse variant.
Evenals bij geen zeejachthaven zijn voor de twee varianten gemiddelde scores berekend van
zowel de mate van verandering als waardering voor de vijf onderscheiden dimensies van
belevingswaarden.
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Het blijkt dat de beide varianten van een zeejachthaven volgens de gebiedsgebruikers geen
invloed hebben op de veranderingen die hierdoor in het studiegebied zullen optreden. Tevens
verwachten gebiedsgebruikers niet dat een binnen- of buitengaatse variant effect heeft op hun
waardering van het studiegebied (zie ook bijlage 3, tabellen 1 en 2). De mate van verandering
en de waardering laten bij de twee varianten voor geen enkele dimensie een significant
verschil zien. Daarom zijn gemiddelde scores berekend voor veranderingen in de dimensies
van belevingswaarden en de waardering hiervan, ongeacht de binnen- of buitengaatse aanleg
van een zeejachthaven in Katwijk.
Veranderingen en waarderingen
Volgens de gebiedsgebruikers zal de komst van een zeejachthaven zowel positieve als
negatieve veranderingen in het gebied teweegbrengen.
Positieve veranderingen
Indien er een zeejachthaven komt zien de gebiedsgebruikers de grootste veranderingen bij de
dimensies Economie en Toerisme (zie tabel 3.2). Bewoners, ondernemers en toeristen zijn alle
drie van mening dat deze twee belevingswaardendimensies in positieve zin significant zullen
toenemen (zie tabel 3, bijlage 3 voor significante verschillen tussen de gemiddelde scores bij
geen en wel zeejachthaven). Volgens de gebiedsgebruikers zal met name het aantal
verblijfstoeristen en dagjesmensen toenemen evenals de werkgelegenheid en watergelieerde
bedrijvigheid.
Negatieve veranderingen
Naast positieve veranderingen verwachten gebiedsgebruikers dat de komst van een
zeejachthaven ook negatieve gevolgen voor het studiegebied en de nabije omgeving met zich
zal meebrengen. De grootste gevolgen worden door gebiedsgebruikers verwacht op het gebied
van Infrastructuur. In de huidige situatie wordt de infrastructuur in Katwijk al relatief laag
gewaardeerd, de aanleg van een zeejachthaven zal de infrastructuur volgens gebiedsgebruikers
verder verslechteren. De vrees is vooral dat de verkeersdrukte verder zal toenemen en dat er
minder parkeergelegenheid zal zijn. Met name bewoners en toeristen waarderen hierdoor de
dimensie Infrastructuur met een 4,5. Ondernemers zijn positiever gestemd en waarderen de
veranderingen als gevolg van een zeejachthaven op de infrastructuur met een 5,3.
Bij Natuur verwachten bewoners en toeristen dat de komst van een zeejachthaven een geringe
negatieve verandering van de belevingswaarden tot gevolg zal hebben. Toeristen zijn vooral
bevreesd dat een zeejachthaven het strand en de duinen aantast en het vrije uitzicht op zee en
Scheveningen en Noordwijk belemmert.
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Tabel 3.2

Gemiddelde scores van verandering en waardering van de vijf belevingswaardendimensies bij komst zeejachthaven (binnen- of buitengaats)
Gebiedsgebruiker
Verandering
Waardering
Bewoners
-0,1
5,9
Ondernemers
0
6,6
Sociaal
-0,2
5,6
Toeristen
Bewoners
+0,7
6,8
Ondernemers
+0,7
7,1
Economie
+0,6
6,6
Toeristen
Bewoners
+0,8
6,8
Ondernemers
+0,9
7,5
Toerisme
+0,8
6,4
Toeristen
Bewoners
-0,1
5,9
Ondernemers
0
6,4
Natuur
-0,3
5,8
Toeristen
Bewoners
+0,5
4,5
Ondernemers
+0,5
5,3
Infrastructuur
+0,5
4,5
Toeristen

Waardering wel versus geen zeejachthaven
Met name de ondernemers hebben hoge verwachtingen van een zeejachthaven in Katwijk. Zij
waarderen de vijf dimensies van belevingswaarden hoger met een zeejachthaven dan zonder
jachthaven. Met name op het gebied van economie en toerisme verwachten zij grote
veranderingen door de komst van een zeejachthaven en stijgt hun waardering sterk. Als er
geen zeejachthaven komt waarderen zij de dimensie Toerisme met een 5,1, maar als gevolg
van een zeejachthaven neemt de waardering toe tot 7,5, een stijging in de waardering van 2,4.
De dimensie Economie stijgt bij ondernemers van 5,5 naar 7,1, een toename van 1,6.
Bewoners en vooral toeristen schatten de gevolgen van een zeejachthaven op de economie en
het toerisme in Katwijk minder groot in.
Figuur 3.6

Verschil in waardering dimensies van belevingswaarden tussen situatie met en zonder
zeejachthaven in Katwijk
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Voorkeur
Aan de respondenten zijn twee varianten van een zeejachthaven voorgelegd. In figuur 3.7 is
weergegeven hoeveel procent van de gebiedsgebruikers een buitengaatse zeejachthaven een
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positieve ontwikkeling vinden en hoeveel procent een binnengaatse zeejachthaven. Hieruit
blijkt dat de gebiedsgebruikers een lichte voorkeur hebben voor een buitengaatse
zeejachthaven. Toeristen zijn significant positiever over een buitengaatse zeejachthaven
vergeleken met een binnengaatse zeejachthaven. Ondernemers maken nauwelijks onderscheid
en zijn van mening dat ongeacht de variant een zeejachthaven een positieve ontwikkeling is
voor Katwijk. Van de bewoners is een enigszins hoger percentage (65%) van mening dat een
buitengaatse zeejachthaven een positieve ontwikkeling is vergeleken met een binnengaatse
zeejachthaven (57%).
Figuur 3.7

Gebiedsgebruikers die een buitengaatse en binnengaatse zeejachthaven een
positieve ontwikkeling vinden, in %
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* Significant verschil tussen buitengaats en binnengaats, p < 0,01

Voorwaarden zeejachthaven
Aan de respondenten zijn per variant een aantal aspecten voorgelegd die bij de aanleg van
een zeejachthaven een rol kunnen spelen. Deze zijn onder te verdelen in de realisatie van
woningbouw en bedrijvigheid rond de zeejachthaven en in een verbinding met de
binnenwateren. Gevraagd is aan respondenten of zij hier voor of tegen zijn. Bijlage 2
(tabellen 4, 5 en 6) bevat een compleet overzicht van deze aspecten met de percentages
voor- en tegenstanders. Hieruit blijkt dat de gebiedsgebruikers geen onderscheid maken
naar een binnen- of buitengaatse variant als het om deze aspecten gaat.
Woningbouw
Uit de figuren 3.8 en 3.9 blijkt dat grootschalige woningbouw, meer dan 750 woningen, bij
de gebiedsgebruikers op grote weerstand stuit. Met name toeristen zijn massaal tegen
(96%), maar ook van de ondernemers is ruim drie kwart (77%) tegenstander van
grootschalige woningbouw. Ook matige woningbouw, 250 tot 750 woningen, en hoogbouw
(zie figuren 3.10 en 3.11) wordt door een grote meerderheid niet op prijs gesteld. Wederom
zijn het vooral de toeristen die afwijzend reageren. Over beperkte woningbouw, maximaal
250 woningen, en laagbouw is daarentegen minder dan twee vijfde negatief.
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Figuur 3.8
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Figuur 3.11
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Bedrijvigheid
Gebiedsgebruikers zijn in het algemeen voor bedrijvigheid rond een zeejachthaven (zie
figuren 3.12 en 3.13). Watergelieerde bedrijvigheid, visserij en met name watersportverenigingen, kunnen rekenen op veel steun van zowel bewoners, ondernemers als
toeristen.
Figuur 3.12

Gebiedsgebruikers voor bedrijvig- Figuur 3.13
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In de figuren 3.14 en 3.15 is te zien dat een meerderheid positief is over de vestiging van
winkels en restaurants rond een zeejachthaven. Overige horecagelegenheden, cafés en
hotels, kunnen op minder bijval rekenen. Met name bewoners en toeristen zijn hier minder
vaak voor. Ondernemers zijn overwegend positief (74% en 72%) over de vestiging van
hotels rond een zeejachthaven.
Figuur 3.14

Gebiedsgebruikers voor horeca bij Figuur 3.15
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Overige voorwaarden
De realisatie van een verbinding met het achterland kan op veel bijval rekenen (zie figuren
3.16 en 3.17). Met name bewoners en ondernemers zijn hier overwegend positief over.
Toeristen zijn iets minder enthousiast, maar toch is ruim twee derde (69%) voor een
dergelijke verbinding. Ook over een mix van woningen, horeca en bedrijvigheid zijn
ondernemers positiever dan bewoners en toeristen.
Figuur 3.16

Gebiedsgebruikers voor verbinding Figuur 3.17
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Gemeente medefinancier
Respondenten is ook gevraagd of de gemeente Katwijk één van de kostendragers mag zijn
voor de bouw van een buitengaatse dan wel een binnengaatse zeejachthaven. In figuur 3.18
zijn de percentages te zien van de gebiedsgebruikers die het goed zouden vinden als de
gemeente meebetaalt aan de bouw van een zeejachthaven.
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Figuur 3.18

Percentage bewoners, ondernemers en toeristen dat van mening is dat
gemeente Katwijk een zeejachthaven mag meefinancieren
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Het blijkt dat de respondenten voor de medefinanciering van een zeejachthaven door de
gemeente geen onderscheid maken tussen een buiten- of binnengaatse variant. Een
meerderheid van de bewoners, ondernemers en toeristen vindt het een goed idee wanneer
de gemeente meebetaalt aan de bouw van een zeejachthaven.
Het meest positief over medefinanciering door de gemeente zijn ondernemers en toeristen.
Als reden hiervoor geven zij vooral aan dat een zeejachthaven goed is voor de ontwikkeling
van Katwijk. Zij verwachten dat een zeejachthaven Katwijk vooral op toeristisch en
economisch gebied voordelen zal opleveren. Zij vinden het dan logisch dat de gemeente
daaraan meebetaalt. Bewoners, die vaker tegen medefinanciering zijn, geven vooral als
reden dat zij vrezen dat zij uiteindelijk degene zullen zijn die voor de kosten van een
zeejachthaven opdraaien.
Keuze zeejachthaven
Eerder is duidelijk geworden dat een meerderheid van de gebiedsgebruikers voor de komst
van een zeejachthaven is. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een buitengaatse zeejachthaven
boven een binnengaatse variant. Tevens geven de gebiedsgebruikers aan dat zij voor een
verbinding met het achterland zijn. De respondenten is expliciet gevraagd welke variant zij
het liefst tot stand zien komen mocht er besloten worden tot de aanleg van een
zeejachthaven in Katwijk.
Uit figuur 3.19 blijkt dat bewoners, ondernemers en toeristen de voorkeur geven aan een
buitengaatse zeejachthaven mét een verbinding met het achterland. Vooral toeristen zijn
voor een dergelijke variant (59%). Ook van de ondernemers (57%) en bewoners (51%)
kiest een meerderheid voor een buitengaatse zeejachthaven met een verbinding met het
achterland. De binnengaatse variant scoort lager, ruim een kwart van de toeristen (27%),
drie tiende (29%) van de ondernemers en bijna twee derde (32%) van de bewoners is voor
een dergelijke variant. Overige varianten, buitengaats zonder verbinding en een combinatie
binnen en buitengaats, scoren lager. Daarnaast heeft een kleine minderheid geen voorkeur
voor een variant.
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Figuur 3.19

Voorkeur bewoners, ondernemers en toeristen voor verschillende varianten van
zeejachthaven in Katwijk, in %
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4.

SAMENVATTING

Uit de enquête wordt duidelijk dat een meerderheid van de bewoners, ondernemers en
toeristen voor een zeejachthaven in Katwijk is. In de omgevingsanalyse is het gebied voor een
zeejachthaven bepaald. Hieruit blijkt dat vrijwel alle betrokkenen een zeejachthaven situeren
aan de Noordzijde van Katwijk waar de Oude Rijn op de Noordzee uitkomt. In dit
zogenoemde studiegebied liggen tevens ’t Wantveld, het boezemgemaal Katwijk en de
uitwateringsluis. Het gebied grenst aan het natuurgebied Coepelduynen en de Boulevard.
Geen zeejachthaven
In het studiegebied worden in de huidige situatie het strand en de duinen door bewoners,
ondernemers en toeristen het hoogst gewaardeerd. Bovendien vinden zij dat deze belangrijke
omgevingskenmerken voor Katwijk behouden moeten blijven. Het natuurgebied
Coepelduynen wordt met name door bewoners hoog gewaardeerd. Een lagere waardering is er
voor het Boezemgemaal, de Uitwateringssluis, ’t Wantveld en de parkeervlakte op ‘t
Wantveld.
Op de vraag welke omgevingskenmerken in het studiegebied moeten veranderen, noemen
bewoners, ondernemers en toeristen unaniem de parkeergelegenheid. De gebiedsgebruikers
zijn van mening dat de parkeergelegenheid in het studiegebied zal moeten toenemen. Vooral
toeristen zijn van mening dat de verkeersdruk in het studiegebied hoog is en zal moeten
verminderen. Bewoners vinden het juist belangrijk dat het risico op hoog water afneemt.
Tevens geven zij aan dat de kwaliteit van het zwemwater goed moet zijn.
Wel zeejachthaven
De komst van zeejachthaven zal voor Katwijk gevolgen hebben op sociaal, economisch en
toeristisch gebied en van invloed zijn op de natuur en infrastructuur in en rond Katwijk. Met
name de Katwijkse ondernemers zijn van mening dat een zeejachthaven redelijk grote
gevolgen heeft. Met name op toeristisch en economisch gebied verwachten zij sterke
verbeteringen. Bewoners en toeristen zijn juist van mening dat de gevolgen voor de lokale
economie en het toerisme beperkt zullen blijven. Bovendien benadrukken zij ook de keerzijde
van een zeejachthaven. Zowel bewoners als toeristen menen dat een zeejachthaven negatieve
gevolgen heeft voor de natuurwaarden in en rond het studiegebied. Tevens zijn zij van mening
dat de infrastructuur zwaarder zal worden belast en dat de gevolgen op sociaal gebied negatief
zullen uitpakken. Zij zijn vooral bevreesd dat de hoog gewaardeerde rust en stilte van Katwijk
worden aangetast.
Voorwaarden
Indien gebiedsgebruikers een keuze moeten maken uit alle varianten kiest een meerderheid
van bewoners, ondernemers en toeristen voor een buitengaatse zeejachthaven met een
verbinding met het achterland. Hierbij zal hoogbouw en grootschalige woningbouw op
weerstand stuiten. Ruimte voor watergelieerde bedrijvigheid, watersportverenigingen,
visserij, winkels en restaurants kan op instemming van de gebiedsgebruikers rekenen. Een
meerderheid van de gebiedsgebruikers is van mening dat de gemeente één van de
kostendragers mag zijn van een zeejachthaven. Medefinanciering door de gemeente wordt
door hen gezien als een goede investering in de economische ontwikkeling van Katwijk.
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BIJLAGE 1

Tabel 1

WEGINGSTABELLEN

Wegingsfactoren aantal bewoners
Aantal bewoners*

Katwijk aan Zee
Overig
Totaal
* Bron CBS 2008

abs
13.700
47.300
61.000

%
22
78
100

Enquête
abs
100
100
200

%
50
50
100

Wegingsfactoren aantal ondernemingen
Aantal
Enquête
ondernemingen*
abs
%
abs
%
Katwijk aan Zee
235
39
51
51
Overig
362
61
49
49
Totaal
597
100
100
100
* Bron gemeente Katwijk.

Wegingsfactor
0,44
1,56

Tabel 2

Tabel 3

Wegingsfactoren aantal toeristen
Aantal toeristen*

Enquête

Wegingsfactor
0,76
1,24

Wegingsfactor

abs
%
abs
%
verblijf
288.613
12
100
50
0,24
bezoek
2.077.995
88
100
50
1,76
Totaal
2.366.608
100
200
100
* Bron: ZKA Consultants & Planners (2004), Economische betekenis toerisme Katwijk
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BIJLAGE 2

TABELLEN SPECIFIEKE VARIABELEN

Tabel 1

Omgevingskenmerken die behouden moeten blijven in Katwijk volgens
gebiedsgebruikers, in %
Bewoners
Ondernemers
1. Het gebied als geheel
20
10
2. De uitwateringsluis
11
4
3. Het boezemgemaal
5
3
4. ’t Wantveld
2
2
5. De boulevard
43
24
6. Natuurgebied Coepelduynen
19
24
7. Parkeervlakte nabij ’t Wantveld
1
3
8. Jachthaven Katwijk
12
19
9. Recreatiecentrum Noordduinen
4
10
10. Bebouwing langs de boulevard
7
4
11. Rust en stilte
19
11
12. Mogelijkheden voor overnachtingen
1
5
13. Risico in verband met hoogwater
4
0
14. Verkeersdrukte
2
5
15. Parkeergelegenheid
6
11
16. Uitgaansgelegenheden
3
3
17. Gastvrijheid
4
11
18. Zondagsrust
18
15
19. Winkels
7
9
20. Het strand
12
14
21. Visserij
3
7
22. Werkgelegenheid
6
12
23. Bedrijvigheid
1
6
24. Goed zwemwater
9
10
25. Verblijfstoeristen
1
5
26. Vrij uitzicht op zee
18
16
27. Zicht op Scheveningen en Noordwijk
5
4
28. Strand en duinen
39
29
29. Gevarieerd landschap
4
4
30. Dagjesmensen
2
4
31. Gelegenheden voor sportactiviteiten
0
7
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Toeristen
22
2
3
2
24
17
3
3
5
7
25
1
4
3
13
1
9
14
6
21
5
2
1
18
1
16
1
53
8
5
0
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Tabel 2

Omgevingskenmerken die moeten afnemen in Katwijk volgens gebiedsgebruikers, in %
Bewoners
Ondernemers
Toeristen
1. Het gebied als geheel
0
0
0
2. De uitwateringsluis
1
0
0
3. Het boezemgemaal
0
0
1
4. ’t Wantveld
1
1
0
5. De boulevard
0
0
0
6. Natuurgebied Coepelduynen
0
0
0
7. Parkeervlakte nabij ’t Wantveld
1
0
0
8. Jachthaven Katwijk
0
2
0
9. Recreatiecentrum Noordduinen
0
1
0
10. Bebouwing langs de boulevard
4
5
9
11. Rust en stilte
1
2
0
12. Mogelijkheden voor overnachtingen
1
0
0
13. Risico in verband met hoogwater
30
22
18
14. Verkeersdrukte
23
16
30
15. Parkeergelegenheid
1
1
0
16. Uitgaansgelegenheden
0
1
3
17. Gastvrijheid
0
0
0
18. Zondagsrust
10
15
9
19. Winkels
0
2
0
20. Het strand
0
0
0
21. Visserij
2
0
2
22. Werkgelegenheid
0
0
0
23. Bedrijvigheid
0
0
2
24. Goed zwemwater
0
0
1
25. Verblijfstoeristen
0
0
3
26. Vrij uitzicht op zee
0
0
0
27. Zicht op Scheveningen en Noordwijk
1
0
0
28. Strand en duinen
0
0
0
29. Gevarieerd landschap
1
0
0
30. Dagjesmensen
0
0
0
31. Gelegenheden voor sportactiviteiten
0
1
0
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Tabel 3

Omgevingskenmerken die moeten toenemen in Katwijk volgens gebiedsgebruikers, in %
Bewoners
Ondernemers
Toeristen
1. Het gebied als geheel
2
7
2
2. De uitwateringsluis
2
2
3
3. Het boezemgemaal
3
1
1
4. ’t Wantveld
0
2
0
5. De boulevard
2
2
10
6. Natuurgebied Coepelduynen
2
0
5
7. Parkeervlakte nabij ’t Wantveld
3
6
0
8. Jachthaven Katwijk
2
4
1
9. Recreatiecentrum Noordduinen
3
2
0
10. Bebouwing langs de boulevard
7
7
5
11. Rust en stilte
2
0
2
12. Mogelijkheden voor overnachtingen
13
20
7
13. Risico in verband met hoogwater
0
0
0
14. Verkeersdrukte
0
1
0
15. Parkeergelegenheid
27
32
27
16. Uitgaansgelegenheden
18
18
14
17. Gastvrijheid
2
4
0
18. Zondagsrust
1
1
1
19. Winkels
9
10
7
20. Het strand
3
1
2
21. Visserij
5
5
1
22. Werkgelegenheid
9
10
11
23. Bedrijvigheid
4
8
6
24. Goed zwemwater
29
19
14
25. Verblijfstoeristen
4
15
2
26. Vrij uitzicht op zee
4
4
2
27. Zicht op Scheveningen en Noordwijk
0
1
0
28. Strand en duinen
5
1
1
29. Gevarieerd landschap
5
5
2
30. Dagjesmensen
5
11
4
31. Gelegenheden voor sportactiviteiten
7
6
10

Tabel 4

Percentage bewoners tegen, neutraal of voor realisatie van bepaalde aspecten bij
bouw zeejachthaven (binnen- en buitengaats)
Buitengaats
Binnengaats
Tegen
Neutraal
Voor
Tegen
Neutraal
Voor
Hoogbouw
83
8
9
81
8
11
Laagbouw
34
17
49
32
18
50
Beperkte woningbouw
38
18
44
39
15
46
(max. 250)
Matige woningbouw
66
19
14
66
18
16
(tussen 250 en 750)
Grootschalige
woningbouw (meer dan
87
7
6
87
8
6
750)
Verbinding achterland
12
10
78
11
10
79
Winkels
21
14
65
21
14
64
Hotels
31
20
49
29
21
50
Cafés
31
15
54
30
17
53
Restaurants
19
14
67
18
14
68
Plek voor
9
10
81
9
12
79
watersportverenigingen
Plek voor visserij
16
19
65
17
18
65
Water gelieerde
16
17
67
16
15
69
bedrijvigheid
Mix van woningen,
31
14
55
31
14
55
horeca, bedrijvigheid
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Tabel 5

Percentage ondernemers tegen, neutraal of voor realisatie van bepaalde aspecten bij
bouw zeejachthaven (binnen- en buitengaats)
Buitengaats
Binnengaats
Tegen
Neutraal
Voor
Tegen
Neutraal
Voor
Hoogbouw
71
8
20
65
8
27
Laagbouw
15
23
62
14
20
65
Beperkte woningbouw
22
29
18
53
18
59
(max. 250)
Matige woningbouw
54
57
16
27
15
31
(tussen 250 en 750)
Grootschalige
woningbouw (meer dan
77
10
13
76
8
16
750)
Verbinding achterland
6
6
88
6
5
88
Winkels
19
11
70
19
11
70
Hotels
18
8
74
17
10
72
Cafés
22
12
65
22
12
65
Restaurants
16
4
80
14
4
82
Plek voor
5
8
87
5
7
88
watersportverenigingen
Plek voor visserij
11
20
69
10
19
71
Water gelieerde
13
14
73
12
12
76
bedrijvigheid
Mix van woningen,
19
10
71
19
9
71
horeca, bedrijvigheid

Tabel 6

Percentage toeristen tegen, neutraal of voor realisatie van bepaalde aspecten bij
bouw zeejachthaven (binnen- en buitengaats)
Buitengaats
Binnengaats
Tegen
Neutraal
Voor
Tegen
Neutraal
Voor
Hoogbouw
92
6
2
92
5
3
Laagbouw
20
15
65
21
17
62
Beperkte woningbouw
28
14
58
27
13
58
(max. 250)
Matige woningbouw
74
14
12
76
14
10
(tussen 250 en 750)
Grootschalige
woningbouw (meer dan
96
3
1
96
3
1
750)
Verbinding achterland
21
10
69
20
10
70
Winkels
27
21
52
28
21
51
Hotels
34
26
40
33
25
41
Cafés
26
23
51
28
21
51
Restaurants
19
14
68
21
13
66
Plek voor
10
15
75
13
13
74
watersportverenigingen
Plek voor visserij
18
20
62
19
19
62
Water gelieerde
20
23
57
21
24
55
bedrijvigheid
Mix van woningen,
28
17
55
31
17
53
horeca, bedrijvigheid
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BIJLAGE 3

BELEVINGSWAARDENDIMENSIES

Voor elke belevingswaardendimensie zijn gemiddelde rapportcijfers berekend voor de drie
varianten. Een cijfer voor de mate van verandering (op een schaal van sterke afname = - 2 tot
sterke toename = + 2) en een cijfer voor de mate van waardering (op een schaal van zeer
negatief = 1 tot zeer positief = 10).
Tabel 1

Gemiddelde scores van verandering en waardering van de vijf belevingswaardendimensies bij een buitengaatse zeejachthaven
Gebiedsgebruiker
Verandering
Waardering
Bewoners
0
6,0
Sociaal
Ondernemers
0
6,7
-0,1
5,7
Toeristen
Bewoners
0,7
6,8
Ondernemers
0,7
7,1
Economie
0,6
6,6
Toeristen
Bewoners
0,8
6,8
Ondernemers
0,9
7,6
Toerisme
0,8
6,5
Toeristen
Bewoners
-0,1
5,8
Ondernemers
0
6,4
Natuur
-0,3
5,8
Toeristen
Bewoners
0,5
4,6
Ondernemers
0,5
5,4
Infrastructuur
0,5
4,5
Toeristen

Tabel 2

Gemiddelde scores van verandering en waardering van de vijf belevingswaardendimensies bij een binnengaatse zeejachthaven
Gebiedsgebruiker
Verandering
Waardering
Bewoners
-0,1
5,8
Ondernemers
0
6,8
Sociaal
-0,2
5,4
Toeristen
Bewoners
0,7
6,8
Ondernemers
0,7
7,0
Economie
0,6
6,6
Toeristen
Bewoners
0,9
6,8
Ondernemers
0,9
7,4
Toerisme
0,8
6,4
Toeristen
Bewoners
-0,1
5,9
Ondernemers
0
6,4
Natuur
-0,3
5,8
Toeristen
Bewoners
0,5
4,5
Ondernemers
0,5
5,3
Infrastructuur
0,5
4,4
Toeristen
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Tabel 3

Gemiddelde scores van verandering en waardering op de vijf belevingswaardendimensies bij wel en geen zeejachthaven, naar gebiedsgebruiker
Bewoners
Ondernemers
Toeristen
Geen
Wel
Geen
Wel
Geen
Wel
zeejachtzeejachtzeejachtzeejachtzeejachtzeejachthaven
haven
haven
haven
haven
haven
0
(6,0) -0,1
(5,9) -0,1 (5,8)
0 a (6,6)b
0
(6,6) -0,2 (5,6)b
-0,1 (5,9) +0,7a (6,8)b
0
(5,5) +0,7a (7,1)b +0,1 (6,1) +0,6a (6,6)b
a
b
+0,1 (6,2) +0,8
(6,8)
-0,1 (5,1) +0,9a (7,5)b +0,2 (6,6) +0,8a (6,4)
b
-0,1 (6,6) -0,1 (5,9)
-0,1 (6,3)
0
(6,4)
0
(7,1) -0,3a (5,8)b

Sociaal
Economie
Toerisme
Natuur
Infrastruc+0,2 (5,1) +0,5a (4,5)b +0,1 (5,2) +0,5a (5,3) +0,2 (5,7)
tuur
a
Significant verschil tussen wel en geen zeejachthaven bij verandering, p < 0,05
b
Significant verschil tussen wel en geen zeejachthaven bij waardering, p < 0,05
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BIJLAGE

OVERZICHT DEELNEMERS

Sleutelinformanten
Tabel 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabel 2
1
2
3
4
5

Vertegenwoordigers relevante actoren en deskundigen (10)
Sector
Organisatie
Bewoners
Kerkvoogdij
Bewoners
Wijkvereniging noord noordoost
Ondernemers
Camping Noordduinen
Ondernemers
Kustvaarders
Ondernemers
Strandpaviljoenhouders
Ondernemers
Jachthaven katwijk
Natuur en milieu
Staatsbosbeheer
Cultuurhistorie
Katwijks museum
Toerisme
Gemeente Leiden
Expert
Expert aanleg van zeejachthavens

Bestuurlijk/ambtelijk (5)
Sector
Hoogheemraadschap Rijnland
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat(Dienst Noordzee)

Functie
Loco-Dijkgraaf/lid van bestuur
betrokken ambtenaren
Wethouder
Project kust
Plaatsvervangend hoofd afdeling vergunningen

Focusgroepen
Tabel 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Focusgroepen gebiedsgebruikers en experts (9)
Sector
Bewoners
Bewoners
Bewoners
Ondernemers (detailhandel)
Ondernemers (horeca)
Ondernemers (zee gerelateerd)
Toerisme (verblijfstoeristen)
Experts op technisch gebied
Experts op bestuurlijk gebied

Werkatelier
In de eerste fase van het onderzoek is gesproken met een aantal sleutelinformanten en
vervolgens gediscussieerd in focusgroepen over de mogelijkheid en onmogelijkheid van
een zeejachthaven bij Katwijk. De personen en instanties die in deze inventariserende fase
zijn gesproken zijn allen uitgenodigd om deel te nemen aan de werksessies. Onder de
aanwezigen waren verschillende ondernemers, afgevaardigden van politieke partijen,
bestuurders, ambtenaren, vissers, vakspecialisten en bewonersorganisaties, etc.
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