
Wassenaar stelt reeks voorwaarden aan akkoord 
met zeshonderd extra huizen: ’Trekt Katwijk zich 
er niks van aan? Dan volgt plan B’ 

 
Op 5 maart 2020 ondertekenden de wethouders Mostert (Katwijk) en Wassenaar (Wassenaar), minister 
Raymond Knops en provinciebestuurder Anne Koning nog eensgezind het akkoord over de inrichting 
van vliegkamp Valkenburg 
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Marieta Kroft 
14/07/2021 om 11:00 
WASSENAAR 

Wassenaar stemt in met de zeshonderd extra woningen die in 
Valkenhorst moeten komen, maar wel onder een reeks voorwaarden. 
Als er ook maar aan één eis niet wordt voldaan, begint het villadorp 
een juridische procedure tegen buurgemeente Katwijk. 

De Wassenaarse raadsleden probeerden dinsdagavond stoere taal uit te 
slaan. Ze zijn het vertrouwen namelijk kwijt in Katwijk, nadat een door hen 
ingeschakeld advocatenbureau allerlei onaangename verrassingen aantrof 
in het ontwerp-bestemmingsplan voor Valkenhorst. Zo wilde Katwijk op de 
grens met Wassenaar een flat van dertig meter hoog mogelijk maken, terwijl 
de afspraak was dat het grensgebied vooral villa’s in het groen zouden 



worden. De overgang van bebouwing naar de Groene Zone in het 
Wassenaarse grondgebied zou geleidelijk zijn. ‘Uiterst teleurstellend en 
schokkend’, zei wethouder Kees Wassenaar (VVD) twee weken geleden 
tijdens de commissievergadering over het bestemmingsplan. 

Enkele jaren geleden stemden de vier betrokken partijen: Katwijk, 
Wassenaar, grondeigenaar Rijksvastgoed en de provincie Zuid-Holland, in 
met de bouw van vijfduizend huizen op de plek van het voormalige 
marinevliegkamp Valkenburg. Later wilde Katwijk er zeshonderd extra. De 
Wassenaarse raad ging dinsdagavond akkoord op voorwaarde dat die 
zeshonderd in ‘fase 1’ komen, dat wil zeggen in het gebied zo ver mogelijk bij 
Wassenaar vandaan. 

N441 en N44 

Verder eist Wassenaar medewerking te krijgen van Katwijk bij het 
‘afwaarderen’ van de N441 (Katwijkseweg/Wassenaarseweg). De weg moet 
zo worden ingericht dat er geen verkeer vanuit Valkenhorst naar Wassenaar 
kan rijden. Elk jaar moet de provincie het verkeer op die weg monitoren en 
zodra blijkt dat er tien procent meer auto’s rijden dan nu, moeten er 
maatregelen worden genomen, stelt Wassenaar. Deze gemeente verwacht 
bovendien medewerking van Katwijk bij het verkeersluw maken van de 
N44, bij de totstandkoming van de Rijnlandroute. 

Ook stelt Wassenaar een reeks eisen aan de ontwikkeling van de natuur en 
het landschap in de Groene Zone. Mocht Katwijk ook plannen hebben om 
Zijlhoek/De Woerd vol te zetten met huizen, dan eist Wassenaar 
natuurcompensatie ervoor terug. En de windmolens die Katwijk rond het 
Valkenburgse meer heeft gepland? Die zet Katwijk maar uit zijn hoofd, 
aldus Wassenaar. 

Verleden 

Een hele reeks eisen, waarvan een aantal raadsleden al liet doorschemeren 
dat Katwijk zich er waarschijnlijk niets van aantrekt. Zo is dat in het 
verleden immers ook gebeurd. ,,Wat doen we als dat gebeurt?’’, vroeg 
raadslid Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar) meerdere malen aan 
wethouder Wassenaar. 

De wethouder zei dat hij onlangs zijn collega in Katwijk Gerard Mostert 
sprak over de onvrede die er in zijn dorp is. ,,Hij zei dat hij ziet wat wij 
bedoelen en heeft de intentie om het goed te gaan regelen. Ik verwacht dat 
onze reactie op het ontwerp-bestemmingsplan volledig wordt ingevuld. Zo 
niet, dan stemmen we niet in met die zeshonderd woningen. Dan trekken 
we plan B uit de kast en staan we straks bij de toetsende organen.’’ 



Wassenaar roept Katwijk op om af te zien van 
windmolens bij Valkenburgse Meer: ’Verstoring 
van de rust en horizonvervuiling’ 

 
De oostkant van het Valkenburgse Meer, waar mogelijk drie windmolens komen, vorig jaar op een 
mooie Pinksterdag. 
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Hielke Biemond 
07/04/2021 om 18:00 
WASSENAAR/KATWIJK 

Wassenaar keert zich tegen de Katwijkse plannen om drie windmolens 
aan de oostkant van het Valkenburgse Meer te bouwen. ’Die zullen de 
rust in het gebied ernstig verstoren en horizonvervuiling tot gevolg 
hebben’, schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de buren. 

Dat staat volgens Wassenaar haaks op de gedeelde wens om van het 
Valkenburgse Meer een idyllisch natuurgebied te maken, rijk aan soorten. 
Het wijst Katwijk op een eerdere regionale afspraak om zulke gebieden, 
waar natuur de kans moet krijgen, buiten de zoektocht naar geschikte 
plekken voor windmolens te houden. 

Het Katwijkse gemeentebestuur worstelt al jarenlang met een oude belofte 
aan de provincie om aan de oostkant van het Valkenburgse Meer ruimte te 
maken voor drie forse exemplaren. Uit een langverwacht 



haalbaarheidsonderzoek, dat bijna klaar is, blijkt volgens wethouder Gerard 
Mostert dat het technisch en juridisch kan, maar dat het de vraag is of het 
ook exploitabel is. 

Wassenaar hoopt dat Katwijk het daar niet van laat afhangen, maar van de 
natuurwaarde. ’Wij verzoeken u nadrukkelijk dat zeer zwaar te laten 
meewegen in het aangekondigde haalbaarheidsonderzoek, en op grond 
daarvan af te zien van de plaatsing van windmolens rond het Valkenburgse 
Meer.’ 

Recreatiegebied 

Het zuidwestelijke deel daarvan ligt op Wassenaars grondgebied, de rest is 
eigendom van Katwijk. De buurgemeenten zijn het erover eens dat het een 
belangrijk recreatiegebied moet worden voor de toekomstige bewoners van 
het nieuwe dorp Valkenhorst, op voormalig vliegkamp Valkenburg. 

Wassenaar erkent de noodzaak van dat reusachtige woningbouwproject, 
maar maakt zich tegelijkertijd zorgen ’over de balans tussen verstedelijking 
en leefbaarheid in onze regio’. Dat maakt de gemeente huiverig voor de 
bouw van zeshonderd huizen extra, naast de eerder afgesproken 
vijfduizend. Voor de Katwijkse wethouder Gerard Mostert is dat juist 
essentieel, om tot een acceptabel percentage woningen voor de gewone man 
en vrouw te komen. 

Verkeersdrukte 

Voordat de Wassenaarse raadsleden daarmee instemmen, willen zij 
gevolgen weten van de verkeersdrukte op de N441 tussen beide gemeenten. 
’Wij hopen en verwachten op korte termijn de uitkomsten van die 
onderzoeken van u te mogen ontvangen.’ 

Het Wassenaarse gemeentebestuur maakt op voorhand duidelijk daar geen 
genoegen mee te nemen. Het heeft Katwijk laten weten zelf een 
onafhankelijke verkeerskundig adviseur in te schakelen. ’Die second 
opinion is specifiek gericht op de ontwikkeling van sluipverkeer over de 
N441.’ 

Dat Katwijk in de directe omgeving van het oude vliegkamp nog eens 
plannen heeft voor de bouw van in totaal duizend woningen, doet 
Wassenaar vrezen dat ’de druk op milieu en verkeer onaanvaardbaar zal 
toenemen’. Wassenaar dringt er bij de buurgemeente op aan om dat ’gevaar’ 
zwaar te laten meewegen bij het maken van plannen voor de 
glastuinbouwgebieden De Woerd, De Zijlhoek en de Tjalmastrook. 
 



Wassenaar boos op Katwijk over bouwplannen in 
nieuw dorp Valkenhorst: ’We willen geen hoog 
flatgebouw op onze grens’ 

 
Gemeente Wassenaar accepteert geen hoge flatgebouwen tegen de rand van de Groene Zone (tussen 
het nieuwe dorp Valkenhorst en Wassenaar). 
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Marieta Kroft 
29/06/2021 om 07:00 
WASSENAAR 

Een flatgebouw van dertig meter hoog op de grens van Katwijk en 
Wassenaar? Wassenaar gruwt ervan en eist dat buurgemeente Katwijk 
deze ’Berlijnse muur’ schrapt in het ontwerpbestemmingsplan voor het 
nieuwe dorp Valkenhorst. 

Het is een van de onaangename verrassingen die het door Wassenaar in de 
arm genomen advocatenkantoor Kennedy van der Laan aantrof in het 
ontwerpbestemmingsplan. Wethouder Kees Wassenaar zei maandagavond 
in de commissievergadering dat diverse afspraken die de gemeente 
Wassenaar met Katwijk, de provincie en Rijksvastgoedbedrijf maakten, niet 
in het ontwerpbestemmingsplan voor het voormalige vliegkamp Valkenburg 
zijn opgenomen. „Dit is uiterst teleurstellend en schokkend.” 



Essentie niet inschatten 

Dat zou hij zijn collega-wethouder in het overleg komende woensdag goed 
laten weten. „Mijn evenknie”, zo noemde hij zijn Katwijkse collega, „zegt dat 
wij ons niet zo druk moeten maken omdat we nog voldoende inspraak 
krijgen. Hij kan de essentie van dit bestemmingsplan niet goed inschatten.” 

De kritiek gaat vooral over de overgang van de bebouwing van het nieuwe 
dorp Valkenhorst naar de Groene Zone: de groene buffer van 900 tot 1500 
meter breed tussen Valkenhorst en de bebouwing van Wassenaar. Die 
overgang moet geleidelijk zijn. Dus geen hoog flatgebouw, maar luxe huizen 
moeten er komen op kavels van tussen de 1500 en 2000 vierkante meter. 
De hoogte mag maximaal dertien meter zijn. 

Ook is Wassenaar tegen windturbines in de buurt van het Valkenburgse 
meer. 

Naar de rechter 

De raadsfracties waren eveneens fel in hun reactie naar Katwijk. „Wat is 
plan B?”, vroegen sommige raadsleden aan de wethouder. „Wat gebeurt er 
als Katwijk niets doet met de bezwaren van Wassenaar?” De wethouder was 
duidelijk: „Dan stappen we naar de rechter.” 

De fracties stemmen op 13 juli waarschijnlijk wel in met de 600 extra 
woningen in Valkenhorst die bovenop de eerder afgesproken 5000 moeten 
komen. 

Wel stelt Wassenaar voorwaarden aan die instemming. Zo moet Katwijk 
meewerken aan het verkeersluwer maken van de N441 (Wassenaarse en 
Katwijkseweg) en de N44. Bovendien mogen er alleen nog 2500 extra 
woningen in de aangrenzende Katwijkse gebieden Zijlhoek en De Woerd 
komen, als de Groene Zone evenredig wordt uitgebreid. 

Buitenspel 

Om die eisen kracht bij te zetten, wilde Hart voor Wassenaar nog niet 
instemmen met die 600 extra huizen. Eerst moet Katwijk laten zien met de 
Wassenaarse voorwaarden aan het werk te gaan, stelde Henri Hendrickx. 
Wethouder Wassenaar verwacht echter buitenspel te worden gezet als dat 
gebeurt en pleitte voor instemming. 

De Wassenaarse raad neemt op 13 juli een definitief besluit. 
 


