
X

Noord

105 25m 50m

Wonen met 

Woonkamer

Legenda

Stadslandbouw Sport en Spel

Speeltuin

Educatieve en 

sociale landbouw

Kerstbomen asiel

Tiny House

Dierenweide

Stadstuin

Kas

Festiviteiten

Speeldernis

Moestuin

Tuindersleven

Gym

Bloemenweide

Bijenstal

Katwijk Duinvallei
Inrichtingsplan

Tijdelijke huisvesting?

De gemeente Katwijk stelt de grond van Duinvallei voor de komende 10 jaar ter 
beschikking. Met de campagne “Duinvallei, ruimte voor initiatieven” zijn ideeën 
verzameld. Het Q-team hee�  het college geadviseerd om deze 9 initiatieven een 
plek te geven in Duinvallei omdat zij de meeste toegevoegde waarde opleveren 
voor Katwijk en in het bijzonder voor de Zanderij. Het college  hee�  dit advies 
overgenomen. De gekozen initiatieven vormen samen een interessante mix om van 
Duinvallei de komende 10 jaar een aantrekkelijk gebied te maken. Hier leggen de 
initiatiefnemers hun plan in het kort uit.

Energie-Objecten
“De ‘Energietuin’, een tuin waar je je 
energie kwijt kunt, en waar je energie 
opwekt. Zo maak je een leuke plek waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, met 
een bewustwordingsaspect. Noem het de 
‘Funfactor’. Voor een goede verbinding met 
de andere initiatieven richten we ons nu 
op het plaatsen van Energie-Objecten. In 
dit geval: Bluepomp, Energy Bike en een 
Artpump.”

Full Body Gym
“Op locatie Duinvallei moet men zowel 
binnen als buiten kunnen trainen, ook met 
losse attributen die het trainingsassor-
timent verrijiken. Het buiten trainen aan 
stangen is vrij (gratis) toegankelijk en hee�  
als functie zowel leden als niet-leden met 
elkaar in contact te laten komen. Naast 
dat wij hiermee leden aantrekken hopen 
we dat het enthousiasme voor deze sport 
wordt vergroot.”

Stadsboerin
“Het doel van dit stadslandbouwproject is 
mensen te betrekken bij natuur en hen te 
stimuleren om duurzamer te leven en te 
tuinieren. Maar het project richt zich ook 
op educatie voor kinderen en jongeren. 
Hiervoor maken we o.a. een openbare 
toegankelijke groene tuin, een gemeen-
schappelijke moestuin, een kruidentuin, 
een bloementuin, een wilgendoolhof, een 
kerstboomasiel en een fruittuin.”

Tijdelijke huisvesting?
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Initiatief Duinvallei!
Samen van idee tot realisatie!

Tiny House
“Een Tiny House is een kleine 
(verplaatsbare) woning (20 tot 50 m2). 
We willen 5 tot 10 huisjes plaatsen. Tiny 
Houses zijn zeer geschikt voor mensen die 
tijdelijk een leuke, maar ook functionele 
woonruimte nodig hebben. De bewoners 
van Tiny Houses willen graag bijdragen 
aan de leefbaarheid van het gebied en 
investeren in het onderhoud van andere 
initiatieven. Men bouwt zelf het huisje. 
De bouwtijd van een huisje is ongeveer 6 
maanden.”

Kleine Duinvallei 
“Kleine Duinvallei biedt jongeren een 
mogelijkheid om zelfstandig te gaan 
wonen waarbij een gemeenschappelijke 
‘huiskamer’ de bewoners kan verbinden. 
Het project kan tevens invulling geven aan 
een horecagelegenheid in het gebied. De 
studio’s zijn circulair van materiaalgebruik 
en zeer energiezuinig tijdens gebruik. Door 
innovatieve technologie wordt zowel het 
beheer als ook de community ondersteund 
en georganiseerd.”

Groene Vallei
“Het plan voor de Groene Vallei bestaat uit 
drie pijlers: Kievit komt met een biologische 
professionele kwekerij en Geke en Miranda 
gaan een belee� uin ontwikkelen met 
bloemen en fruit. We hebben behalve de 
grote liefde voor groeien en bloeien, één 
gemeenschappelijke missie en dat is de 
omgeving die laten meebeleven.” 

Bijenstal
“Door het plaatsen van een bijenstal 
kunnen er meer bloemen bestoven worden. 
Dit is ook voor de andere initiatieven een 
voordeel. Initiatieven die bestuiving nodig 
hebben (zoals landbouw) krijgen dit van 
dichtbij. Een ander belangrijk onderdeel is 
om de bijen dichtbij de mensen te brengen; 
iedereen kan de bijen tijdens hun normale 
dagelijkse bezigheden bewonderen. Dit 
alles ondersteund door foto’s en posters 
voor educatieve doeleinde.”

Muziek en sport
“Een open terrein biedt tal van 
gebruiksmogelijkheden, bijvoorbeeld voor 
de huttenbouw. In dit kader is het gebruik 
niet gelimiteerd of voorbehouden aan de 
deelnemende verenigingen en instanties 
van het initiatief Muziek & Sport. De 
muziekverenigingen Door Vriendschap 
Sterk (DVS) en de Harmonie gebruiken 
het terrein als oefenlocatie. De scholen uit 
Katwijk aan den Rijn kunnen het terrein 
gebruiken voor buitensporten. En op andere 
momenten kan iedereen er een balletje 
trappen.”

Zanderijtuinders 2.0 en 
Duinlandjes
“We willen het tuindersleven op de 
Zanderij weer tijdelijk zichtbaar krijgen 
door het maken van een traditioneel oud 
Zanderijschuurtje van restmateriaal. En 
ook een vletje in de Zandsloot, waarmee 
voorheen tuinbouwproducten naar de 
nabijgelegen tuinbouwveiling werden 
afgevoerd. Ook wordt er binnen de 
perceelruimte van ‘Zanderijtuinders 2.0’ 
invulling een duinlandje gemaakt.”
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‘huiskamer’ de bewoners kan verbinden. 
Het project kan tevens invulling geven aan 
een horecagelegenheid in het gebied. De 
studio’s zijn circulair van materiaalgebruik 
en zeer energiezuinig tijdens gebruik. Door 
innovatieve technologie wordt zowel het 
beheer als ook de community ondersteund 
en georganiseerd.”

Groene Vallei
“Het plan voor de Groene Vallei bestaat uit 
drie pijlers: Kievit komt met een biologische 
professionele kwekerij en Geke en Miranda 
gaan een belee� uin ontwikkelen met 
bloemen en fruit. We hebben behalve de 
grote liefde voor groeien en bloeien, één 
gemeenschappelijke missie en dat is de 
omgeving die laten meebeleven.” 

Bijenstal
“Door het plaatsen van een bijenstal 
kunnen er meer bloemen bestoven worden. 
Dit is ook voor de andere initiatieven een 
voordeel. Initiatieven die bestuiving nodig 
hebben (zoals landbouw) krijgen dit van 
dichtbij. Een ander belangrijk onderdeel is 
om de bijen dichtbij de mensen te brengen; 
iedereen kan de bijen tijdens hun normale 
dagelijkse bezigheden bewonderen. Dit 
alles ondersteund door foto’s en posters 
voor educatieve doeleinde.”

Muziek en sport
“Een open terrein biedt tal van 
gebruiksmogelijkheden, bijvoorbeeld voor 
de huttenbouw. In dit kader is het gebruik 
niet gelimiteerd of voorbehouden aan de 
deelnemende verenigingen en instanties 
van het initiatief Muziek & Sport. De 
muziekverenigingen Door Vriendschap 
Sterk (DVS) en de Harmonie gebruiken 
het terrein als oefenlocatie. De scholen uit 
Katwijk aan den Rijn kunnen het terrein 
gebruiken voor buitensporten. En op andere 
momenten kan iedereen er een balletje 
trappen.”

Zanderijtuinders 2.0 en 
Duinlandjes
“We willen het tuindersleven op de 
Zanderij weer tijdelijk zichtbaar krijgen 
door het maken van een traditioneel oud 
Zanderijschuurtje van restmateriaal. En 
ook een vletje in de Zandsloot, waarmee 
voorheen tuinbouwproducten naar de 
nabijgelegen tuinbouwveiling werden 
afgevoerd. Ook wordt er binnen de 
perceelruimte van ‘Zanderijtuinders 2.0’ 
invulling een duinlandje gemaakt.”

Tijdelijke huisvesting?

De gemeente Katwijk stelt de grond van Duinvallei voor de komende 10 jaar ter 
beschikking. Met de campagne “Duinvallei, ruimte voor initiatieven” zijn ideeën 
verzameld. Het Q-team hee�  het college geadviseerd om deze 9 initiatieven een 
plek te geven in Duinvallei omdat zij de meeste toegevoegde waarde opleveren 
voor Katwijk en in het bijzonder voor de Zanderij. Het college  hee�  dit advies 
overgenomen. De gekozen initiatieven vormen samen een interessante mix om van 
Duinvallei de komende 10 jaar een aantrekkelijk gebied te maken. Hier leggen de 
initiatiefnemers hun plan in het kort uit.

Energie-Objecten
“De ‘Energietuin’, een tuin waar je je 
energie kwijt kunt, en waar je energie 
opwekt. Zo maak je een leuke plek waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, met 
een bewustwordingsaspect. Noem het de 
‘Funfactor’. Voor een goede verbinding met 
de andere initiatieven richten we ons nu 
op het plaatsen van Energie-Objecten. In 
dit geval: Bluepomp, Energy Bike en een 
Artpump.”

Full Body Gym
“Op locatie Duinvallei moet men zowel 
binnen als buiten kunnen trainen, ook met 
losse attributen die het trainingsassor-
timent verrijiken. Het buiten trainen aan 
stangen is vrij (gratis) toegankelijk en hee�  
als functie zowel leden als niet-leden met 
elkaar in contact te laten komen. Naast 
dat wij hiermee leden aantrekken hopen 
we dat het enthousiasme voor deze sport 
wordt vergroot.”

Stadsboerin
“Het doel van dit stadslandbouwproject is 
mensen te betrekken bij natuur en hen te 
stimuleren om duurzamer te leven en te 
tuinieren. Maar het project richt zich ook 
op educatie voor kinderen en jongeren. 
Hiervoor maken we o.a. een openbare 
toegankelijke groene tuin, een gemeen-
schappelijke moestuin, een kruidentuin, 
een bloementuin, een wilgendoolhof, een 
kerstboomasiel en een fruittuin.”
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