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Aan de Slag met de revitalisering Wassenaarse Slag

Geachte Raad,
Samen met de strandexploitanten zijn wij aan de slag gegaan met de revitalisering van de
Wassenaarse Slag. Mede dankzij de motie “opknappen Wassenaarse Slag” van 7 juli 2020, is er
een totaal budget beschikbaar gesteld door uw raad van €170.000,-Graag informeren wij u met deze informatiebrief over de voorgenomen besteding van dit budget.
Kleinschalig -en historisch karakter
De Wassenaarse Slag kent als kleinschalig familiestrand een lange traditie. Dit kleinschalige -en
historische karakter willen we behouden, aanpassen aan de eisen en behoeften van deze tijd (ook
gelet op 1,5 m) en kwalitatief versterken. Een aantrekkelijk, duurzaam en bereikbaar strand met een
eigen identiteit is een belangrijk visitekaartje voor Wassenaar. De revitalisering van het strand is
opgenomen in het coalitieprogramma van de gemeente en rekent daarmee op een groot draagvlak
van bewoners.
Entreegebied
Samen met strandondernemers willen wij het
entreegebied (rotonde), het wandelpad daar
naartoe en het strand zelf revitaliseren. Wij hebben
hiertoe eerst gesproken met de exploitanten in het
gebied om een duidelijk beeld te krijgen wat zij
graag willen op het familie strand. Verder is er een
regenboogmotie aangenomen door uw raad.
In eerste instantie zou dit een regenboogpad
worden maar dit moet zeer regelmatig bijgewerkt
worden. In overleg met de initiatiefnemer is er
toen voor een regenboog-vlak op de rotonde
gekozen (zie impressie).
Dit regenboogvlak wordt ook gebruikt als
selfiepunt.

Aantrekkelijk en toegankelijk
Met deze revitalisering willen wij de toeristische aantrekkelijkheid en toegankelijkheid vergroten.
Verbetering van de inrichting en uitstraling van het toegang- en entreegebied, de strandopgang en het
strand inclusief het plaatsen van fietsparkeerplaatsen. De RVS fietsenrekken worden vervangen door
fietsenrekken gemaakt uit/van natuurlijk materiaal (hout, en een deel cortenstaal). De nieuwe
fietsrekken worden meer naar de duinen geplaatst waardoor er meer loopruimte ontstaat.
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Op de plek onderaan de strandopgang, waar nu een verzameling blauwe
containers staan, komen gescheiden (deels ondergrondse) afvalcontainers.
In het entreegebied vanaf het voetpad de Kuil naar de strandopgang worden
de blauwe containers vervangen door robuuste vaste afvalbakken met
omlijsting van hout (zie afbeelding).
De Wassenaarse Slag is een familiestrand. Voor de revitalisering van het
strand zetten wij in op gezinnen met kinderen. Ook de vuurtoren op de rotonde
bij de entree wordt aantrekkelijk gemaakt. Het krijgt de originele rood/wit
kleur met bovenin een duurzaam verlichtingselement.

Een moment van rust en uitzicht
Lopend van de parkeerplaats De Kuil over het nieuwe
schelpenpad, kom je langs een mooi uitzichtpunt. Hier
wordt een verhoogd zitje gecreëerd waar je prachtig
naar de duinen en de zee kan kijken. Dit alles wordt
gemaakt in zandgeel kleur (zie impressie). De
ophoging wordt zodanig ingericht dat uitbreiding
eenvoudig kan gebeuren. Dit voor wanneer de
zendmast wordt verplaatst.

Start werkzaamheden
Vanaf maandag 10 mei 2021 gaan wij van start met alle bovenstaande plannen.
Alle bestaande materialen worden eerst van de rotonde verwijderd waarna de rotonde helemaal
opnieuw wordt opgebouwd. Een kwart van de rotonde wordt voorzien van regenboogkleuren in
betonsteen. De rest van de rotonde wordt voorzien van bloem-, of vruchtdragende beplanting.
Op de rotonde komt een looppad tussen de beplanting door naar het regenboog plateau en rondom de
rotonde komen meerpalen voorzien van scheepstouw. Het asfalt van de verdrijfstrook voor de rotonde
wordt verwijderd en als plantenbak ingericht.
De verwachting is dat de oplevering nog voor de zomervakantie op 18 juni 2021 kan plaatsvinden.
Minecraft
De kinderen van groep 7 van de Herenwegschool denken op dit moment hard na over hoe de
Wassenaarse Slag er in de toekomst er volgens hen uit zo moeten zien. In een uniek project bouwen
ze de Slag virtueel na in het computerprogramma Minecraft. Tijdens de kick-off op 29 april zijn ze
daarvoor met strandtent- en kioskhouders, de exploitant van het parkkeerterrein, de Wassenaarse
Reddingsbrigade en de Surfclub in gesprek, om inbreng voor hun voorstel op te halen.
Hun eindresultaat presenteren ze aan de gemeenteraad van maandag 28 juni 2021.
Blauwe vlag
Al jaren wappert de blauwe vlag bij de Wassenaarse Slag als teken dat het strand voldoet aan de
internationale standaarden van een schoon en veilig strand. . Daarom zijn wij zeer verheugd dat wij
ook dit jaar weer de blauwe vlag hebben behaald en dat draagt bij aan een sterk imago van de
Wassenaarse Slag.
Wij nodigen u graag uit om in juni een kijkje te komen nemen en zo de vorderingen op de
Wassenaarse Slag te kunnen ervaren.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
Burgemeester
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