Persbericht

Nota van Uitgangspunten Groene Zone
tussen Wassenaar en Valkenhorst
vastgesteld
De gemeenteraad van Wassenaar heeft op 2 maart de Nota van Uitgangspunten
Groene Zone projectlocatie Valkenburg vastgesteld. Daarmee is de basis gelegd
voor het behoud en de versterking van het open landschap tussen de
noordelijke dorpsrand van Wassenaar en de nieuw te bouwen woonwijk
Valkenhorst.
Wethouder Kees Wassenaar (Wonen, Ruimtelijke Ordening en Cultureel Erfgoed) is blij met het
raadsbesluit: ‘De Groene Zone is niet alleen voor Wassenaar maar ook regionaal van grote
betekenis. We moeten ervoor zorgen dat de Groene Zone een plek blijft, waar je midden in de
drukke Randstad ruimte houdt om te ademen. Het vastleggen van deze Nota van Uitgangspunten
biedt de beste garantie voor een duurzaam behoud van dit groene en cultuurhistorisch waardevolle
gebied. We kunnen nu de eerste concrete stappen zetten naar het versterken van de kwaliteiten
van de Groene Zone. In het vervolgtraject blijven we, zoals de raad in zijn motie heeft
aangegeven, de samenwerking met Katwijk opzoeken.’ De raad nam een motie aan die aandringt
op nauwere samenwerking met Katwijk bij het opstellen van de bestemmingsplannen die de
buurgemeente maakt voor het gebied én op een intensieve betrokkenheid van de Wassenaarse
raad via de raadswerkgroep.
Behoud en versterking huidige kwaliteiten
De Groene Zone is een gebied met uitgestrekte weilanden, zichtlijnen naar de duinen, en
waardevolle ecologische en archeologische kwaliteiten. Het gebied vormt de ecologische verbinding
tussen het Nationaal Park Hollandse Duinen en het Groene Hart. Elementen van het voormalige
Marinevliegkamp Valkenburg en restanten van de Duitse bezetting dragen bij aan het bijzondere
karakter ervan.
De Nota van Uitgangspunten gaat uit van behoud en versterking van de huidige kwaliteiten van de
Groene Zone. Deze kwaliteiten uiten zich voor een groot deel in het kleinschalige, open agrarische
landschap. Het toevoegen van ecologische elementen draagt bij aan de duurzame instandhouding
van het gebied. Zo komt er een ecologische verbinding tussen Lentevreugd en het Groene Hart,
worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en krijgen weidevogels meer ruimte. Ook ecologisch
en cultuurhistorisch herstel van rijksmonument de Tankgracht Wassenaar maakt onderdeel uit van
de plannen. Deze tankgracht is tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door de Duitse
bezetters als onderdeel van de verdedigingslinie tegen de geallieerde troepen.
De gemeente wil het mooie, kleinschalige weidelandschap meer openstellen voor de recreant door
recreatieve fiets- wandel- en ruiterroutes aan te leggen. Omdat de Groene Zone ook dieren gaat
huisvesten die rust nodig hebben, gaat de gemeente voor extensieve recreatie; dus meer
laarzenpaden dan brede fietsroutes kriskras door het landschap. Verder wordt in en om de Groene
Zone een aantal specifieke maatregelen genomen: van groen inpakken van bebouwing tot aanleg
van nieuwe natuur. Ook gaat de gemeente onderzoeken of bijvoorbeeld het afvalbrengstation van
Avalex nieuwe huisvesting kan krijgen buiten de Groene Zone.

Vervolg: uitwerking tot Masterplan
Nu de nota is vastgesteld, gaat de gemeente door met de uitwerking van de uitgangspunten tot
een Masterplan. Dit Masterplan schetst een ruimtelijk toekomstbeeld voor de Groene Zone. Het
Masterplan wordt vervolgens vertaald in een bestemmingsplan en vormt het kader voor
deelprojecten, die concrete voorstellen bevatten voor de inrichting van de Groene Zone. Uiteraard
gaat de gemeente hier eigenaren, stakeholders, bewoners en belangenverenigingen bij betrekken.
Een van de eerste acties die de gemeente voor het Masterplan onderneemt, is het vastleggen van
afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf over de inrichting van de voormalige start- en landingsbaan
op het Wassenaars grondgebied. Met de provincie Zuid-Holland bestaan al afspraken over de
ecologische verbindingszone in het gebied.
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