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VOORWOORD 

Als bestuur van Stichting Vrienden van het Rijn Park hebben wij duidelijk gemerkt, dat het draagvlak voor onze 

visie op de Kwakelwei en het Heerenschoolbos zeer breed is. Deze visie is uitgewerkt in het Rijn Park Plan. Niet 

alleen bij het college van B&W en de raad hebben wij steun voor onze visie gekregen, maar zeker ook bij de 

inwoners van gemeente Katwijk. Vele nieuwe Vrienden en Donateurs sluiten zich aan, ook in het verslagjaar. We 

kunnen een beroep doen op tientallen vrijwilligers, die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. 

In 2021 zijn vijf digitale nieuwsbrieven uitgebracht, tientallen berichten op onze Facebookpagina verspreid en er 

wordt op onze website melding gemaakt van onze persberichten en andere nieuwsfeiten.  

Een belangrijke steunpilaar voor het werk van onze vrijwilligers is onze thuisbasis: De Roskam. We kunnen altijd 

een beroep doen op de familie Coenen. Wij vinden dit heel bijzonder en hebben hier grote waardering voor. 

Er zijn nieuwe contacten gelegd met Nationaal Park Hollandse Duinen, de Limeswerkgroep, de Werkgroep 

Romeinen en de Erfgoedlijn Landgoederenzone en de al bestaande contacten met Gemeente Katwijk zijn 

uitgebouwd. 

Bestuur Stichting Vrienden van het Rijn Park 
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WIE ZIJN WIJ? 

Stichting Vrienden van het Rijn Park, kortweg aangeduid als “Rijn Park Katwijk” is opgericht 17 januari 2019.  

Een initiatief van betrokken inwoners van de gemeente Katwijk. Wij willen als vrijwilliger een bijdrage leveren 

aan de plan- en besluitvorming over het gebied tussen de Oude Rijn, het Additioneel Kanaal en de Sandtlaan.  

Hierin liggen het Heerenschoolbos en de Kwakelwei. Onze inzet beoogt de inrichting van een stadspark op de 

Kwakelwei, zodat dit samen met het naastgelegen Heerenschoolbos één park zal vormen, centraal in de gemeente. 

De Stichting ambieert geen eigendomsrecht of exploitatieplicht.  

Onze stichting heeft een Anbi-status: Donateurs kunnen giften, onder voorwaarden, als aftrekpost opvoeren bij de 

Belastingdienst.   

WAT HEBBEN WIJ DIT JAAR ONDERNOMEN? 

 

1e Kwartaal 2021 

Met Marente zijn, middels een samenwerkingsovereenkomst, afspraken gemaakt om ons samen in te zetten voor 

een goed onderhouden park gelegen achter de Wilbert. Onze vrijwilligers willen zich inzetten om het groen te 

vitaliseren en de historische beelden en vazen, etc. te beschermen.  

RijnParkPlan.   

Er wordt keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat het 

Ontwerp voor een Stadspark op de Kwakelwei op tijd naar de 

drukker kan. Wat zijn wij al blij met het voorlopige resultaat 

en wat heeft iedereen hard gewerkt aan dit plan. Eind maart is 

het zover en kan het concept naar de drukker. Heel trots op het 

resultaat!  

Antwoorden op de vragen Wie, Waarom, Wat, Wanneer en 

Hoe worden in dit plan gegeven. 

De leden van de Gemeenteraad krijgen het RijnParkPlan 

persoonlijk thuisbezorgd. In het bijzijn van de pers wordt het plan persoonlijk overhandigd aan Wethouder 

Nagtegaal. Voorzitter Koos Nijgh zei bij die gelegenheid dat er lef en doorzettingsvermogen voor nodig is om het 

plan uitgevoerd te krijgen. Rien Nagtegaal zei dat dit plan perfect past bij het Groenstructuurplan dat de gemeente 

na de zomer hoopt vast te stellen. 

 

 

Gezien de Corona-maatregelen moeten 

wij nog even wachten met het organiseren 

van een bijeenkomst voor de honderden 

Vrienden van het Rijn Park. 
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Bosuilen 

Met enige regelmaat is een Bosuil waargenomen in het Heerenschoolbos. Zowel een mannetje als vrouwtje zijn 

gehoord en gezien. Om deze uilen een handje te helpen is het initiatief gestart samen met natuurcentrum Katwijk, 

de Vogelclub Katwijk en Marente om een uilenkast op te hangen. Om deze uilen rust te gunnen wordt er geen 

ruchtbaarheid aan gegeven. Terugkijkend is de conclusie dat ze dit jaar nog geen gebruik hebben gemaakt van 

onze uitnodigende broedplaats. 

2e Kwartaal 

Bouwplannen 

Na publicatie van het RijnParkPlan ontvangen wij van Van Rhijn Projectontwikkeling zijn totaalvisie voor dit 

gebied: Van Hof tot Hof. Dit plan houdt in dat villa’s en appartementen worden gebouwd in het Heerenschoolbos 
en op de Kwakelwei  en wordt de suggestie gedaan om op de resterende grond een mooi groen park te creëren. 

Wij krijgen van VRP een uitnodiging én complimenten over de zorgvuldige uitwerking en de vele raakvlakken 

zoals de kennis en liefde voor de natuur, het landschap en de bijzondere historie van de locatie. Onze stichting 

maakt de keuze om niet in overleg te gaan met VRP om zo eerst het college van B en W en de gemeenteraad de 

gelegenheid geven om het Rijn Park Plan te bestuderen en een pad uit te stippelen waarlangs de ontwikkeling van 

de Kwakelwei tot uitvoering kan komen. 

Groenstructuurplan in ontwerp.  

 

 

Versterking werkgroep cultuur 

In april is Anton Ritsma bij de culturele werkgroep gekomen. Wij zijn erg blij dat hij zich heeft aangemeld. 

Doordat Henk Hueting is overgestapt van de werkgroep strategie naar de culturele werkgroep bestaat de 

bemanning nu uit vier enthousiaste personen. Dat heeft als gevolg dat er veel werk is verzet. 

 

Als logisch vervolg op het in 2020 

vastgestelde Groenbeleidsplan wordt 

gewerkt aan een groenstructuurplan.  

Hiermee wordt handen en voeten gegeven 

aan het gemeentelijke groenbeleid door 

uitvoeringsplannen uit te werken. Daarin is 

onder andere gesteld dat het van groot 

belang is om de Kwakelwei en het 

Heerenschoolbos te behouden als een 

groene long binnen de verstedelijkte 

gebieden.  

Het Heerenschoolbos als ook de Kwakelwei 

en het Sandt zijn onder de loep gehouden. 

Onze stichting is lid van de Expertgroep 

Groen e denkt mee en adviseert bij de 

uitwerking van dit plan. 
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Werkzaamheden in het Spiker   

Een aantal zaterdagen wordt er onder leiding van de werkgroep 

natuur hard gewerkt in het Heerenschoolbos om het bos op te ruimen. 

Er wordt een takkenwand gemaakt van aanwezig snoeihout, de 

gecomposteerde grond wordt over de opgeruimde bodem verspreid 

waardoor het bos een frisse uitstraling krijgt. 

In samenspraak met de tuinman van Marente wordt een teveel aan 

Hedera ingeperkt. 

Dank aan degenen die belangeloos hun bijdrage leverden door materiaal beschikbaar te stellen van materiaal , de 

koffie te verzorgen en de handen uit de mouwen te steken. De voortgang van de werkzaamheden in het groen is 

jammer genoeg opgehouden door de wens om ons werk afgestemd te houden op het nieuwe onderhoudsplan voor 

het Heerenschoolbos, dat Marente in het vooruitzicht heeft gesteld. 

 

3e Kwartaal 

Groenstructuurplan en belangrijke motie in de gemeenteraad.                                                                                                          

 

Open Tuinen fietsroute.  

Een van de startpunten en stempelposten van de fietsroute is op de parkeerplaats aan de achterzijde van de Wilbert. 

Vandaar is een korte rondwandeling georganiseerd met bij de hoofdvijver een presentatie door Mark Ruis over de 

geschiedenis van de buitenplaats. 

Mede dankzij sponsoring door de organisatie konden wij een mooie folder meegeven over het Hof van Katwijk 

met o.a een uitleg over de riviergod Rhenus Pater, het beeld – met fontein - dat al honderden jaren aan de oever 

van de hoofdvijver staat en in de volksmond Neptunus wordt genoemd.  

Tientallen bezoekers melden zich aan als Vriend van het Rijn Park. 

 

 

Deze gemeentelijke visie wordt vastgesteld voor de 

komende 10 jaar.  

Het Heerenschoolbos en de Kwakelwei zijn in 

hoofdgroenstructuur van het groenstructuurplan opgenomen 

als groen in het bezit van derden.  

Op 9 september wordt het plan voorgelegd. Bij de 

behandeling in de gemeenteraad is onze voorzitter één van 

de insprekers. Op 7 oktober wordt dit plan vastgesteld door 

de gemeenteraad. Tegelijkertijd wordt een motie 

aangenomen waarin benadrukt wordt dat de Kwakelwei 

groen moet blijven en dat er niet gebouwd mag worden. 
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Open monumentendag 

Een uitgebreide historische wandeling door het Heerenschoolbos wordt mogelijk gemaakt. Bij de Roskam kan men 

een informatieve route ophalen. Daarin wordt verwezen naar het monumentale bos, de beelden, de buitenplaats en 

het kerkhofje van de Franciscaner Minderbroeders aan het einde van de Mariavijver. 

 

Informatieborden in het Heerenschoolbos. 

Als onderdeel van de samenwerking met Marente willen we het Heerenschoolbos verfraaien met een aantal 

informatieborden met verhalen uit de geschiedenis van het Hof van Katwijk en het Gymnasium. 

De COOP supermarkt in de Rijnstraat, Katwijk aan den Rijn, draagt bij door de opbrengst van het statiegeld dat 

door klanten in de maand augustus is gedoneerd, te verdubbelen tot een bedrag van bijna € 800,-. 

Tijdens Rabobank Clubsupport wordt door de leden flink gestemd om geld binnen te halen voor de 

informatieborden. Aan een ontwerp voor de borden wordt gewerkt. 

 

Beeldentuin Heerenschoolbos 

Op de achtergrond wordt door onze cultuurwerkgroep hard gewerkt aan een plan om de waardevolle beelden 

gerestaureerd te krijgen. Er is een inventarisatie van de waardevolle beelden gemaakt en er is contact gelegd met 

deskundigen op het gebied van restauratie. De meerwaarde van onze inspanningen is ook, dat er mogelijkheden 

zijn om subsidie aan te boren voor deze noodzakelijke restauratie. 

 

4e Kwartaal 

Projectontwikkelaar wil kassen op de kwakelwei 

Als reactie op het besluit van de gemeenteraad volgt een aanvraag door VRP om 3.000 m2 kassen te mogen 

bouwen op de Kwakelwei. Aangezien de huidige bestemming nog agrarisch is, kunnen wij er alleen maar op 

toezien of deze aanvraag volgens de geldende regels is. 

Inmiddels heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend en heeft VRP gepubliceerd, dat in juni met de 

bouw begonnen zal worden terwijl de bezwaarprocedure die door omwonenden is begonnen, nog niet is beëindigd. 

 

Verkiezingen gemeenteraad 

Alhoewel deze verkiezingen pas in maart worden gehouden, is 

merkbaar dat de komst van een (gedeeltelijk) nieuwe raad en een 

nieuw college met spanning tegemoet wordt gezien. Nu is het dan 

ook een goed moment om vast te stellen dat het college en de raad 

in de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een omslag in de 

Katwijkse politiek als het gaat om groen en het reserveren van 

ruimte daarvoor in onze steeds dichter bebouwde leefomgeving. 

Wij zijn het college en de raad daar zeer erkentelijk voor. 
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VERKLARING KASCONTROLECOMMISSIE 
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Stichting Vrienden van het Rijn Park 

Balans 

 2020  2021 

 €  € 

ACTIVA   
 

Contanten   
 

Betaalrekening RABO 211,9  582,32 

Spaarrekening RABO 4.500,00  5.000,00 
   

 
Totale ACTIVA 4.711,90  5.582,32 

   
 

   
 

PASSIVA   
 

Totaal Crediteuren -1.016,58  -17,10 
   

 

Totaal overige schulden kort 479,34  -63,10 

   
 

Algemene reserve -1.531,42  -2.001,97 

Reserve project verbreden draagvlak -392,20  -392,20 

Reserve project infoborden -881,04  -2.559,14 

Reserve project Rijn Park Ontwerp -1.370,00  -548,81 

   
 

Reserves -4.174,66  -5.502,12 
   

 
Totale PASSIVA -4.711,90  -5.582,32 

    

Toelichting op de balans 

Passiva 

De post crediteuren betreft bankosten die Rabobank berekent over de maand december. 

De overige korte schulden zijn nog te betalen vergaderkosten bij De Roskam 

De uitgaven ten behoeve van het project Rijn Park Ontwerp (resulterende in het Rijn Park Plan) zijn  

ten laste van de projectreserve gebracht. 

De reserve Project verbreden draagvlak betreft het nog niet bestede bedrag uit de bijdrage van de wijkraad 

Katwijk aan de Rijn voor wervingskosten. 

De verdeling van het batig saldo is als volgt: 

van het resultaat ad € 2.148,65 is € 1.678,10, zijnde de opbrengst van de COOP statiegeldactie (€ 881,30) en de 
opbrengst van Rabo Clubsupport (€ 796,80), toegevoegd aan de reserve project infoborden. Het resterende deel ad 
€ 470,55 is toegevoegd aan de algemene reserve.  
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Stichting Vrienden van het Rijn Park 

Rekening van baten en lasten 

LASTEN 2020  2021 
 €  € 

Werk door derden 3.262,50   
Vergaderkosten 93,48  98,11 

Kantoorbenodigdheden 35,34  38,15 

Verzendkosten 18,20   

Reclame  
 74,38 

Bankkosten en kosten lopende rekening 199,16  205,20 

  
  

Totale LASTEN 3.608,68  415,84 
  

  
  

  

BATEN  
  

Inkomsten uit subsidies -881,04  -796,80 

Inkomsten uit sponsorbijdragen -3.000,00   
Inkomsten uit donaties -2.201,00  -886,59 

Inkomsten uit publieksacties  
 -881,30 

Overige inkomsten  
 0,20 

  
  

Totale BATEN -6.082,04  -2.564,49 
  

  
Saldo (-) of (+) van rekening baten en lasten -2.473,36  -2.148,65 

 

Toelichting van baten en lasten 

De lasten zijn aanzienlijk lager doordat in het verslagjaar geen werk aan derden is uitbesteed.  

In het voorgaande boekjaar werd een landschapsarchitect ingeschakeld voor het Rijn Park Plan. 

 

In het verslagjaar werden geen bijdragen van sponsors gevraagd. In het vorige boekjaar hebben  

zes sponsors er mede voor gezorgd dat het Rijn Park Plan kon worden gefinancierd. 

De inkomsten uit subsidies bestaan volledig uit de opbrengst uit deelname aan Rabo Clubsupport. 

De inkomsten uit donaties zijn afkomstig van donateurs. In het vorige boekjaar was de opbrengst  

hoger dankzij enkele giften ten behoeve van de financiering van het Rijn Park Plan. 

 

De inkomsten uit publiekacties bestaan volledig uit de opbrengst van de COOP statiegeld actie. Klanten 

van COOP Katwijk aan den Rijn konden in een bepaalde periode hun statiegeld van lege flessen 

doneren ten bate van het project Informatieborden in het Heerenschoolbos. De opbrengst werd door 

COOP verdubbeld.  
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