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TOEKOMST VAN BRONOVO 
De Wijkvereniging Benoordenhout heeft onlangs een zorgvisie ontwikkeld over de toekomst van Bronovo. 
De besturen van een aantal wijken in het verzorgingsgebied van Bronovo in Den Haag en omgeving zijn 
benaderd met de vraag of zij deze visie willen onderschrijven en willen samenwerken om het gewenste 
doel te bereiken. Het Dagelijks bestuur van de Vrienden heeft geantwoord dat  de zorgvisie een goede 
analyse geeft van de huidige en de gewenste situatie en dat de Vrienden in het belang van de inwoners van 
Wassenaar graag willen meewerken aan de realisatie van het gewenste toekomstbeeld. 
 
De tekst van de zorgvisie is te lezen op de website van de Wijkvereniging Benoordenhout. Samengevat 
komt het er op neer dat betoogd wordt dat  het HMC-Westeinde een topziekenhuis is voor  moeilijke en 
gecompliceerde medische zorg, die ondersteund wordt indien Bronovo een belangrijk deel van de 
patiëntenstroom voor basis-medische problemen en onderzoeken opvangt.  In de visie van de 
Wijkvereniging Benoordenhout komen de hulp-en zorgverleners onder één dak op (een deel) van het 
Bronovo terrein: de eerste  lijnszorg, de poliklinieken van de medisch specialisten, ambulante zorg en 
(dag)behandelingen, een Spoed Eisende Hulp voor eenvoudige diagnostiek en behandeling overdag en de 
vroege avond, GGZ-consultatie, verpleeghuis en revalidatie, verzorgingshuis, thuiszorg en maatschappelijk 
werk. 
 
Een andere ontwikkeling is de oprichting in januari van dit jaar van de Stichting Houd Bronovo Open die zich 
tot doel heeft gesteld om Bronovo als algemeen ziekenhuis te behouden. De heer Chris Oomen, oud 
bestuursvoorzitter van de zorgverzekeraar DSW is geïnteresseerd om Bronovo te kopen en de 
samenwerking met HMC te continueren. Op de website van de stichting kunt u meer informatie vinden en 
ook de petitie tekenen. 
 
Eerder hebben wij bericht over de plannen van het Comité Park Bronovo. De initiatiefnemers hebben wij in 
de herfst van 2019 in staat gesteld om in een bijeenkomst van de leden van het Algemeen Bestuur van de 
Vrienden en de Wassenaarse huisartsen hun plannen toe te lichten. Zij willen op het terrein van Bronovo 
een geavanceerd  Poliklinisch Zorgcentrum bouwen met zorghotel en zorgwoningen, te financieren met de 
opbrengsten van een aantal appartementen complexen in een parkachtige omgeving, na afbraak van het 
huidige gebouw. 
 
De plannen van de wijkvereniging en van de stichting lijken goed verenigbaar en het zou voor de inwoners 
van Wassenaar een zege zijn als die gerealiseerd zouden worden door verkoop van Bronovo aan de heer 
Oomen. De Vrienden volgen de ontwikkelingen op de voet en staan in nauw contact met het bestuur van 
de wijkvereniging en de stichting. 
 

 
VALKENHORST 
De Vrienden hebben op 8 februari ingesproken tijdens de Commissievergadering Fysieke Leefomgeving. De 
aanleiding daarvoor was gelegen in planologische ontwikkelingen aan Katwijkse kant die een grote impact 
op Wassenaar zullen hebben en die de Raad op 2 maart zou moeten meewegen bij de beoordeling van de 
Uitgangspuntennota Groene Zone. Deze zone is gelegen tussen de gemeentegrens met Katwijk en de 
bebouwing aan Wassenaarse kant. 
Katwijk is namelijk voornemens om niet alleen in het gebied van de voormalige luchthaven, maar ook in het 
62 ha grootte gebied Zijlhoek/de Woerd woningbouw te plegen waardoor dit gebied geïntegreerd zal 
worden in de locatie Valkenburg/Valkenhorst. Ook zijn er bouwplannen rond het Valkenburgse Meer.  
Uit de plannen die voorliggen aan de Katwijkse Gemeenteraad valt niet direct op te maken om hoeveel 
extra woningen – bovenop de reeds geplande 5600- het zal gaan, maar uitgaande van de omvang van het 
gebied zal het aantal ergens tussen de 1000 en 2000 woningen liggen. Dat betekent dat Wassenaar zich 
moet buigen over de implicaties van een enorm woningenbestand op termijn van circa 7000. Dan spreken  
 

http://www.vriendenvanwassenaar.nl/


 
NIEUWSFLITS NR. 2  eind februari 2021 
 
we dus over circa 25.000 personen. Wat voor gevolgen heeft dit o.a. voor de infrastructuur en voor de 
Groene Ruimte? 
 
Alhoewel Katwijk autonoom kan beslissen over ontwikkelingen in de Zijlhoek en de Woerd, geeft de 
verwachte fall-out aan Wassenaarse kant, gevoegd bij de duidelijke integratie in de Valkenburglocatie, 
Wassenaar het recht en de plicht om hier een opinie over te formuleren en daarover met Katwijk in 
gesprek te gaan. We wijzen op twee belangrijke aspecten aan deze kwestie.  
De verkeersafwikkeling van dit enorme gebied onderstreept nog eens extra de noodzaak om de N441 af te 
waarderen, maar tegelijkertijd moeten wel infrastructurele voorzieningen worden gecreëerd om er voor te 
zorgen dat de Wassenaarse middenstand, scholen, sportfaciliteiten en horeca kunnen profiteren van deze 
nieuwe buren. Hoe lopen de verkeerstromen straks; vanuit Valkenhorst via de N206, A44 en N44 via het 
Rozenplein naar het centrum? Het is te hopen van niet, maar hoe dan? Of timmeren we Wassenaar dicht 
en moeten de Valkenhorsters maar naar Leiden? De Vrienden hebben niet de indruk dat hierover wordt 
nagedacht. 
 
Ten tweede maakt dit het beleid betreffende de Groene Zone nog relevanter. Straks drukt een gebied van 
25.000 personen voor hun ‘nabije uitloop’ op de Groene Noordrand van Wassenaar. De huidige ‘postzegel 
Groen’ die Wassenaar in gedachten heeft is daarvoor volstrekt onvoldoende. De zone dient veel breder te 
zijn dan de huidige 900 meter, en daardoor dus ook Katwijks grondgebied te betreffen: de zuidkant van hun 
Valkenhorstbebouwing zou bijvoorbeeld naar het Noorden op kunnen schuiven. Er zijn weliswaar ooit 
bestuurlijke afspraken gemaakt waarbij Wassenaar heeft ingestemd met een bebouwing tot de 
gemeentegrens maar toen was nog sprake van 5000 woningen. Inmiddels spreken we over ongeveer 7000 
woningen en dat rechtvaardigt om eerdere afspraken te herzien. Dit impliceert dat de Raad op 2 maart 
behandeling van de Uitgangspuntennota Groene Zone zou moeten opschorten totdat goed in kaart is 
gebracht wat de gevolgen zijn van de woningbouwprogramma’s in o.a. Zijlhoek/de Woerd. De wethouder 
zou moeten worden uitgenodigd om met Katwijk in gesprek te gaan over de gevolgen van al deze 
bouwplannen voor de infrastructuur en het Groen en tot nieuwe bestuurlijke afspraken moeten komen.  
 
Ook de Vrienden beseffen dat er in ons land en ook in onze regio gebouwd zal moeten worden om de 
tekorten aan woningen weg te werken. De drang van Katwijk naar groei is dan ook begrijpelijk, maar 
Katwijk moet ook beseffen dat wonen meer is dan ‘stenen stapelen’. In een leefbare omgeving is ook groen 
en stilte nodig. Het is bestuurlijk niet chic dat Katwijk die leefbaarheid over de schutting van Wassenaar 
kiepert. Ook Katwijk heeft die verantwoordelijkheid en die wordt prangender nu het bouwvolume wordt 
uitgebreid. Aan Wassenaar de plicht om hard aan die bel te trekken. 
 
DE TOEKOMST VAN DE PAAUW; DENKT U MEE? 
In opdracht van de raad worden de mogelijkheden onderzocht om van De Paauw een volwaardig 
bestuurscentrum te maken. De gemeente vraagt bewoners en omwonenden mee te denken over de 
plannen. Hiervoor vraagt de gemeente u een vragenlijst in te vullen. Deze enquête vindt u onder de 
volgende link: www.wassenaar.nl/raadhuis-de-paauw 
De enquête kan worden ingevuld tot en met woensdag 3 maart. 
 
KLIMAATTAFEL - AARDGASVRIJE GEMEENTE WASSENAAR IN 2050; DENK EN DOE MEE! 
In een recente bijeenkomst van Klimaattafel houdt de gemeente een enquête om wensen en voorstellen 
op te halen bij inwoners van Wassenaar waar het gaat om het proces naar een aardgasvrij Wassenaar. De 
enquête kan tot 8 maart a.s. worden ingevuld en de uitslag zal een 3-tal weken daarna worden gedeeld 
tijdens een bijeenkomst of anderszins. De vragenlijst vindt u op www.wassenaar.nl/wassenaar-aardgasvrij 
 
Met vriendelijke groet 
het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar  
www.vriendenvanwassenaar.nl 
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