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Inleiding 

Het college heeft op 14 juni 2016 aan de afdeling beleid opdracht verleend voor het uitvoeren van 

een locatiestudie naar de mogelijkheden om nieuwe sociale huurwoningen in Bloemendaal te bou-

wen. Hiertoe is besloten omdat er in Bloemendaal een tekort aan sociale huurwoningen bestaat. Re-

guliere woningzoekenden staan circa 8 jaar ingeschreven om in aanmerking te komen voor een soci-

ale huurwoning. De vraag naar sociale huurwoningen stijgt bovendien als gevolg van de toegenomen 

taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Er zijn te weinig sociale huurwoningen om tege-

moet te komen aan de vraag onder beide groepen. Daarom wil het college dat er nieuwe sociale 

huurwoningen worden bijgebouwd.  

 

De locatiestudie bestaat uit twee fasen. In fase één wordt een shortlist opgesteld van locaties waar 

sociale woningbouw kan worden gebouwd. In fase twee wordt per locatie een ruimtelijk kader opge-

steld. De nu voorliggende tussenrapportage vormt de afronding van fase één. Deze rapportage be-

perkt zich tot een ruimtelijke verkenning naar locaties buiten lopende (grotere) ontwikkelingen, zoals 

het Vijverpark, Park Vogelenzang en Dennenheuvel. 

 

Selectie longlist 

Er is gestart met het opstellen van een longlist van locaties die in het kader van deze locatiestudie 

worden onderzocht. Hierbij zijn volgende selectiecriteria gehanteerd: 

1. De locatie is eigendom van de gemeente Bloemendaal 

2. De structuurvisie laat woningbouw toe 

3. Het is aannemelijk dat er minimaal 6 sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd.  

 

Op basis van bovenstaande criteria zijn 14 locaties geselecteerd.  

 

Criteria shortlist 

Vervolgens is onderzocht welke locaties als bouwlocatie kunnen worden aangeboden aan de corpora-

ties. Daarbij zijn de locaties beoordeeld aan de hand van de onderstaande criteria: 

1. De boekwaarde.  

2. De mogelijkheid om het huidige gebruik op te heffen of te verplaatsen. 

3. Een eerste indicatie van het aantal woningen. 

 

Boekwaarde: corporaties kunnen alleen bouwen als zij de grond tegen een sociale grondprijs kunnen 

verwerven. Doorgaans is dat niet meer dan € 30.000,- per sociale huurwoning. De gemeente kan 

maximaal 50 % van grondprijs subsidiëren vanuit het vereveningsfonds sociale woningbouw. In het 

kader van deze studie is aangenomen dat de grondprijs niet meer dan € 60.000,- per sociale huur-

woning mag bedragen. 

 

Er is daarom onderzocht wat de boekwaarde van de onderzochte locaties is. Een hoge boekwaarde 

kan leiden tot een grondprijs van meer dan € 60.000,- per woning. In dat geval kan de gemeente de 

grond alleen aanbieden voor een sociale grondprijs als er in de begroting dekking is voor het afboe-

ken van de grondwaarde.  
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Er is geen onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige marktwaarde van de grond. De ge-

meente is voornemens om de grond tegen een sociale grondprijs aan de corporaties aan te bieden1. 

Omdat de bouw van sociale huurwoningen als een DAEB-activiteit (Diensten van Algemeen Econo-

misch Belang) wordt aangemerkt, mag de gemeente de grond onder de marktwaarde aan een corpo-

ratie verkopen. Dit wordt aangemerkt als geoorloofde staatsteun. Aan een onderzoek naar de 

marktwaarde kan in het kader van deze studie geen betekenis worden toegekend.  

 

De mogelijkheid om het huidige gebruik op te heffen of te verplaatsen: de locaties kunnen alleen aan 

de corporaties worden aangeboden als het huidig gebruik kan worden opgeheven. Indien dat niet 

kan, is beoordeeld of het huidige gebruik in het plan kan worden geïntegreerd of kan worden ver-

plaatst naar een andere locatie. Indien dat niet kan, wordt geadviseerd om de locatie niet aan te 

bieden aan de corporaties.  

 

Indicatie aantal woningen: voor een aantal locaties een verkennende studie naar het aantal wonin-

gen gedaan. Voor de locaties die in deze verkenning onderzocht zijn, is vermeld hoeveel woningen er 

gebouwd kunnen worden.  

 

Selectie shortlist 

Het college heeft besloten de onderstaande locaties op de shortlist te plaatsen: 

1- Voormalige peuterspeelzaal, Bispinckpark 44 en 45, Bloemendaal 

2- Grasveld hoek Blekersveld/ Westelijke randweg, Overveen 

3- Speeltuin de Duinweide, Deken Zondaglaan, Vogelenzang 

4- Grasveld Anemonenplein, Bennebroek 

5- Parkeerterrein Van Lieroppark, Bennebroek 

 

Nader onderzoek nodig 

Het college is voornemens om nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de onderstaande 

locaties: 

1- Dennenweg 15A, Bloemendaal 

2- Kennemerpark, Overveen 

3- De Paradijsvogel en voormalige Graaf Florisschool, Henk Lensenlaan 1 en 3, Vogelenzang 

4- Brandweerpost, Wilhelminalaan 2A, Bennebroek  

 

Niet verder onderzoeken 

Het college heeft besloten om de volgende locaties niet verder te onderzoeken: 

1- Landje van Van Riessen, Bloemendaal 

2- Binnenterrein Wilhelminaschool en Julianaschool, Overveen  

3- Hoek Zeeweg/ Brouwerskolkweg, Overveen 

4- HOED, Zandvoorterweg 71/ 71A, Aerdenhout  

5- Plantsoen Gravin Sophialaan, Vogelenzang 

6- Parkeerterrein Anemonenplein, Bennebroek 

7- Parkeerterrein Jacob van Heemskerklaan, Bennebroek 

 

In de bijlage wordt onderbouwd hoe de bovenstaande selectie tot stand is gekomen.  

 

Bovenstaande lijst bevat overigens 16 locaties, terwijl er 14 locaties zijn in de bijlage zijn opgeno-

men. Dit komt omdat twee locaties naar aanleiding van het onderzoek zijn gesplitst. Het betreft de 

locaties Deken Zondaglaan/ Henk Lensenlaan (speeltuin op de shortlist, school nader onderzoeken) 

en de locatie Anemonenplein (grasveld op de shortlist, parkeerterrein niet verder onderzoeken).  

 

                                                
1 In de uitgangspuntennotitie sociale woningbouw is bepaald dat de gemeente vrijkomende nutsgebouwen aan corporaties kan 

aanbieden tegen de waarde van de toekomstig bestemming. Ook is bepaald dat bouwgrond tegen een sociale grondprijs aan de 

corporaties kan worden verkocht voor de bouw van sociale huurwoningen. 
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Bijlage: beschrijving onderzochte locaties 

 

Dennenweg 15/ 15A, Bloemendaal 

Kadastrale gegevens: Bloemendaal, sectie F, nr. 52, groot: 3.875 m2 

Boekwaarde gebouw Dennenweg 15A: € 189.847,-  

Boekwaarde gebouw Dennenweg 15: € 400.000,-2 

 

 
 

Huidige gebruik 

Op dit adres staat het pand van de voormalige Guido de Bresschool. Het pand is eigendom van de 

gemeente en wordt verhuurd aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (hierna: CJG). Daarnaast wordt 

het pand gebruikt voor een breed scala aan functies (naschoolse opvang, St. Theresia school, taal-

klas, praktijk voor kids, consultatiebureau, schoolarts). 

 

Opheffen/ verplaatsen huidig gebruik 

Er is onderzocht of het CJG verplaatst kan worden. Het college heeft begin 2016 besloten dat het CJG 

voorlopig op de Dennenweg 15A gehandhaafd blijft. Het is niet uitgesloten dat het CJG te zijner tijd 

alsnog verhuist, maar op dit moment is er nog geen alternatieve locatie beschikbaar. Voor de andere 

functies is niet onderzocht of deze kunnen worden verplaatst. Aan de verplaatsing van deze functies 

kan in het kader van deze studie geen betekenis worden toegekend zolang het CJG op deze locatie 

gehandhaafd blijft. 

 

Een alternatief is dat het huidige gebouw wordt vervangen door een multifunctioneel gebouw met in 

het souterrain en op de beletage maatschappelijke functies en op de eerste en tweede etage sociale 

huurwoningen. Er zijn geen planologische belemmeringen, want het bestemmingsplan laat op deze 

locatie een gebouw van twee bouwlagen met een kap toe. Wel is er in dat geval tijdelijke huisvesting 

nodig voor het CJG en de andere huurders.  

 

                                                
2 Er wordt nog onderzocht of deze boekwaarde voor alleen dit adres geldt of voor meerdere adressen 
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Indicatie aantal woningen 

Het bouwvlak is 750 m2. Er kunnen twee verdieping met woningen worden gerealiseerd (1.500 m2). 

Er kan 1.125 m2 BVO aan woningen worden gerealiseerd (25 % voor de algemene ruimtes). Uit-

gaande van 55 tot 75 m2 BVO per appartement, kunnen er 15 tot 20 woningen worden gerealiseerd. 

 

Advies: nader onderzoek haalbaarheid nodig 

Het bestemmingsplan laat op deze locatie een gebouw van twee lagen plus kap toe. Verplaatsing van 

het CJG is voorlopig niet aan de orde. Het vervangen van het pand door nieuwbouw van twee lagen 

plus kap is een alternatief dat de moeite van het onderzoeken waard is. In dat scenario kunnen het 

CJG en de andere functies op deze locatie gehandhaafd blijven. 

  

Het gebouw heeft een hoge boekwaarde. Herontwikkeling tot sociale huurwoningen leidt tot een ste-

vige afschrijving. Daar komen de kosten voor planontwikkeling, sloop, tijdelijke huisvesting, bouwrijp 

maken en woonrijp maken nog bij. Als wordt gekozen voor kleinere appartementen, is niet uitgeslo-

ten dat de grondprijs per appartement onder de € 60.000,- blijft. Ook dit dient echter nader onder-

zocht te worden.  

 

Het advies is om deze locatie nog niet op de short-list te plaatsen en in plaats daarvan nader onder-

zoek uit te voeren naar financiële en logistieke haalbaarheid van de optie sloop/nieuwbouw ten be-

hoeve van een multifunctioneel gebouw.  

 

Aandachtspunten 

Er is sprake van ongebruikte bouwrechten. Het beleid is om eenlaagse bebouwing in de villawijken te 

bestemmen als één laag plus kap. Van dit uitgangspunt is op dit adres om stedenbouwkundige rede-

nen afgeweken. De oude bouwrechten (2 lagen plus kap) zijn hier gehandhaafd. Deze keuze is be-

wust gemaakt, maar niet onderbouwd in het bestemmingsplan3.  

 

De bouw van een multifunctioneel gebouw met woningen en maatschappelijke bedrijfsruimtes wordt 

aangemerkt als een DAEB-activiteit. Dit betekent dat de corporaties een dergelijk gebouw mogen 

bouwen en verhuren. Indien de corporaties niet bereid zijn om de maatschappelijke bedrijfsruimtes 

te bouwen en/of te verhuren, kan er ook gekozen worden voor gezamenlijk eigendom binnen een 

VvE constructie.  

                                                
3 Tot en met de zomer van 2013 ging het college ervan uit dat conserverend bestemmen inhield dat bestaande ongebruikte bouw-

rechten gehandhaafd konden worden, mits in overeenstemming met de structuurvisie. Deze ongebruikte bouwrechten zijn daar-

om niet onderbouwd in de toelichting. De Raad van State uitspraak over bestemmingsplan Bloemendaal maakte duidelijk dat 

ongebruikte bouwrechten alleen opnieuw kunnen worden bestemd als is aangetoond dat de betreffende ontwikkelingen uitvoer-

baar zijn. Na 2013 is het college ertoe overgegaan om de haalbaarheid van ongebruikte, maar ruimtelijke gewenste bouwrechten 

in de toelichting te onderbouwen en de raad expliciet te laten besluiten over het herbestemmen van deze bouwrechten. 
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Landje van Van Riessen, Bloemendaal 

Kadastrale gegevens: Bloemendaal, sectie A, nummers 9.093, 10.0075, 10.077, 10.734, 11.556, 

11.557 en 11.559; groot: 1.080 m2 

Boekwaarde grond: € 1.204.350,- 

 

 
 

Huidige gebruik 

Het perceel is ongebouwd en ligt braak. Er zijn geen functionele belemmeringen.  

 

Indicatie aantal woningen 

In de stedenbouwkundige verkenning zijn twee varianten onderzocht: één variant met 5 eengezins-

woningen en één variant met 9 appartementen (70 tot 90 m2 BVO). Indien wordt uitgegaan van 

kleinere appartementen (55 m2 BVO) kunnen er maximaal 12 appartementen worden gebouwd.  

 

Advies: niet op de shortlist plaatsen 

De boekwaarde van deze locatie is te hoog. Zelfs in het meest gunstige scenario (12 appartementen) 

moet er al een grondprijs meer dan € 100.000,- per appartement worden gerekend om de boek-

waarde terug te verdienen. 
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Voormalige Peuterspeelzaal, Bispinckpark 44 en 45, Bloemendaal 

Kadastrale gegevens: Bloemendaal, sectie A, nr. 10.300 (deels), groot 1.225 m2 

Boekwaarde grond en gebouw: geen  

 

 
 

Huidig gebruik 

Op dit adres staat het pand van de voormalige peuterspeelzaal ‘t Zonnetje. Het gebouw staat sinds 1 

juli 2015 leeg en is momenteel antikraak in gebruik. Er zijn geen functionele belemmeringen.  

 

Indicatie aantal woningen 

In de stedenbouwkundige verkenning zijn twee varianten onderzocht: een variant met 6 eengezins-

woningen en een variant met 9 appartementen (65 tot 75 m2 BVO). Indien wordt uitgegaan van 

kleinere appartementen (55 m2 BVO) kunnen er maximaal 12 appartementen worden gebouwd.  

 

Advies: op de shortlist plaatsen 

Er zijn geen functionele belemmeringen, de boekwaarde is nul.  
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Grasveld hoek Blekerveld/ Westelijke Randweg, Overveen 

Kadastrale gegevens: Bloemendaal, sectie E, nr. 2.039 (deels) en 2.047 (deels), groot 6.800 m2 

Boekwaarde grond: geen  

 

 
 

Huidig gebruik 

Openbaar groen. 

 

Opheffen/ verplaatsen huidig gebruik  

Het stuk grond heeft geen landschappelijke waarde en maakt geen onderdeel uit van een natuurge-

bied. Team Groen heeft geen bezwaar tegen het opheffen van de groenbestemming. 

 

Indicatie aantal woningen 

Op deze locatie kunnen circa 15 eengezinswoningen tot circa 45 kleinere appartementen (55 m2 

BVO) worden gebouwd. 

 

Advies: op de shortlist plaatsen 

Er zijn geen functionele belemmeringen, de boekwaarde is nul.  

 

Aandachtspunten 

Naast deze locatie is het voormalige politiebureau Overveen gesitueerd. De politie wil dit pand medio 

2018 op de markt brengen. Indien de corporaties deze locatie kunnen verwerven, ontstaat er een 

plangebied van bijna 1,2 hectare en kan er een substantieel aantal woningen worden gebouwd. Of de 

locatie daadwerkelijk kan worden verworven hangt onder meer af van de vraagprijs.  
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Binnenterrein Wilhelminaschool en Julianaschool, Overveen 

Kadastrale gegevens: Bloemendaal, sectie E, nr. 2.360 (deels), groot 12.250 m2 

Boekwaarde grond: geen  

 

 
 

Huidig gebruik 

Het betreft een openbaar speelterrein dat intensief wordt gebruikt door de twee aangrenzende basis-

scholen, buurtkinderen en verenigingen. Op dit terrein zijn tevens het buurthuis Tinholt, het planten-

depot van de gemeente en schooltuinen gesitueerd.  
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Opheffen/ verplaatsen huidig gebruik 

Het binnenterrein heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Buurtkinderen gebruiken dit terrein 

als trapveldje. Het vrije trapveld voorziet in een enorme behoefte in deze buurt waar de hoeveelheid 

openbaar groen beperkt is en het binnenterrein is ook een schoolsportlocatie. Het bestaansrecht van 

het buurthuis staat niet ter discussie. Het verplaatsen van al deze functies binnen de buurt is niet 

mogelijk en evenmin wenselijk. Voor de scholen is elke andere locatie in de buurt een verslechtering 

ten opzichte van de huidige locatie.  

 

Indicatie aantal woningen 

Er is niet onderzocht hoeveel woningen op deze locatie kunnen worden gebouwd. 

 

Advies: niet op de shortlist plaatsen 

De huidige functies dienen op deze locatie gehandhaafd te worden.  
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Kennemerpark, Overveen 

Kadastrale gegevens: Bloemendaal, sectie E, nr. 2.261 (deels); groot: 1.280 m2 

Boekwaarde grond: geen  

 

 
 

Huidig gebruik 

Het westelijk deel is ingericht als parkeerterrein. Op het oostelijk deel staat een voetbalkooi. 

 

Opheffen/ verplaatsen huidig gebruik 

Het parkeerterrein wordt matig gebruikt en kan deels komen te vervallen. De voetbalkooi wordt in-

tensief gebruikt door jongeren in de leeftijdscategorie 12 jaar en ouder. Het is een speel- en hang-

plek. In de directe omgeving zijn geen andere ontmoetingsplekken voor deze groep. Indien de voet-

balkooi wordt opgeheven moeten de jongeren gebruik maken van speelvoorzieningen aan de andere 

zijde van de Randweg.  

 

Indicatie aantal woningen 

Er is niet onderzocht hoeveel woningen op deze locatie kunnen worden gebouwd. 

 

Advies: nader onderzoek haalbaarheid nodig 

Het verlengen van de bestaande flat (twee vleugels met 4 resp. 2 en 3 lagen) in oostelijke richting is 

het onderzoeken waard. Dat neemt niet weg dat ook andere oplossingen, zoals een vrijstaande 

bouwmassa, mogelijk zijn. Het verdient daarom aanbeveling om te onderzoeken of de parkeerbe-

hoefte kan worden opgelost op het parkeerterrein aan de andere zijde van de watergang of door 

extra parkeerplaatsen op straat aan de Adriaan Stooplaan te creëren. De voetbalkooi heeft een be-

perkt ruimtebeslag en kan in het geval van een herontwikkeling worden verplaatst binnen het plan-

gebied.  

 

Aandachtspunten 

Er zijn klachten over overlast van hangjeugd bij de voetbalkooi. Het is niet bekend in welke mate en 

met welke frequentie de overlast zich voordoet. Indien de voetbalkooi binnen het plangebied wordt 

verplaatst, dient er aandacht te zijn voor het beheeraspect van de speelvoorziening. 
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Hoek Zeeweg/ Brouwerskolkweg, Overveen 

Kadastrale gegevens: Bloemendaal, sectie E, nr. 2.236 (deels), groot: 5.400 m2. 

Boekwaarde grond: geen 

 

 
 

Huidig gebruik 

Openbaar groen.  

 

Opheffen/ verplaatsen huidig gebruik 

Dit perceel maakt onderdeel uit van de groene natuurverbinding van de duinen naar de bebouwde 

kom van Overveen en het bos aan de andere kant van de Zeeweg en is landschappelijk beeldbepa-

lend. Het bouwen van woningen op deze plek tast de groene verbindingszone aan.  

 

Indicatie aantal woningen 

Er is niet onderzocht hoeveel woningen op deze locatie kunnen worden gebouwd. 

 

Advies: niet op de shortlist plaatsen 

Door de bouw van woningen wordt de groene verbindingszone op deze plek aangetast, dan wel op-

geheven. 
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HOED, Zandvoorterweg 71/ 71A, Aerdenhout 

Kadastrale gegevens: Bloemendaal, sectie B, nrs. 5.823 en 6.714, groot: 980 m2 

Boekwaarde HOED (nr. 71A): € 538.221,- 

 

 
 

Huidig gebruik 

De begane grond (nr. 71) wordt verhuurd aan een tandarts, de eerste verdieping (nr. 71A) wordt 

verhuurd aan een HOED. Nummer 73 betreft een gemeentewoning die na mutatie wordt verkocht. 

Deze is niet meegenomen in het onderzoek.  

 

Opheffen/verplaatsen huidig gebruik 

De tandarts wil het gehele pand (nr. 71 en 71A) kopen. De onderhandelingen hierover bevinden zich 

in een afrondende fase.  

 

Indicatie aantal woningen 

Er is niet onderzocht hoeveel woningen op deze locatie kunnen worden gebouwd. 

 

Advies: niet op de shortlist plaatsen 

Omdat het pand waarschijnlijk wordt verkocht aan de tandarts, kan de locatie niet worden aangebo-

den aan de corporaties. 
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School en speeltuin Deken Zondaglaan/ Henk Lensenlaan, Vogelenzang 

Kadastrale gegevens: Bloemendaal, sectie D, nrs. 2.618, 2.629, 2.652, groot: circa 1 hectare 

Boekwaarde voormalige Graaf Florisschool (Henk Lensenlaan 3): € 217.644,- 

Boekwaarde overige gronden: geen 

 

 
 

Huidig gebruik 

Op het zuidelijke deel van deze locatie bevindt zich speeltuin De Duinweide. In het noordelijk deel 

zijn de Paradijsvogel (eigendom van La Salle), de voormalige Graaf Florisschool (eigendom gemeen-

te), het Kinderdagverblijf Les Petits (in het schoolgebouw van De Paradijsvogel) en de Peuterspeel-

zaal Les Petits (eigendom gemeente) gevestigd.  

 

Opheffen/verplaatsen huidig gebruik 

Dit gebied is het enige parkachtige groen in het westelijk deel van Vogelenzang. Het gebied heeft als 

zodanig waarde als speel-, kijk- en gebruiksgroen. Het gebied heeft een landschappelijke waarde 

omdat het ruimte en een groen uitzicht biedt. Dit betekent volgens team Groen niet dat er geen ont-

wikkelingen mogelijk zijn. Wel vormt het terugbrengen van de recreatieve en visuele groenkwalitei-

ten een ontwerpopgave in het geval van herontwikkeling.  

 

De speeltuin en het skatepark vervullen een belangrijke functie voor dit deel van Vogelenzang, maar 

kunnen in het geval van een woningbouwontwikkeling mogelijk verplaatst worden naar het naastge-

legen sportpark Henk Lensenlaan. De maatschappelijke functies die eigendom zijn van de gemeente 

kunnen in het geval van woningbouwontwikkeling opnieuw ingepast worden in het plangebied of ook 

worden verplaatst naar het sportpark.  

 

De gronden en opstallen van de Paradijsvogel zijn eigendom van La Salle, maar de inschatting van 

team Sociaal Domein is dat La Salle open staat voor een gesprek over herhuisvesting mits de school 

erop vooruit gaat.  
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Indicatie aantal woningen 

De locatie Duinweide is in de stedenbouwkundige verkenning onderzocht. Er zijn twee varianten on-

derzocht: één variant met 15 eengezinswoningen en één variant met 21 appartementen 55 tot 85 

m2 BVO). Het noordelijk deel van het plangebied, dat ruim 2 keer zo groot is, is niet onderzocht.  

 

Advies: Speeltuin op de shortlist plaatsen, nader onderzoek school nodig 

De locatie Duinweide kan op de shortlist geplaatst worden. Deze locatie heeft geen boekwaarde en 

de speeltuin kan mogelijk worden verplaatst naar het sportpark. Op deze locatie kunnen 15 tot 21 

woningen worden gebouwd.  

 

Het noordelijk deel kan alleen worden herontwikkeld indien de Paradijsvogel wordt verplaatst. Voor-

waarde is in dat geval dat de verkoop van de grond voor woningbouw voldoende oplevert om de 

verplaatsing van de school te kunnen bekostigen. De school staat midden op het perceel. Als de 

school op deze locatie gehandhaafd blijft ontbreekt de fysieke ruimte op woningen op een steden-

bouwkundig en landschappelijk verantwoorde manier in te passen. In geval van herbouw van de 

school kan deze opnieuw worden ingepast op het perceel zodat er fysieke ruimte ontstaat voor de 

bouw van woningen. Een andere mogelijkheid is om de school terug te bouwen op de locatie van het 

sportpark. 

 

Aandachtspunten 

De mogelijkheid om de speeltuin te verplaatsen naar het sportpark is nog niet besproken met de 

speeltuinverenigingen en de gebruikers van het sportpark. Als het college ermee instemt om deze 

locatie op de shortlist te zetten, worden de gesprekken met de speeltuinvereniging zo spoedig moge-

lijk opgestart.  

 

Er zijn klachten over overlast van hangjeugd in de speeltuin. Het is niet bekend in welke mate en 

met welke frequentie de overlast zich voordoet. Indien de speeltuin wordt verplaatst, dient er aan-

dacht te zijn voor het beheeraspect van deze voorziening. 

 

Indien de gehele locatie wordt herontwikkeld, ontstaat er een plangebied van circa 1,5 hectare en 

kan er een substantieel aantal woningen worden gebouwd. In dat geval verdient het aanbeveling om 

te onderzoeken of er combinatie van sociale huurwoningen en vrije sector woningen kan worden 

ontwikkeld. Een gemengd programma sluit mogelijk beter aan bij de lokale marktvraag. De vrije 

sectorwoningen kunnen bovendien mogelijk als kostendrager voor de verplaatsing van de school 

fungeren.  

 

Het sportpark bevindt zich buiten het bestaand bebouwd gebied zoals vastgelegd door de provincie. 

Dit betekent dat een eventuele verplaatsing van de Paradijsvogel naar het sportpark moet worden 

getoetst aan de provinciale ruimtelijke verordening.  
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Plantsoen Gravin Sophialaan, Vogelenzang 

Kadastrale gegevens: Bloemendaal, sectie G, nr. 844, groot: 3.700 m2 

Boekwaarde grond: geen 

 

 
 

Huidig gebruik 

Openbaar Groen en speelveld.  

 

Opheffen/verplaatsen huidig gebruik 

Dit gebied is het enige parkachtige groen in het oostelijk deel van Vogelenzang. Het gebied heeft als 

zodanig waarde als speel-, kijk- en gebruiksgroen. Het gebied heeft een landschappelijke waarde 

omdat het ruimte en een groen uitzicht biedt. Ook wordt het redelijk gebruikt als speel/ trapveld 

voor omwonenden.  

 

Indicatie aantal woningen 

Er is niet onderzocht hoeveel woningen op deze locatie kunnen worden gebouwd. 

  

Advies: niet op de shortlist plaatsen 

Dit is het enige plantsoen en speelveld in dit deel van Vogelenzang. Het groen en speelveld kunnen, 

in tegenstelling tot het groen en de speeltuin bij de Deken Zondaglaan, niet in de directe omgeving 

worden gecompenseerd.  
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Anemonenplein, Bennebroek 

Kadastrale gegevens: Bennebroek sectie A, nrs. 4.884 (deels) en 2.990 (deels); groot: 2.665 m2 

Boekwaarde grond: geen  

 

 
 

Huidig gebruik 

Parkeerterrein en openbaar groen. 

 

Opheffen/verplaatsen huidig gebruik 

Het parkeerterrein wordt intensief gebruikt en kan niet worden opgeheven. Parkeerbehoefte moet 

dus geïntegreerd worden in het woningbouwplan. Het grasveld is kijkgroen. Het heeft geen land-

schappelijke waarde noch een recreatieve functie. Kinderen kunnen in de speeltuin 50 meter verder-

op spelen. Team Groen heeft geen bezwaar tegen het opheffen van de groenbestemming. Wel dient 

rekening te worden gehouden met eventuele waardevolle bomen op deze locatie. De speeltuin is niet 

meegenomen in het onderzoek. 

 

Indicatie aantal woningen 

De locatie is in de stedenbouwkundige verkenning onderzocht, maar daarbij zijn het parkeerterrein 

en de speeltuin in het plangebied opgenomen. Omdat deze twee functies gehandhaafd moeten blij-
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ven, is er maar één variant bruikbaar. In deze variant worden 9 kleine appartementen (50 – 65 m2) 

gebouwd op het kijkgroen. 

 

Advies: parkeerterrein handhaven, grasveld op de shortlist plaatsen 

Alleen het kijkgroen komt in aanmerking voor woningbouw. De boekwaarde is nul en het kijkgroen 

kan worden opgeheven. Het is een kleine locatie, waar een beperkt aantal appartementen kan wor-

den gebouwd. De centrale ligging in het Bennebroekse winkellint maakt de locatie echter interessant 

voor zowel starters als senioren.  
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Parkeerterrein Van Lieroppark, Bennebroek  

Kadastrale gegevens: Bennebroek sectie A, nr. 4.981 (deels); groot: 4.000 m2 

Boekwaarde grond: geen 

 

 
 

Huidig gebruik 

Parkeerterrein.  

 

Opheffen/ verplaatsen huidig gebruik 

Het betreft het parkeerterrein voor het voormalige gemeentehuis Bennebroek. Nu hier woningbouw 

plaatsvindt (waarbij op eigen terrein geparkeerd wordt), kan dit parkeerterrein opgeheven worden. 

Een kwart van de plaatsen moet gecompenseerd worden voor bezoekers parkeren in de buurt. 

 

Indicatie aantal woningen 

De locatie is in de stedenbouwkundige verkenning onderzocht. Er zijn twee varianten onderzocht: 

één met 11 beneden/bovenwoningen en één met 18 appartementen (55- 80 m2 BVO).  

 

Advies: op de shortlist plaatsen  

De parkeerplaats kan worden opgeheven en de boekwaarde is nul.  

 

Aandachtspunten 

Er wordt onderzocht of het monument tegenover het voormalige gemeentehuis aan de Bennebroe-

kerlaan kan worden verplaatst naar deze locatie.  
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Brandweerpost, Wilhelminalaan 2A, Bennebroek 

Kadastrale gegevens: Bennebroek sectie A, nrs. 3.807 en 4.901 (deels), groot: 1.410 m2 

Boekwaarde grond en opstallen: geen 

 

 
 

Huidig gebruik 

Brandweerpost, schaftlokaal gemeentewerken en kunstdepot voormalig gemeentehuis Bennebroek. 

 

Opheffen/ verplaatsen huidig gebruik 

De brandweerpost blijft in ieder geval tot en met 2021 op deze locatie gehandhaafd. De consequen-

ties van het verplaatsen van de brandweerpost zijn nog niet onderzocht. Voor de afdeling gemeen-

tewerken is het handhaven van deze locatie niet noodzakelijk, er vindt geen opslag van materieel of 

stalling van voertuigen plaats. Het stallen van kunstwerken is slechts tijdelijk. 

 

Indicatie aantal woningen 

In het bestemmingsplan Bennebroek Oude Kern is op deze locatie een wijzigingsbevoegdheid voor de 

bouw van 7 woningen opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid is in het bestemmingsplan Benne-

broek 2016 gehandhaafd.  

 

Advies: nader onderzoek haalbaarheid nodig 

Er wordt al jaren geanticipeerd op het verplaatsen van de brandweerpost. Er is zelfs al een wijzi-

gingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen. Zolang er geen alternatieve locatie beschik-

baar is voor de brandweerpost, kan echter niet worden gestart met de planontwikkeling. Daarom 

wordt geadviseerd om eerst te onderzoeken of de brandweer kan worden verplaatst. Pas als hierover 

duidelijkheid bestaat, kan de locatie op de shortlist worden geplaatst.  

 

Aandachtspunten 

Pré Wonen is eigenaar van het kadastrale perceel Bennebroek sectie A, nr. 4977. Het bestemmings-

plan laat op deze locatie de bouw van 3 rijwoningen toe. Als op deze locatie woningbouw kan plaats-

vinden, kan er een gezamenlijk plan worden ontwikkeld.  

 

De wijzigingsbevoegdheid gaat uit van de bouw van 7 eengezinswoningen. Het verdient aanbeveling 

om te onderzoeken of een ander woningbouwprogramma (meer eengezinswoningen of appartemen-

ten) tot de mogelijkheden behoort. Parkeren is hierbij een aandachtspunt.  
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Parkeerterrein Jacob van Heemskerklaan, Bennebroek 

Kadastrale gegevens: Bennebroek sectie A, nr. 5.050 (deels), groot: 2.330 m2 

Boekwaarde grond: geen 

 

 
 

Huidig gebruik 

Parkeerterrein en grasveld. 

 

Opheffen/ verplaatsen huidig gebruik 

Het parkeerterrein wordt gebruikt door de hockeyclub. Het parkeerterrein kan niet worden opgehe-

ven. Het college onderzoek de mogelijkheden om het parkeerterrein te optimaliseren. Ter plaatse 

van het grasveld is een hoofdleiding gesitueerd.  

 

Indicatie aantal woningen 

Er is niet onderzocht hoeveel woningen op deze locatie worden kunnen gebouwd. 

 

Advies: niet op de shortlist plaatsen 

Het parkeerterrein is nodig voor de parkeerbehoefte van de hockeyclub.  

 


