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Samenvatting en conclusie 

 

Voor de ontwikkeling van Park Vogelenzang is in opdracht van de eigenaar GGZ inGeest door een 

team van stedenbouwkundigen van Studio Hartzema en landschapsarchitect Marlies van Diest een 

Stedenbouwkundig Plan (SP) opgesteld. Het ontwerpen vond plaats samen met betrokkenen uit de 

omgeving. Het bouwt voort op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), vastgesteld in 

de raad van juni 2015. Het gebied is een landschappelijk waardevol gebied met een aantal 

monumentale gebouwen en veel waardevolle bomen. Het gebied heeft nu al een maatschappelijke 

functie, niet alleen voor de cliënten die wonen op het terrein maar ook voor vele Bennebroekers die 

wandelen in het gebied. De gemeente kan instemmen met het hoge ambitieniveau op het gebied 

van landschap en groen. Waardevolle bomen die behouden moeten worden zijn (vrijwel allemaal) 

opgenomen in het SP. Daarmee is het SP een stap verder gegaan dan het SPvE. In het gebied zal 

voornamelijk woningbouw plaatsvinden naast de reeds bestaande zorg. Er zijn zeer beperkt 

mogelijkheden voor horeca, detailhandel en kantoren. Het SP geeft nog geen invulling aan een 

woningbouwprogramma en aantal sociale woningen. Het woningbouwprogramma zal door de 

toekomstige ontwikkelaar nader worden uitgewerkt. Afspraken over herontwikkeling van de 

monumenten en de realisatie van sociale woningbouw worden op korte termijn verwacht. 

Nadrukkelijk wordt aandacht gevraagd voor het parkeren en de inrichting van de ruimte bij de 

monumenten. In de volgende fase zal onderzoek verder aangevuld moeten worden. Er zal een 

beeldkwaliteitsplan, programma van eisen en inrichtingsplan voor de openbare ruimte opgesteld 

worden en een anterieure overeenkomst worden opgesteld.  

 

Aanpak en proces  

 

Afgesproken proces 

In het zuiden van Bennebroek is de instelling GGZ inGeest gevestigd. GGZ inGeest wil 

herontwikkeling van het terrein. Dit omdat een groot deel van het terrein wordt afgestoten 

vanwege beleidswijzigingen en bezuinigingen. In september 2013 is met de gemeente een 

overeenkomst gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over de 1e fase van planvorming en het 

kostenverhaal. De gemeente zal een stedenbouwkundig programma van eisen opstellen. Aan de 

hand daarvan kan GGZ inGeest een Stedenbouwkundig Plan voor het terrein opstellen. Het 

projectplan - vastgesteld door de raad op 25 september 2014 - welke wijze de gemeente en GGZ 

in Geest het project willen uitvoeren. Een eerste stap was het opstellen van het Stedenbouwkundig 

Programma van Eisen (SPvE) door de gemeente, vastgesteld in de raad van 25 juni 2015. Dit SPvE 

is uitgangspunt voor de verdere planvorming, in het bijzonder voor het opstellen van het 

Stedenbouwkundig Plan (SP). Het SP zal vervolgens de basis dienen voor het op te stellen 

bestemmingsplan en inrichtingsplan.  

 

De gemeente heeft een standpunt in genomen met inachtneming van de volgende documenten: 

 
1. Stedenbouwkundig Plan Park Vogelenzang, GGZ inGeest/Studio Hartzema/Marlies van Diest Ontwerp 

(2016043629). 
 

2. Brief van Res&Smit namens opdrachtgever GGZ inGeest (2016043461) over : 
1. Betrekken van de gemeenten en de focus groep van omwonenden bij de verkoop; 
2. Tender gronden vóór het vaststellen van het bestemmingsplan; 

3. Stedenbouwkundige supervisie; 
4. Beeldkwaliteitsplan bij het bestemmingsplan; 
5. Het vastleggen van de overgang openbaar en privé bij grondverkoop. 
 

3. Reacties van de vooroverlegpartners en reactie van de gemeente (2016042520): 
1. Provincie Zuid-Holland (2016042147); 
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2. Hoogheemraadschap Rijnland (2016043325); 

3. GGD en Brandweer Zuid-Kennemerland (2016042146); 

4. Provincie Noord-Holland (2016043462); 
5. Gemeente Hillegom (2016042774); 
6. Welstand en Monumentencommissie (2016043010). 
 

4. Ten behoeve van het SP uitgevoerde onderzoeken en reactie vanuit de gemeente (2016042474): 

1. Archeologie, RAAP (2016043326); 

2. Duurzame ladder van verstedelijking RIGO (2016043327); 
3. Bomenwaardering, Copijn (2016043624); 
4. Flora en fauna, Ecogroen (2016043241); 

5. Verkeer & milieu, Goudappel Coffeng (2016043569); 
6. Park Vogelenzang Marktanalyse (2016042569); 
7. Haalbaarheidsonderzoek Park Vogelenzang te Bennebroek (Monumenten), Conserf (2014061295). 

 

5. Beoordeling Stedenbouwkundig Plan Park Vogelenzang (2016042610). 

 

Participatieve totstandkoming Stedenbouwkundig Plan 

Na vaststelling van het SPvE heeft GGZ inGeest enkele maanden gebruikt om zelf een aanpak te 

bepalen voor het opstellen van het SP. Gekozen is om de stedenbouwkundige Henk Hartzema - al 

eerder betrokken bij het project - en landschapsarchitect Marlies van Diest aan te stellen als 

ontwerpteam. Daarnaast is er voor gekozen om vanaf het begin (maart 2016) omwonenden en 

belangstellenden te betrekken bij het ontwerp. Er is een zogenaamde focusgroep samengesteld 

waarin naast omwonenden ook de Dorpsraad Bennebroek, Historische Vereniging Heemstede 

Bennebroek en Ons Bloemendaal deelnemen. De bevindingen van de focusgroep kunt u vinden op 

www.bloemendaal.nl/parkvogelenzang. Een samenvattende kaart met opmerkingen van de 

focusgroep is opgenomen in het SP.  

Op 29 juni werd een eindconcept SP gepresenteerd tijdens een algemene informatieavond. 

Gedurende het proces zijn ook onderzoeken uitgevoerd en toetste de gemeente de voorstellen op 

de wettelijke en afgesproken eisen. Het laatste concept SP (12 oktober 2016) is voorgelegd aan de 

vooroverleg partners (zie verder op in dit document). 

De gemeente beoordeelt het participatieproces als een geslaagd proces. Er is vanuit de focusgroep 

grote waardering voor het werk van het ontwerpteam. Dat wil niet zeggen dat de focusgroep het 

op ieder detail eens is met het ontwerp. Omdat het SP een globaal plan is, blijft er zorg voor de 

mate van bebouwing en het parkachtige karakter; de aanpak van de monumenten en het te 

ontwerpen bijzondere element in de centrale as-noord. De landschappelijke structuur en het 

behoud van veel bomen zijn pluspunten van het plan.  

 

Vervolg proces na vaststelling Stedenbouwkundig Plan 

Na vaststelling van het SP wil GGZ inGeest het terrein verkopen aan één ontwikkelaar die het 

gehele gebied ontwikkelt door middel van een tender (aanbesteding). Dit houdt in dat partijen zich 

kunnen inschrijven op basis van een prijs en een plan. Om voldoende ruimte te bieden aan de 

ontwikkelaar zijn de bebouwingsmogelijkheden in het SP globaal gehouden. De ontwikkelaar zal 

nader bepalen op welke plek, hoeveel, welk type en in welke prijsklasse woningen worden 

ontwikkeld, dit naast eventuele andere functies in gebouwen.  

De groene en openbare ruimte is specifieker in het SP benoemd. Op basis daarvan zal de gemeente 

een programma van eisen voor de inrichting opstellen zodat de ontwikkelaar een inrichtingsplan 

kan maken.  

Na vaststelling van het SP wordt door de ontwikkelaar gestart met de tender en door de gemeente 

met het opstellen van het bestemmingsplan. Voordat er een bestemmingsplan wordt vastgesteld 

krijgt de ontwikkelaar de mogelijkheid input te leveren op het bestemmingsplan. Andersom krijgt 

de gemeente en de focusgroep de mogelijkheid om te reageren op het plan van de ontwikkelaar. 

Voor de monumenten wil GGZ inGeest een aparte planologische procedure doorlopen vooruitlopend 

op het bestemmingsplan. Dit om verder verval van de monumenten te voorkomen. GGZ inGeest 

hoopt in de monumenten de opgave voor sociale woningbouw te realiseren. De gemeente vindt het 

mycorsa://DB=ds_prod&T=S&ID=2016043326&V=0&A=REG&M=RW/
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jammer dat er nog geen concrete afspraken met een woningbouwcorporatie zijn gemaakt en dringt 

aan op spoedig overleg tussen GGZ inGeest, woningbouwcorporatie en gemeente.  

 

Conclusies vanuit onderzoek en vooroverleg 

In algemene zin komen er op basis van de uitgevoerde onderzoeken en het vooroverleg geen 

belemmeringen naar voren. Echter er zijn een aantal onderwerpen die nader onderzoek vereisen: 

 

1. Ladder Duurzame Verstedelijking uitbreiden door ook te kijken naar de ontwikkelingen in 

de regio Hillegom-Noordwijkerhout en andere functies dan wonen. 

2. Bij het opstellen van het bestemmingsplan de watertoets doorlopen en voorleggen aan het 

Hoogheemraadschap Rijnland. Maatregelen om watercompensatie te regelen zullen in het 

bestemmingsplan specifieker beschreven moeten worden.  

3. Archeologisch vervolg onderzoek uitvoeren, waarbij in overleg met de gemeente de 

onderzoeksplekken worden bepaald.  

4. Bomen: in het bestemmingsplan worden de monumentale bomen opgenomen. In overleg 

met de gemeente is bepaald welke bomen eventueel verplaatsbaar zijn of waar in 

boomgroepen gekapt kan worden. Het verplaatsen of kappen moet plaatsvinden in nauw 

overleg met de gemeente.  

5. Natuur: Het onderzoek moet worden aangepast op de Natuurbeschermingswet 2017. Ook 

moeten de vervolgonderzoeken worden uitgevoerd en eventuele ontheffingen aangevraagd 

worden. Tevens zal onderzoek naar de stikstofdepositie gedaan moeten worden.  

6. Verkeer&milieu: Er moeten afspraken worden gemaakt over de aantakking op de 

Rijksstraatweg in de Anterieure Overeenkomst. Er moet akoestisch onderzoek uitgevoerd 

worden. Wat betreft externe veiligheid zal het groepsrisico moeten worden ingeschat op 

basis van het aantal personen in het plangebied. Daarnaast moet er een verkennend 

bodemonderzoek worden uitgevoerd. 

7. Woningbouw: Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over de te realiseren sociale 

woningbouw op het terrein met woningbouwcorporatie(s).  

8. Ontwikkelingen op Hillegoms grondgebied moeten worden voorgelegd aan de gemeente 

Hillegom. 

9. Bij uitwerking van de plannen kan advies worden gevraagd bij de provinciale 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Ordening. 

 

Inhoudelijke beoordeling Stedenbouwkundig Plan Park Vogelenzang 

 

Landschappelijke en stedenbouwkundige opzet 

Het SP is opgesteld aan de hand van vier sturende principes: 

- Integratie wonen, zorg en groen; 

- Behoud landschappelijke waarden; 

- Interne samenhang, verbonden met omgeving; 

- Ordening middels centrale as. 

In elk van deze principes klinkt in meer of mindere mate het belang van het groen door. De 

landschappelijke component kan dan ook worden aangemerkt als het verbindende thema van de 

herontwikkeling. Belangrijke onderdelen van de landschappelijk-stedenbouwkundige opzet zijn de 

centrale as en de lusvormige ontsluitingsweg; deze waren ook in het SPvE opgenomen.  

Een nieuw en opvallend element ten opzichte van het SPvE is de groene oost-westas. Deze as 

vormt een belangrijke bijdrage aan de samenhang binnen het plangebied en aan de verbinding met 

de omgeving. De groene as is een aantrekkelijk landschappelijk en recreatief element binnen de te 

bouwen woonwijk, waardoor hij mede aanleiding kan zijn voor meer woondiversiteit en bijzondere 

ruimtelijke kwaliteit. 

Een tweede verschil ten opzichte van het SPvE hangt samen met de primaire keuze voor 

grondgebonden woningen (zie bij Wonen). Voor het deel binnen de lus spreekt het SPvE van een 

alzijdige, campusachtige bebouwing in 4 bouwlagen. In de beeldkwaliteitsparagraaf van het SP is 
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opgenomen dat de volumes rond de centrale as een meer paviljoenachtige uitstraling krijgen. Bij 

de beschrijving van de deelgebieden wordt hierop nader ingegaan. 

 

Conclusie en aanbeveling: 

Het SP is hoofdzakelijk in overeenstemming uitgewerkt met het SPvE. 

Appartementen/groen. Punten waar geen overeenstemming is komen later in dit document. 

 

Monumenten 

Op het park staan enkele gemeentelijke monumenten. Om ontwikkeling op korte termijn mogelijk 

te maken kan een aparte planologische procedure worden gevolgd. Daarbij zal niet alleen gekeken 

moeten worden naar de functieverandering van de gebouwen maar moet ook de inrichting van de 

directe omgeving en het parkeren worden meegenomen. De gebouwen zijn uitgebreid omschreven 

in het haalbaarheidsonderzoek naar het complex Vogelenzang (Conserf 2014061295). Zowel de 

waardenstelling als de mogelijkheden voor toekomstig gebruik zijn hier op een goede wijze 

beschreven. Wij nemen dit rapport daarom als leidraad bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Herbestemming wordt vergemakkelijkt, als het bestemmingsplan hiervoor zo veel mogelijk ruimte 

biedt. Dit houdt echter niet in dat elke bestemming ook haalbaar is. Monumentale waarden mogen 

niet onaanvaardbaar worden aangetast. De gemeente heeft voorkeur aan utilitair gebruik van de 

watertoren, de kerk en eigenlijk ook voor het hoofdgebouw Vogelenzang. Dit omdat hiermee de 

waardevolle elementen in de gebouwen beter bewaard blijven. Echter de gemeente onderkent ook 

dat de behoefte aan utilitaire functies in Bennebroek beperkt zijn. Het realiseren van 

kantoorruimtes zal de Ladder voor Duurzame Verstedelijking waarschijnlijk niet kunnen doorstaan. 

Tevens ziet de gemeente dat er wel behoefte is aan woningen in de regio (RAP 2016). Voor gebouw 

Vogelenzang zal een goed plan moeten aantonen dat geheel of gedeeltelijk omzetten naar wonen 

mogelijk is. Wonen in de kerk is voor de gemeente geen optie.  

 

Conclusie en aanbeveling: 

Bij de functiewijziging van de monumenten zal het haalbaarheidsonderzoek van Conserf 

worden gebruikt als leidraad. Plannen dienen voorzien te zijn van een inrichtingsplan van 

de omgeving van de monumenten met speciale aandacht voor een kwalitatief 

hoogwaardige parkeeroplossing, eventueel aanbouwen en bijgebouwen. Herbestemming 

kan in een aparte planologische procedure vooruitlopend op het bestemmingsplan.  

 

Wonen 

In het SPvE is vastgelegd dat op deze locatie maximaal 300 woningen mogen worden gebouwd.  

De proefverkavelingen (bijlage SP) komen op 221 woningen in totaal. Het woningbouwprogramma 

wordt in het SP niet verder onderbouwd. Wel zijn in het bijlagenboek twee proefverkavelingen voor 

het parkeren opgenomen. Hierbij wordt uitgegaan van de bouw van 221 woningen in volgende 

segmenten: 

• 80 sociale huurappartementen 

• 20 middeldure koopappartementen (geen prijssegment opgenomen) 

• 121 eengezinswoningen koop (geen prijssegment opgenomen) 

 

Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) 

De gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond hebben in het RAP afspraken gemaakt over 

het aantal woningen dat in elke gemeente wordt gebouwd voor de periode 2016 t/m 2020. 

Bloemendaal heeft voor deze periode een bouwopgave van 590 woningen.  

De woningen op Park Vogelenzang worden deels opgeleverd in de periode 2016-2020 van het RAP 

en deels in de periode daarna. Binnen de huidige RAP afspraken is nog ruimte voor de bouw van 

210 woningen in Bloemendaal. Daarmee levert Park Vogelenzang een bijdrage grote bijdrage aan 

de realisatie van het actieprogramma.  

Voorde  periode na 2020 voorspellen provinciale bevolkingsprognoses een groei van circa 17.000 

huishoudens in de periode 2020 – 2040. Ook hiervoor kan Park Vogelenzang een bijdrage leveren.  
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Aangezien er meer woningen nodig zijn dan waarin de huidige projecten kunnen voorzien is het 

wenselijk om termijn overige vrijkomende grond op Park Vogelenzang te benutten voor woonbouw 

tot een maximum van 300 woningen met inachtneming van de landschappelijke waarden op het 

terrein.  

 

Woonvisie Bloemendaal 

De kerndoelen van het woningbeleid richten zich op het bevorderen van woningen voor senioren; 

bouw in het middeldure segment; particulier opdrachtgeverschap en sociale huurwoningen.  

Met het woningbouwprogramma wordt een bijdrage geleverd aan de kerndoelen. Er worden 20 

middeldure koopappartementen en 80 sociale huurwoningen gebouwd. Binnen enkele bouwvlekken 

(zoals de Leidsevaart) worden vrijstaande woningen gebouwd. Dit biedt de mogelijkheid om kavels 

voor particulier opdrachtgeverschap uit te geven.  

In het sociale en middeldure segment worden appartementen gebouwd. Het verdient aanbeveling 

om deze appartementen levensloopbestendig te (ver)bouwen, zodat ze geschikt zijn voor de 

doelgroep senioren. Op deze wijze kan doorstroming in het sociale en middeldure segment worden 

bevorderd.  

In het dure segment (€ 350.000,- tot € 700.000,-) worden geen seniorenappartementen gebouwd. 

Hoewel de bouw van eengezinswoningen in het dure segment geen kerndoel uit de woonvisie is, 

wordt het bouwen in dit segment op deze locatie wel als een gewenste ontwikkeling gezien. Er zijn 

twee manieren om dit te bevorderen. Door de bouw van seniorenwoningen, zodat senioren 

doorstromen en bestaande eengezinswoningen vrij komen of door de bouw van nieuwe 

eengezinswoningen. Indien de marktomstandigheden dat toelaten, dan heeft de bouw van 

seniorenwoningen de voorkeur. Veel senioren zoeken echter een woning in de buurt van 

voorzieningen. Indien een bouwlocatie excentrisch is gelegen ten opzichte van voorzieningen, dan 

heeft de bouw van eengezinswoningen de voorkeur. Dit is hier het geval.  

 

Verordening sociale woningbouw 

De sociale huurwoningen moeten door een in Bloemendaal toegelaten corporatie moeten worden 

gerealiseerd of aan een in Bloemendaal toegelaten corporatie worden overgedragen. Volgens de 

Verordening Sociale Woningbouw (art. 8 en 9) moet voordat het ontwerpbestemmingsplan ter visie 

wordt gelegd een overeenkomst zijn gesloten over het aantal te realiseren sociale woningen en 

welke corporatie de woningen gaat realiseren. De gemeente geeft de voorkeur voor een 

overeenkomst gesloten tussen de ontwikkelaar, de corporatie en de gemeente.  

  

GGZ inGeest heeft verkennende gesprekken gevoerd met de corporaties Pre Wonen, Elan en 

Brederode . Pre Wonen heeft interesse in de bouw van de sociale huurwoningen, maar heeft hierbij 

twee kanttekeningen: 

1. Ontwikkeling van het sociale bouwprogramma dient gefaseerd plaats te vinden, zodat de 

investeringen zijn in de passen in het meerjaren investering programma.  

2. Er zijn twijfels of op deze locatie voldoende vraag is naar appartementen. Omdat de locatie 

excentrisch ten opzichte van voorzieningen ligt is deze minder interessant voor de doelgroep 

senioren.  

De gemeente ondersteund deze kanttekeningen. 

 

Woningbehoefte  

De ontwikkelende partij heeft de lokale woningbehoefte in beeld gebracht (2016042569).  

Er is veel vraag onder jonge tweepersoons huishoudens en huishoudens met (jonge) kinderen uit 

Amsterdam en Haarlem. Deze doelgroep zoekt met name in het middensegment (€ 180.000,- tot 

350.000,-) en deels in hogere segment (boven de € 350.000,-). Dit beeld komt overeen met onze 

eigen woningbehoefte onderzoeken. Er is vooral vraag naar rijwoningen en tweekappers in 

beperkte mate naar vrijstaande woningen. Omdat de lokale excentrisch ligt ten opzichte van 

voorzieningen en er geen goede OV-verbindingen zijn, leent de locatie zich minder goed voor de 

bouw van appartementen. 
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De gemeente zal er bij GGZ inGeest op aandringen om binnen de tender op te nemen dat 10% van 

de woningen in (collectief) particulier opdrachtgeverschap wordt ontwikkeld. Een logische plek 

hiervoor is bijvoorbeeld de strook langs de Leidsevaart. Maar ook op andere plekken in het 

plangebied zijn hiervoor mogelijkheden. 

De ontwikkelaar gaat uit van lage vierkante meterprijzen waardoor de woningen ook goedkoper 

lijken. De gemeente acht deze prijzen te laag ingeschat en komt op hogere vierkante meterprijzen 

uit. De uiteindelijke huizenprijzen zullen dan ook hoger uitvallen waardoor een groter deel in het 

dure segment wordt gebouwd. Het risico bestaat dat er een mismatch ontstaan tussen de 

woningbehoefte van stellen en jonge gezinnen (zoeken in het middeldure segment) en het aanbod 

(in het dure segment).  

 

Conclusie en aanbeveling: 

1. Er zal een overeenkomst tussen ontwikkelaar, corporatie en gemeente opgesteld 

moeten worden over het aantal te realiseren sociale woningen voorafgaand aan de 

besluitvorming van het ontwerp bestemmingsplan.  

2. Het SPvE biedt ruimte om maximaal 300 woningen te bouwen. Voorgesteld wordt om  

maximaal 250 woningen te bouwen en de locaties die later vrijkomen (bijvoorbeeld 

Westerhout) alsdan te benutten voor woningbouw tot maximaal 300 woningen echter 

met inachtneming van de landschappelijke waarden op het terrein. 

3. Zorg voor een gemêleerd programma in de sociale huursector voor zowel gezinnen, 

senioren als een- en tweepersoonshuishoudens in de vorm van grondgebonden 

woningen en appartementen en particulier opdrachtgeverschap.  

4. Zorg ervoor dat in de vrije sector zowel in het middeldure (€ 180.000,- tot € 350.000,-

) als het dure (€ 350.000,- tot € 700.000,-) segment wordt gebouwd. Waarbij de 

nadruk ligt op het middeldure koopsegment. 

 

 

Verkeer en parkeren 

Park Vogelenzang wordt zo ingericht dat er veel aandacht is voor de mogelijkheid om door het 

gebied te wandelen en fietsen. De auto is te gast, dit wordt o.a. bereikt door een 30 km zone met 

aanvullende fysieke maatregelen, zoals verhoogde kruispunten (autoweg/langzaam verkeer, zoals 

ook gedaan in park Brederode). De ontsluiting blijft op de huidige plekken aan de Rijksstraatweg. 

Wel zullen extra maatregelen genomen moeten worden om noordelijke entree verkeerskundig goed 

aan te laten sluiten op de Rijksstraatweg. Mogelijk is een verkeersregelinstallatie nodig, dit moet 

verder verkeerskundig worden onderzocht. De gemeente heeft de voorkeur om de weg die vanaf 

de ring noordelijk langs de zorgvlek loopt in te richten als voetpad in plaats van een pad met auto 

te gast. Het tracé maakt onderdeel uit van de centrale groene as van oost naar west en midden op 

het tracé staan enkele waardevolle bomen. In het SPvE is opgenomen de wens om voor een 

fiets/voetgangersbrug over de Leidsevaart te zorgen. Deze brug is vanwege weerstand bij de 

bewoners van de Leidsevaart niet in het SP opgenomen. De gemeente wil onderzoeken of de 

aanleg van een brug een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid voor de bewoners van Park 

Vogelenzang. Zodat bijvoorbeeld de sportvoorzieningen in Vogelenzang beter bereikbaar worden 

voor de bewoners van Park Vogelenzang. De gemeente zal in overleg met GGZ inGeest en 

omwonenden onderzoeken wat nut en noodzaak is van een fietsbrug en bekijken op welke plek een 

fiets/voetgangersbrug gerealiseerd kan worden waarbij rekening wordt gehouden met de 

cultuurhistorische waarde. 

De onderbouwing om de waardevolle lus te behouden wordt alleen gegeven vanuit landschap en 

stedenbouw. Omdat dit een gebruiksfunctie betreft (verkeer) ligt het voor de hand om ook vanuit 

de verkeerskundige hoek aan te geven, dat het beschikken over een rondgaande weg als voordeel 

heeft, dat bestemmingen vanuit noord en zuid efficiënte te bereiken zijn. Omrijbewegingen door 

het park (zoals bij een ‘knip’) worden nu voorkomen. 
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De geldende parkeernormen worden in het SP juist genoemd. De uitwerking in bouwplannen zal uit 

moeten wijzen of voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers te realiseren zijn. Als 

de 2 pp/woning geheel of gedeeltelijk worden gerealiseerd in garages bij de woningen, moet er 

rekening mee worden gehouden dat een deel van het bewonersparkeren op andere plekken (op de 

weg, in de berm, op bezoekersplekken) gaat plaatsvinden. Garages bij een woning worden in veel 

gevallen voor andere doeleinden gebruikt. Volgens CROW-parkeernormen telt een garage bij een 

woning in het geheel niet mee, of slechts voor 0,5 pp (afhankelijk van de lengte van de oprit). 

Omdat de gemeente in dit gebied geen regulerend parkeerbeleid voert (geen 

parkeervergunningen) kan het parkeren op ongewenste plekken niet effectief worden tegengegaan. 

Het verdient de voorkeur om op eigen terrein altijd 2  ‘open’ parkeerplekken op een oprit (naast of 

achter elkaar) te hebben. 

 

Voor bezoekersparkeren geldt, dat deze parkeerplekken niet te veel op enkele plekken 

geconcentreerd moeten zijn. Als de parkeerplekken meer dan 100 m van de bestemming liggen, 

ontstaat ongewenst parkeergedrag op plekken langs de weg/berm etc 

 

Speciale aandacht heeft de gemeente voor het parkeren ten behoeve van de nieuwe functies in de 

monumenten in de zuidelijke centrale als. De gemeente staat zeer kritisch tegenover het parkeren 

in de ‘achtertuin’ van de monumenten Lokhorst en Beukhorst. De parkeerplaatsen ten zuiden van 

gebouw Vogelenzang liggen deels in Hillegom. De gemeente geeft er de voorkeur aan om het 

parkeren te realiseren binnen de gemeentegrens van Bloemendaal. Wanneer dit niet mogelijk blijkt 

zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden over beheer en onderhoud met de gemeente 

Hillegom.  

In het inrichtingsplan zal duidelijk moeten worden gemaakt waar en hoe het parkeren wordt 

opgelost. De gemeente vindt het omzomen van parkeerclusters landschappelijk een goede 

oplossing. Beheersmatig is deze oplossing kostbaar, daarom adviseert de gemeente om 

parkeerclusters die worden overgedragen naar de gemeente te omzomen met los groeiende 

heestergroepen.  

 

In het noordoostelijk deel van het plangebied wordt de bestaande parkeerplaats gebruikt door 

ouders die hun kinderen naar de Willinkschool brengen. Wanneer op deze plek woningen worden 

gebouwd vervallen de parkeerplekken. Een goed alternatief voor parkeren voor de Willinkschool is 

er op dit moment niet. De gemeente verzoekt bij de verdere planuitwerking te bekijken of 

bezoekers parkeren gecombineerd kan worden met het gebruik voor parkeren ten behoeve van de 

school. Het bosje grenzend aan de Willinkschool lijkt hiervoor matig geschikt vanwege de 

hoogteverschillen en aanwezige bomen. 

 

Conclusie en aanbeveling: 

De parkeernormen worden juist genoemd in het SP. De uitwerking in bouwplannen zal uit 

moeten wijzen of voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers te realiseren 

zijn. Ingestemd kan worden met de verkeersinrichting waarbij wel afspraken gemaakt 

moeten worden over de aansluiting op de Rijksstraatweg en de financiering daarvan in de 

anterieure overeenkomst. De gemeente zal onderzoeken wat nut en noodzaak van een 

fiets/voetgangersbrug is en in overleg met GGZ inGeest en omwonenden bekijken op welke 

plek een fiets/voetgangersbrug gerealiseerd kan worden. Voor het parkeren voor de 

Willinkschool zal gezocht moeten worden naar een oplossing, zo mogelijk in combinatie met 

bezoekers parkeren voor de woningen. 

 

Duurzaamheid 

De gemeente is blij met de aandacht in het SP voor duurzaamheid en het voorstel om bij de 

selectie van ontwikkelende partijen een milieuambitie op te nemen. Het voorstel de warmte-

koudeopslag  (WKO) uit te breiden, biedt naar verwachting dit terrein betere mogelijkheden voor 

energie opwekking dan zonnepanelen en windenergie. Het behoud van veel van de aanwezige 
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bomen zullen in de zomer voor verkoeling zorgen. De gemeente stelt voor om een GPR Gebouw 

score vast te stellen met een hoge duurzaamheidsambitie: minimaal een 8 voor energie en 

gezondheid, en gemiddeld een 7,5 voor de overige onderdelen. Tevens vraagt de gemeente 

aandacht voor het gasloos bouwen. Het Centraal Servicepunt Duurzame Energie kan ondersteuning 

bieden bij de uitwerking van het thema duurzaamheid.  

Voor het wegbeheer kiest de gemeente voor een duurzame en onderhoudsarme verhardingstype 

zijnde bij voorkeur asfalt - onkruidvrij - of gebakken straatmateriaal.  

Maar het college is van mening dat het ambitieniveau voor duurzaamheid nog hoger kan. Het 

college vindt dat de locatie en het gehele herontwikkelingsproject een uitgelezen kans biedt om 

een lichtend voorbeeld te worden op het gebied van duurzaam bouwen en energie zuinigheid. Het 

college roept GGZ inGeest en de toekomstige ontwikkelaar daarom op om binnen het plangebied 

een aantal “vooruitstrevende” projecten te ontwikkelen; zoals bijvoorbeeld aardgasloos bouwen, 

een klimaatneutraal gebouw bij de watertoren, een aantal met zeer duurzame / cradle to cradle 

materialen gebouwde panden of de aanleg van een intelligent elektriciteitsnet. 

 

Conclusie en aanbeveling: 

Voorgesteld wordt een hoge duurzaamheidsambitie mee te geven aan de ontwikkelaar; en 

er bij de ontwikkelaar op aan te dringen om binnen het plangebied  één of meerdere 

“vooruitstrevende” projecten te ontwikkelen op het gebied van bouwen met duurzame 

materialen of energiezuinigheid. 

 

Inrichting en beheer openbare ruimte 

Groene inrichting: 

Er is een robuuste groenstructuur aanwezig op Park Vogelenzang. Deze is in het SP nader 

uitgewerkt. De gemeente is voorstander van het aanleggen van een laan met verschillende 

boomsoorten. De laan aan de oostzijde is voor de gemeente niet noodzakelijk. Het is goed om in 

het inrichtingsplan te laten zien hoe de bomenlaan wordt vormgegeven naast eventuele andere 

functies als parkeerclusters, afvalcontainers, in- en uitritten. De gemeente wil in overleg bij het 

inrichtingsplan bepalen welk type boom het meest levensvatbaar is in de ring. In een van de 

proefverkavelingen wordt voorgesteld om een flink aantal parkeerplekken te realiseren in de ring 

bij de monumenten. De gemeente ziet dit als een aantasting van de wens uit het SP om een 

robuuste bomenlaan aan te leggen.  

 

Overdracht openbare ruimte 

Er zijn tussen de gemeente en GGZ inGeest nog geen afspraken gemaakt over de overdracht van 

de openbare ruimte. De gemeente kan inderdaad via belastingheffing de kosten voor algemene 

voorziening financieren. Hoewel de inkomsten vanuit de WOZ hoger zullen zijn na aanleg van Park 

Vogelenzang, wordt de gemeente tegelijkertijd gekort vanuit het rijk. Om die reden moet er een 

besluit worden genomen of en op welke wijze de gemeente het beheersbudget kan verhogen. 

Afhankelijk van deze beslissing zal de gemeente bepalen welke delen van de openbare ruimte 

overgenomen kunnen worden. Vooralsnog lijkt het logisch om de wegen en de hoofdgroenstructuur 

in beheer over te nemen. Daarbij is het goed aan te geven dat de gemeente een basis niveau voor 

beheer hanteert. Met die budgetten kunnen bepaalde onderdelen van het park niet onderhouden 

worden. Dit geldt onder andere voor het binnenterrein van het historisch kwartet. De gemeente 

kan instemmen met het voorstel van GGZ inGeest om beheergrenzen tussen openbaar/privé 

privaatrechtelijk vast te leggen.  

Een deel van de openbare ruimte ligt in de gemeente Hillegom. Hillegom geeft aan geen openbare 

ruimte over te willen nemen, dit geldt ook voor het bos. Wij zullen ons moeten beraden of wij het 

beheer van de openbare ruimte in Hillegom (exclusief het bos) willen overnemen.  

Het is voor de gemeente van belang dat de openbare gronden als 1 geheel worden ontworpen en 

technisch uitgewerkt en wordt overgedragen na voltooiing van alle deelgebieden. Zoals in het SP 

terecht is opgemerkt moet de inrichting van de openbare ruimte voldoen aan de eisen van de 

gemeente. De gemeente zal daarom een Programma van Eisen opstellen. 



9 
 

Beoordeling Stedenbouwkundigplan Park Vogelenzang 2016 
 

 

Water en Riolering 

De voorgestelde maatregelen ten aanzien van watercompensatie in het stedenbouwkundig plan zijn 

nog niet concreet genoeg om te kunnen toetsen. Er ontbreken nog gegevens om te kunnen 

bepalen in hoeverre infiltratie mogelijk is. Met GGZ inGeest worden inmiddels afspraken gemaakt 

om onderzoek te doen naar de grondwaterstand. De gemeente adviseert hiervoor minimaal twee 

peilbuizen te laten plaatsen. De gemeente geeft de voorkeur om benodigde watercompensatie te 

realiseren langs de Leidsevaart. Daarbij rekening houdend met de cultuurhistorische structuur. 

Wanneer het beheer- en onderhoud langs de Leidsevaart naar de gemeente over gaat, dan dient 

de beschoeiing in goede kwaliteit te zijn (eerstkomende 15 jaar geen ingrijpende aanpassingen 

doen). Overige maatregelen zullen onderdeel uit moeten maken van het inrichtingsplan. De 

gemeente ziet het als een uitdaging om samen met de ontwikkelaar en het ontwerpteam verder 

invulling te geven aan de waterhuishouding als onderdeel van het inrichtingsplan. Van een aantal 

voorgestelde maatregelen, zoals het aanbrengen van een voorziening met helofytenfilters, waarin 

via verschillende waterbakken en watertrappen hemelwater en eventueel een klein deel grijswater 

in een aantal stadia worden gezuiverd, zal de gemeente het eigendom en beheer niet overnemen. 

Vanuit beheerstechnisch oogpunt staat de gemeente geen grindkoffers (die slibben dicht) toe maar 

verlangt reinigbare infiltratieleidingen.  

GGZ inGeest zal een plan (of als onderdeel van het inrichtingsplan) voor de Leidsevaart moeten 

maken waarbij de opties voor watercompensatie en het eventueel aanleggen van een haventje 

wordt uitgewerkt én waarbij rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarde van de 

Leidsevaart. Dit plan zal voorgelegd moeten worden aan de gemeente, het Hoogheemraadschap 

Rijnland en de Provincie Noord-Holland. 

De gemeente vraagt een geheel nieuw gescheiden rioolstelsel voor het hele gebied. Het niet 

aankoppelen is bij nieuwbouw geen ambitie, maar een harde eis.  

 

Conclusie en aanbeveling:  

1. De gemeente kan instemmen met te behouden bomen in het SP, enkele waardevolle te 

behouden bomen ontbreken nog. Alle waardevolle te behouden bomen die niet 

verplaatsbaar zijn worden opgenomen in het bestemmingsplan. Waardevolle bomen die 

verplaatsbaar zijn of gekapt kunnen worden zijn eveneens in het SP opgenomen. Voor deze 

bomen geldt dat nadere afspraken gemaakt moeten worden bij de verdere invulling van het 

terrein.  

2. De gemeente zal een Programma van Eisen opstellen voor de inrichting van de openbare 

ruimte op basis waarvan de ontwikkelaar een Inrichtingsplan maakt.  

3. Het bestemmingsplan zal concrete maatregelen op het gebied van waterhuishouding 

moeten bevatten zodat een watertoets kan worden uitgevoerd. Watercompensatie is 

mogelijk langs de Leidsevaart, rekening houdend met de cultuurhistorische structuur. Een 

plan van GGZ InGeest voor aanpassing van de Leidsevaart moet ook worden voorgelegd 

aan het Hoogheemraadschap Rijnland en de Provincie Noord-Holland. 

4. De gemeente zal in overleg met de ontwikkelaar een besluit nemen over welke delen van 

de openbare ruimte in aanmerking komen voor overdracht aan de gemeente  en het 

toekomstig beheer van die openbare ruimte. Hierbij dient ook afstemming met de 

gemeente Hillegom plaats te vinden.  

 

Maatschappelijke ontwikkeling  

Gezien vanuit de maatschappelijke ontwikkeling op het terrein wordt positief gereageerd op het 

realiseren van 33% sociale woningbouw. De gemeente ziet een behoeft aan aangepaste woningen 

voor senioren, eengezinswoningen en aanleunwoningen voor beschermd wonen. Het SP geeft aan 

dat naast zorg en wonen er ook maatschappelijke functies een plek kunnen krijgen op het park. In 

Bennebroek is het wenselijk om een aantal maatschappelijke functies mogelijk te maken. Het gaat 

daarbij om het realiseren van een pilot ‘Skaeve Huse’; een breed gezondheidscentrum en een 

wijkcentrum/inloopvoorziening/Odensehuis voor meerdere doelgroepen, waaronder dagbesteding 
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voor mensen met dementie  mogelijk. Mocht hiervoor ruimte op het terrein ontstaan, bijvoorbeeld 

in bestaande gebouwen dan gaat de gemeente graag in gesprek met GGZ inGeest.  

Tot slot ziet de gemeente bij de verschillende kerkelijke gemeenschappen in Bennebroek 

problemen met het onderhoud en de bekostiging van het kerkelijk vastgoed. Ook op het terrein 

van Park Vogelenzang staat een kerk die niet of nauwelijks wordt gebruikt. De gemeente adviseert  

om de kerkelijke gemeenschappen in Bennebroek te betrekken of consulteren bij de 

herontwikkeling van het kerkgebouw op het terrein. 

 

Conclusie en aanbeveling: 

De gemeente ziet kansen voor het realiseren vooraanvullende maatschappelijke functies op 

het terrein.  

 

Economie en recreatie  

In het plan wordt veel aandacht besteed aan wandel- en fietspaden en de mogelijkheid om te 

spelen. De gemeente vindt het belangrijk dat het terrein en het bos integraal onderdeel wordt van 

het dorp en toegankelijk blijft voor de bewoners van Bennebroek en recreanten. Een brug over de 

Leidsevaart kan er voor zorgen dat meer mensen het gebied kunnen bezoeken.  

Vanuit de structuurvisie komen meerdere elementen in het SP bij elkaar; meer ruimte voor lichte 

horeca, kleinschalige verblijfsrecreatie in bestaande bebouwing (bv klein hotel of B&B) en meer 

ruimte voor waterrecreatie in Bennebroek. Het toevoegen van lichte horeca sluit goed aan op het 

groeiend aantal recreanten; steeds meer vitale senioren trekken erop uit. Horecagelegenheden in 

en nabij cultuur erfgoed lijken het vaak verrassend goed te doen (Westergasfabriek, Jopenkerk, 

foodmarket Hembrug terrein Zaandam). Vanwege het gering aantal gelegenheden, en de 

ruimtelijke spreiding, lijkt het toestaan van een extra restaurant/horecagelegenheid geen directe 

bedreiging voor bestaande horecagelegenheden.  

Ondergeschikte detailhandel wordt ook genoemd in het SP. Verdere versnippering van het aantal 

voorzieningen in Bennebroek is niet gewenst. Tenzij de detailhandel kleinschalig is van aard en een 

duidelijke relatie heeft met een eventuele horecagelegenheid of met de geboden zorg in het 

gebied.  

Mogelijke kantoorfuncties kunnen wellicht het beste worden gerealiseerd binnen de bestemming 

wonen, als beroep/bedrijf aan huis. Het ontwikkelen van kantoorvilla’s lijkt niet gewenst. Binnen de 

monumenten kunnen kantoorfuncties worden toegevoegd, bijvoorbeeld in de vorm van flexplekken 

voor ZZP’ers.  

 

Conclusie en aanbeveling: 

1. Kleinschalige detailhandel, horeca en kantoorfuncties zijn mogelijk op het terrein. 

2. Park Vogelenzang biedt kansen voor recreatief gebruik, een brug voor fietsers en 

voetgangers over de Leidsevaart kan daartoe bijdragen.  

 

Beeldkwaliteit 

De insteek van het SP is dat het geheel van landschap en bebouwing eenheid en herkenbaarheid 

dient uit te stralen. Bij de invulling van het plan met woningen komt het landschap op de eerste 

plaats, vervolgens de gerichtheid van de bebouwing op de omgeving, dan de overgang openbaar-

privé en tenslotte de architectuur van het gebouw. Volgens GGZ inGeest geeft deze getrapte 

benadering de prioriteiten weer en biedt hij houvast in het proces van ontwerp en uitvoering. 

GGZ inGeest is geen voorstander van een in strakke regels gevat SP. In de optiek van GGZ inGeest 

is de uiteindelijke kwaliteit van de wijk namelijk meer gediend bij een globaler SP, in combinatie 

met de begeleiding en stimulering door een supervisieteam of kwaliteitsteam. Voordat een plan aan 

de welstandscommissie wordt voorgelegd, zal het eerst het ‘filter’ van het kwaliteitsteam moeten 

passeren. Het kwaliteitsteam zal bestaan uit Henk Hartzema (stedenbouw) en Marlies van Diest 

(landschap), opstellers van het SP. De gemeente geeft ter overweging mee om een lid van 

Welstandscommissie toe te voegen aan het kwaliteitsteam en ondersteuning te vragen voor het 

secretariaat vanuit MOOI Noord-Holland.  
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Veel punten in de beeldkwaliteitsparagraaf zijn 1:1 overgenomen uit de huidige, voor Park 

Vogelenzang geldende welstandscriteria. De aanvullende punten hebben in hoofdzaak te maken 

met de waarde van bomen en landschap en met het gegeven dat de herontwikkeling vooral om 

woningen gaat en niet om uitsluitend zorggebouwen. 

Een element uit de beeldkwaliteitsparagraaf is dat een kapvorm of dakhelling in principe niet wordt 

voorgeschreven, zodat platte daken en verschillende kapvormen naast elkaar mogelijk zijn. De 

samenhang brengende randvoorwaarde is dat dakranden tenminste 0,5 m dienen over te steken. 

  

Het SP is enkele malen besproken met de Welstands- en monumentencommissie Bloemendaal. De 

commissie is van mening dat het SP als onderlegger kan gaan dienen voor de toetsing van de 

aanvragen voor de omgevingsvergunning. Zij vraagt nog wel aandacht voor de bouwhoogte per 

deelgebied en eventueel ook voor de erfscheidingen en de overdracht van de bestrating aan de 

gemeente. De gemeente voegt hieraan toe dat ook een visie op straatmeubilair en straatverlichting 

nodig is. De gemeente is van mening dat het beeldkwaliteitsverhaal in een apart beeldkwaliteit ter 

inzage voorgelegd moet worden aan de bevolking (zoals geëist in de Welstandsnota) bij voorkeur 

gekoppeld aan de bestemmingsplan procedure.  

 

De gemeente wil bijzondere aandacht in het Beeldkwaliteitsplan besteden aan de strook langs de 

Rijksstraatweg, Leidsevaart en de bouwvlek ten zuiden van de oost westelijke groene as. De 

gemeente ziet hier goede mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap. De gemeente zal 

voor deze locaties aparte welstandscriteria opstellen ten aanzien van hoogte en vorm van de 3e 

laag. 

 

Conclusie en aanbeveling: 

De gemeente zal op basis van het beeldkwaliteitparagraaf  uit het SP een 

beeldkwaliteitsplan opstellen, deze ter inzage leggen en vervolgens ter besluitvorming aan 

de gemeenteraad. Er worden aparte welstandscriteria opgesteld voor de strook langs de 

Leidsevaart, Rijksstraatweg en strook woningen aan de oost westelijke groene as. 

 

Deelgebieden 

Voor elk van de deelgebieden zijn in het SP enkele schetsmatige verkavelingen opgenomen. Het 

betreft geen keuzemodellen, maar een greep uit de uiteenlopende uitkomsten die mogelijk zijn op 

basis van de ruimte die het SP biedt. Op dezelfde wijze moeten de (gedetailleerd ogende) kaartjes 

in de bijlagen worden bezien: rekenmodellen die horen bij een mogelijke invulling. 

In het SPvE zijn per bouwvlek specifieke eisen opgenomen, zoals aantal bouwlagen en functies. 

Ook is per bouwvlek een maximaal bebouwingspercentage genoemd. Uit de proefverkaveling in de 

bijlage blijkt dat - soms zelfs ruim - binnen deze percentages wordt gebleven. Hetzelfde geldt voor 

de maximale 20 % die voor het gehele plangebied geldt. Dit betekent dat er voldoende ruimte is 

voor toekomstige individuele woninguitbreidingen en bijgebouwen. Het maximaal toelaatbaar 

geachte oppervlak aan erfbebouwing zal uiteindelijk, zo nodig gedifferentieerd, in het 

bestemmingplan geregeld worden. 

 

Bouwvlek I a/b - Rijksstraatweg noord 

Dit deelgebied vormt door zijn ligging de belangrijkste schakel met de kern van Bennebroek. Een 

interessant deelgebied dus, omdat hier én de identiteit van Park Vogelenzang tot uitdrukking moet 

komen én de samenhang met Bennebroek.  

Het SPvE noemt de functies wonen, zorg en detailhandel. De supermarkt-optie is echter vervallen, 

nadat de gemeente in februari 2016 heeft geconcludeerd dat de voordelen van een verplaatsing 

van AH niet opwegen tegen de nadelen. In het SP is sprake van uitsluitend woningbouw. 

Langs de Rijksstraatweg laten de drie opgenomen verkavelingsvarianten 4 à 5 woningen zien. De 

bebouwingskarakteristiek langs dit deel van de Rijksstraatweg vraagt echter om een kleiner aantal 

grotere bouwvolumes. In het SPvE is een bouwhoogte opgenomen van 2 à 3 lagen. Hierbinnen is 
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een traditionele woning van 2 bouwlagen met kap mogelijk, maar ook een volledig 3-laagse 

woning. 

 

Bouwvlek II - Rijksstraatweg zuid 

In dit deelgebied is bestaande zorg gecombineerd met wonen, dit is conform het SPvE. Naast de 

zorggebouwen De Linden, Herman Harmshofje en Zonneheuvel is er ruimte voor een rand 

nieuwbouw langs de groene dwars-as.  

De vier grote vrijstaande woningen langs de Rijksstraatweg zijn niet (meer) in eigendom bij GGZ 

inGeest en maken geen deel uit van deze bouwvlek. In het SPvE is een bouwhoogte opgenomen 

van 2 à 3 lagen. 

 

Bouwvlek III - historisch kwartet 

Het voormalige hoofdgebouw Vogelenzang, de gebouwen Beukenhorst en Lokhorst, de voormalige 

kerk en de voormalige directiekeet maken deel uit van het gemeentelijke monument. Het SPvE 

noemt voor deze gebouwen de functies wonen, zorg, horeca, onderwijs en kantoren (voor kerk en 

directiekeet ook detailhandel). Onder het kopje monumenten worden nader ingegaan op de 

gewenste functiewijziging. De functiewijziging zal leiden tot een andere gebruik en/of tot het 

beperkt bebouwen van de aansluitende terreinen. Het is niet wenselijk om het gehele historische 

kwartet in een bouwvlak te leggen. De bebouwing staat er immers al en zal niet gesloopt worden. 

Aanbouwen kunnen eventueel gerealiseerd worden binnen het bijbehorend erf. Het SP geeft nog 

geen bevredigende oplossing voor parkeren tbv van de functies in de monumenten, helemaal niet 

als woningen worden gerealiseerd. In de proefverkaveling wordt gebruik gemaakt van parkeren op 

het terrein achter van Lokhorst en Beukhorst of in de lus. Beide opties zijn - zeker in de mate die in 

de proefverkaveling is weergegeven - niet wenselijk vanwege de aanwezige bomen, gewenst 

bomenlaan langs de lus of vanwege een afname van ruimtelijke  kwaliteit van het terrein achter 

Lokhorst en Beukhorst. Mogelijk geeft hier het aantal te realisieren parkeerplekken de grens van 

het aantal woningen weer. De gemeente verwacht een goede visie op de herontwikkeling. De 

monumentenstatus is een extra argument om verbouwplannen uitsluitend in samenhang met een 

inrichtingsplan te beoordelen.  

 

Bouwvlek IV - zorgvlek 

De grens tussen de bouwvlekken IV en V is verschoven ten opzichte van het SPvE. Bouwvlek IV is 

verkleind en wordt nu begrensd door de groene oost-west-as. 

GGZ inGeest heeft zich inmiddels grotendeels binnen dit deelgebied geconcentreerd. Het westelijk 

deel van de bouwvlek is gereserveerd voor Zorgbalans. Zorgbalans is in een vergevorderd stadium 

met de ontwikkeling van twee intern aanpasbare gebouwen voor nog nader te bepalen 

doelgroepen. Het betreft 2-laagse gebouwen met plaatselijk kappen. Bij de situering van deze 

gebouwen is zorgvuldig rekening gehouden met bestaande, te handhaven bomen. De ervaring die 

alle partijen bij deze werkwijze hebben opgedaan, wordt ingezet bij de invulling van de andere 

deelgebieden. Zorgbalans zal nog in 2016 of begin 2017 een omgevingsvergunning in dienen. Bij 

de vormgeving en inpassing is geanticipeerd op het SP.  

 

Bouwvlek V - Leidsevaart 

De grens tussen de bouwvlekken IV en V is verschoven ten opzichte van het SPvE. Bouwvlek V is 

uitgebreid en omvat nu de gehele strook langs de Leidsevaart. Overeenkomstig het SPvE is de 

bouwvlek uitsluitend bestemd voor de woonfunctie, meer specifiek: boswoningen, vrijstaand tot 

maximaal drie aaneen.  

De grote aantallen bomen en de plaatselijk sterke hoogteverschillen maken dit het meest complexe 

deelgebied van Park Vogelenzang. De complexiteit nodigt echter ook uit tot creativiteit, wat kan 

leiden tot bijzondere en aantrekkelijke woningen. 

Het SPvE eist een groenbuffer van tenminste 20 m tot de Leidsevaart. Deze maat is in elk geval 

veilig gesteld, maar in de praktijk zal die op veel plaatsen breder zijn als gevolg van de vele te 

handhaven bomen en de soms steile hellingen. 
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In het SPvE is een bouwhoogte opgenomen van 2 à 3 lagen. Vanwege de creativiteit die het 

geaccidenteerde terrein uitlokt zou hier genuanceerd mee kunnen worden omgegaan. Waarbij 

aandacht moet zijn voor de (on)zichtbaarheid vanaf de overkant van de Leidsevaart. 

De ervaring die is opgedaan bij het uitzetten van de nieuwbouw van Zorgbalans (zie bouwvlek IV), 

geeft het vertrouwen dat de gemeente en de ontwikkelende partij de juiste balans zullen vinden 

tussen bomen en bebouwing. 

 

Bouwvlek VII - watertoren en ketelhuis 

De grens tussen de bouwvlekken VII en V is in het SP minder hard dan in het SPvE. Zoals de - in 

het SP opgenomen - verkavelingsvarianten laten zien, zou het gebied tussen de Leidsevaart en de 

watertoren namelijk zowel de plaats kunnen zijn voor een aantal woningen, als de plaats voor 

extra ruimte voor de nieuwe functie(s) van de watertoren. Het SPvE noemt de functies 

detailhandel, horeca, onderwijs en kantoren. De deels vergelijkbare terreinkenmerken van de 

bouwvlekken VII en V maken een flexibele grens tussen beide bouwvlekken aanvaardbaar, net als 

het toevoegen van de woonfunctie.  

 

Bouwvlekken VI en VIII - centrale as noord 

Het SPvE noemt als functies wonen en zorg. De zorg concentreert zich aan de westkant, in gebouw 

Westerhout, dat zijn functie tot 2028 zal behouden. 

Het noordelijk deel binnen de lus is het enige plandeel waarvoor in het SPvE enkele 

stedenbouwkundige verkenningen zijn opgenomen. Het is dan ook een bijzonder plandeel, want de 

gewenste ordening langs de centrale as zal met name hier vorm moeten krijgen. De 

overeenkomsten tussen de verkenningen in het SPvE en de verkavelingsvarianten in het SP zijn in 

dat opzicht duidelijk.  

Een verschil is dat het SP uitsluitend grondgebonden woningen kent. Het SPvE spreekt voor deze 

bouwvlekken van een alzijdige, campusachtige bebouwing in 4 bouwlagen, wat wijst in de richting 

van appartementengebouwen. Om aan dit beeld tegemoet te komen, besteedt het SP in de 

paragrafen Beeldkwaliteit en Signaturen bouwvlekken specifieke aandacht aan de 

verschijningsvorm van de woningen. De volumes rond de centrale as krijgen een meer 

paviljoenachtige uitstraling, onder meer door de begane grond van de woningen 80 cm hoger dan 

het aangrenzende terrein te leggen. 

Een ander verschil is de visuele breedte van de as. In het SP is die maat gelijk aan de maat tussen 

de gebouwen Beukenhorst en Lokhorst, in de SPvE-verkenningen is die ruimer. Met de identieke 

maat grijpt het SP terug op de vroegere bebouwing (alle bebouwing binnen de lus, ten noorden 

van de kerk is van latere datum). Oorspronkelijk stond hier namelijk een tweede kwartet van 

gebouwen, qua plattegrond redelijk vergelijkbaar met het nog bestaande historische kwartet. Van 

het noordelijke kwartet is alleen de watertoren over. De locatie van het gebouw dat tussen de 

watertoren en de kerk heeft gestaan, is in de verkavelingsvarianten 2 en 3 van het SP herkenbaar 

aan een ingetekend symbool. Hier opnieuw een gebouw plaatsen is naar de mening van de 

gemeente een te grote afwijking ten opzichte van het SPvE, maar de locatie is beslist geschikt voor 

een nader te bepalen (multifunctioneel) object. 

Alle verkenningen in het SPvE gaan uit van een langs de as 100 % gespiegelde bebouwing. Mede 

vanwege de aanwezige monumentale bomen, pleit het SP op dit punt echter voor iets meer 

vrijheid, omdat “een fijnzinnige oplossing met een meer terloopse strengheid of ernstige 

lichtvoetigheid” de plek meer recht doet. De gemeente heeft er vertrouwen in dat het herstel van 

de centrale as ook mogelijk is zonder exacte gespiegelde gebouwen. 

Voor de woningen buiten de centrale as zijn in het SP uiteenlopende verkavelingsvarianten 

opgenomen. In elk geval bij de varianten 1 en 3 roepen die woningen geen enkele associatie op 

met een alzijdige, campusachtige bebouwing. De gemeente betwijfelt of de hoogte van woningen 

langs de lus ook 4 bouwlagen moet zijn, of dat hier moet worden gewerkt met 2 à 3 bouwlagen 

met in een enkel geval een 4e bouwlaag in de vorm van een kap. Dit past beter bij het gewenste 

aanbod van middeldure woningen.  
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Bouwvlekken algemeen 

De bouwvlekken I, V, VI en VIII - het gebied ten noorden van de groene oost-west-as - vormen in 

feit het nieuwe woongebied van Park Vogelenzang. De grens tussen de bouwvlekken wordt 

gevormd door de lusvormige ontsluitingsweg. Zoals de voor de afzonderlijke bouwvlekken 

opgenomen verkavelingsvarianten laten zien, zou de uitkomst kunnen zijn dat overal een 

orthogonale verkaveling wordt toegepast. Orthogonaal houdt hier in dat gebouwen steeds in 

hetzelfde stramien als het historisch kwartet wordt gebouw.  (Dit is getekend in variant 1 voor vlek 

I + variant 1 voor vlekken VI en VIII + variant 2 voor vlek V). Mede omdat die richting 

overeenkomt met de centrale as, zou dit een rustig beeld oproepen. De lus draait daar doorheen 

met extra ruimtewerking dankzij de onbebouwde hoeken. De meeste van de bestaande 

zorggebouwen staan overigens niet in dat orthogonale stramien. 

De uitkomst kan ook zijn dat elk van de bouwvlekken volgens een afwijkende opzet wordt 

verkaveld, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de diverse richtingen van de omgeving en/of de 

bestaande zorggebouwen. Een dergelijke diversiteit kan echter ook een handicap zijn bij het 

bereiken van de interne samenhang van Park Vogelenzang, een eigen identiteit. 

Hoewel er behoefte is aan het vastleggen van een zeker verkavelingsprincipe, wint de 

nieuwsgierigheid naar de creativiteit die dit SP kan oproepen. Dit wordt gesteund door het advies 

van de Welstands- en monumentencommissie, doordat GGZ inGeest een kwaliteitsteam instelt en 

doordat GGZ inGeest geïnteresseerde ontwikkelaars onder andere zal selecteren op basis van een 

in te dienen totaalplan. 

 

Conclusie en aanbeveling: 

1. Het maximaal toelaatbaar percentages wordt in het bestemmingsplan opgenomen 

zoals weergegeven op pagina (71) .  

2. Uit de verkavelingsvarianten en rekenmodellen blijkt dat (ruim) binnen de 

maximale bebouwingspercentages wordt gebouwd. 

3. Langs de Rijksstraatweg worden gezien de bebouwingskarakteristiek maximaal  3 

grote  bouwkavels in het bestemmingsplan opgenomen. 

4. Voor het historisch kwartet wordt een aparte planologische procedure gevolgd 

waarbij de plannen zijn voorzien van een inrichtingsplan, een parkeeroplossing die 

past in het landschappelijke raamwerk en een visie op aanbouwen en bijgebouwen.  

5. De ontwikkeling van Zorgbalans past binnen het SPvE en is uitgewerkt binnen de 

contouren van het SP rekening houdend met de omgeving, beeldkwaliteit en 

aanwezige bomen.  

6. De bebouwing langs de Leidsevaart vraagt om een creatief ontwerpproces waarbij 

het behoud van waardevolle bomen een belangrijk onderdeel is. De 

bomendeskundige van de gemeente wordt vroegtijdig betrokken.  

7. In de noordelijke lus kunnen grondgebonden woningen gerealiseerd worden. Langs 

de as kan tot 4 lagen gebouwd worden. Mede vanwege de behoefte aan middeldure 

woningen passen langs de lus passen woningen van maximaal 3 lagen.  

8. In de centrale as past geen gebouw, wel een nader te bepalen (multifunctioneel) 

object.  

 

 

 

 


