
gemeente 
Haarlemmermeer 

Raadsbesluit 2018.0008627 

onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Cruquius Wickevoort en Beeldkwaliteitsplan Landgoed 
Wickevoort 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 13 februari 2018 
nummer 2018.0008627; 

besluit: 

1. af te wijken van de 'Structuurvisie Haarlemmermeer 2030' en van 'Nota van 
Uitgangspunten terreinontwikkeling Cruquiushoeve' en de gronden in de 
zuidwesthoek buiten de bosgordel niet uitsluitend aan te wijzen als gebied voor 
groen en recreatieve verbindingen maar ook aan te wijzen als mogelijk toekomstig 
woongebied, met dien verstande dat woningbouw plaats dient te vinden in een 
integrale afweging met de planontwikkeling van Haarlemmermeer-West en 
samenhangende infrastructuur, en ideeën voor een museumpark bij het gemaal 
Cruquius; 

2. de ingediende zienswijzen 1 tot en met 17 zoals genoemd in de 'Nota van 
zienswijzen en ambtshalve voorstellen bestemmingsplan Cruquius Wickevoort' 
ontvankelijk te verklaren; 

3. gedeeltelijk in te stemmen met zienswijze 1 en 5 en niet in te stemmen met de 
overige zienswijzen; 

4. naar aanleiding van punt 3 en naar aanleiding van het ambtshalve voorstel het 
bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen, zoals 
opgenomen in de 'Nota van zienswijzen en ambtshalve voorstellen 
bestemmingsplan 'Cruquius Wickevoort' onder 4. 'Voorgestelde wijzigingen''; 
- 1 . In artikel 3 'Agrarisch - Stadslandbouw' en artikel 8 'Groen' op te nemen dat de 
maximale oppervlakte van bouwwerken met inbegrip van bouwwerken geen 
gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 5% van het bestemmingsvlak; 
-2. In artikel 6 'Gemengd - 1' en artikel 7 'Gemengd - 2' op te nemen dat de 
maximale oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, niet meer mag 
bedragen dan 5% van de gronden van het bestemmingsvlak; 
-3. In artikel 8 'Groen' lid 1 sub m ten aanzien van luchtkwaliteitsschermen en 
geluidsschermen te verwijderen; 
-4. In artikel 28 'Wetgevingszone - wijzigingsgebied 1' als voorwaarde voor 
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6. 

7. 

8. 

9. 

toepassing van die bevoegdheid toe te voegen dat de woningbouw voor het 
autoverkeer niet ontsloten mag worden op Ringdijk; 
-5. Op de verbeelding de aanduiding "specifieke vorm van verkeer-fietspad" op het 
perceel op de ringdijk in het noordwesten van het plangebied, te verplaatsen naar de 
randen van dat perceel. 
-6. Op de verbeelding de interne verkeersontsluiting naar de zuidwesthoek ongeveer 
11,5 meter zuidwaarts te verplaatsen, 
geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, omdat het wettelijke 
verplichte kostenverhaal anderszins is verzekerd, namelijk door middel van een 
anterieure overeenkomst; 
het Beeldkwaliteitsplan Landgoed Wickevoort vast te stellen, met bijbehorend 
profielenboek openbare ruimte, en daarbij af te wijken van de leidraad Duurzame 
Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) ten aanzien van de zonering van wegen met 
trottoirs, fietspaden en rijbanen en ten aanzien van de toe te passen verharding voor 
voet- en wandelpaden; 
het bestemmingsplan 'Cruquius Wickevoort' met plan identificatie 
NL.IMRO.0394.BPGcrqwickevoort-C001, bestaande uit een verbeelding en 
bijbehorende regels met bijlagen, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 'Besluit 
ruimtelijke ordening' in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te 
stellen, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bescheiden en op 
grond van de overwegingen genoemd in het voorstel van Burgemeester en 
Wethouders; 
het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het verder nodige te 
verrichten. 
Het bouwvlak voor het gebouw de orangerie wordt verkleind met circa 40m in 
oostelijke richting. In het westelijke deel wordt een parkeerterrein aangelegd met 
groen/bomen. Zie bijgevoegde schets. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 maart 2018. 

De voorzitter. 

der Rhee, B.Ha 



gemeente 
Haarlemmermeer 

Gemeente Haar lemmer l iede 
en Spaarnwoude 

Raadsvoorstel 2018.0008627 

onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Cruquius Wickevoort en Beeldkwaliteitsplan Landgoed 

1. Samenvatting 
Wat willen we bereiken? 
We willen op het terrein van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) in Cruquius 
woningbouw mogelijk maken. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Door het bestemmingsplan Cruquius Wickevoort vast te stellen ontstaat het juridische en 
planologische kader voor het plangebied. Om het bestemmingsplan vast te kunnen stellen is 
het nodig om af te wijken van het door de raad vastgestelde 'Nota van Uitgangspunten 
terreinontwikkeling Cruquiushoeve' vanwege een wijzigingsbevoegdheid voor woningbouw 
op het zuidwestelijk plandeel buiten de bosgordel. 
Door het vaststellen van het Beeldkwaliteitsplan Landgoed Wickevoort ontstaat het 
toetsingskader voor de welstandstoets voor de woningbouw op Wickevoort. 

Wat mag het kosten? 
Artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat de gemeenteraad een 
exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen bouwplan is voorgenomen. In vervolg op artikel 6.12 lid 1 wordt in artikel 6.12 
lid 2 Wro bepaald dat de gemeenteraad geen exploitatieplan vaststelt als het verhaal van 
kosten anderszins is verzekerd. 
Voor dit bestemmingsplan geldt dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, namelijk 
door middel van een anterieure overeenkomst. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. 
Het college is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan en binnen het 
college is de wethouder Ruimtelijke Ordening het eerste aanspreekpunt. Door ons college te 
machtigen het verder noodzakelijke te verrichten, zijn wij bevoegd op te treden in een 
eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State. 

Wickevoort 

Collegevergadering 

Raadsvergadering 

Portefeuillehouders 

Steller 

Adam Elzakalai, dr. Tom Horn 
C.M.M. Blankestijn - van Haeringen 
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Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Met de vaststelling van het bestemmingsplan is het plan afgerond. Wel staat nog de 
mogelijkheid open van beroep bij de Raad van State. De raad zal in kennis worden gesteld 
van de uitspraak van de Raad van State in een eventuele beroepsprocedure. 

Wat betekent dit voor de herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude? (preventief toezicht/beleidsharmonisatie) 
De beslispunten van dit voorstel vallen niet onder het preventief toezicht in het kader van de 
samenvoeging, omdat met de financiële gevolgen rekening is gehouden in de vastgestelde 
en goedgekeurde programmabegroting. 
Harmonisatie is niet van toepassing op dit voorstel omdat het een ruimtelijk plan in de zin 
van de Wet Arhi betreft. 

2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 
1. af te wijken van de 'Structuurvisie Haarlemmermeer 2030' en van 'Nota van 

Uitgangspunten terreinontwikkeling Cruquiushoeve' en de gronden in de zuidwesthoek 
buiten de bosgordel niet uitsluitend aan te wijzen als gebied voor groen en recreatieve 
verbindingen maar ook aan te wijzen als mogelijk toekomstig woongebied, met dien 
verstande dat woningbouw plaats dient te vinden in een integrale afweging met de 
planontwikkeling van Haarlemmermeer-West en samenhangende infrastructuur, en 
ideeën voor een museumpark bij het gemaal Cruquius; 

2. de ingediende zienswijzen 1 tot en met 17 zoals genoemd in de 'Nota van zienswijzen 
en ambtshalve voorstellen bestemmingsplan Cruquius Wickevoort' ontvankelijk te 
verklaren; 

3. gedeeltelijk in te stemmen met zienswijze 1 en 5 en niet in te stemmen met de overige 
zienswijzen; 

4. naar aanleiding van punt 3 en naar aanleiding van het ambtshalve voorstel het 
bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen, zoals 
opgenomen in de 'Nota van zienswijzen en ambtshalve voorstellen bestemmingsplan 
'Cruquius Wickevoort' onder 4. 'Voorgestelde wijzigingen''; 
- 1 . In artikel 3 'Agrarisch - Stadslandbouw' en artikel 8 'Groen' op te nemen dat de 
maximale oppervlakte van bouwwerken met inbegrip van bouwwerken geen gebouwen 
zijnde, niet meer mag bedragen dan 5% van het bestemmingsvlak; 
-2. In artikel 6 'Gemengd - 1' en artikel 7 'Gemengd - 2' op te nemen dat de maximale 
oppervlakte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 5% 
van de gronden van het bestemmingsvlak; 
-3. In artikel 8 'Groen' lid 1 sub m ten aanzien van luchtkwaliteitsschermen en 
geluidsschermen te verwijderen; 
-4. In artikel 28 'Wetgevingszone - wijzigingsgebied 1' als voorwaarde voor toepassing 
van die bevoegdheid toe te voegen dat de woningbouw voor het autoverkeer niet 
ontsloten mag worden op Ringdijk; 
-5. Op de verbeelding de aanduiding "specifieke vorm van verkeer-fietspad" op het 
perceel op de ringdijk in het noordwesten van het plangebied, te verplaatsen naar de 
randen van dat perceel. 
-6. Op de verbeelding de interne verkeersontsluiting naar de zuidwesthoek ongeveer 
11,5 meter zuidwaarts te verplaatsen. 
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5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, omdat het wettelijke 
verplichte kostenverhaal anderszins is verzekerd, namelijk door middel van een 
anterieure overeenkomst; 

6. het Beeldkwaliteitsplan Landgoed Wickevoort vast te stellen, met bijbehorend 
profielenboek openbare ruimte, en daarbij af te wijken van de leidraad Duurzame 
Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) ten aanzien van de zonering van wegen met 
trottoirs, fietspaden en rijbanen en ten aanzien van de toe te passen verharding voor 
voet- en wandelpaden; 

7. het bestemmingsplan 'Cruquius Wickevoort' met planidentificatie 
NL.IMRO.0394.BPGcrqwickevoort-C001, bestaande uit een verbeelding en 
bijbehorende regels met bijlagen, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 'Besluit 
ruimtelijke ordening' in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen, 
één en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bescheiden en op grond van 
de overwegingen genoemd in het voorstel van Burgemeester en Wethouders; 

8. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het verder nodige te 
verrichten. 

3. Uitwerking 

Wat willen we bereiken? 
Bij Cruquius ligt een terrein van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Al 
geruime tijd was SEIN voornemens op het terrein de Cruquiushoeve aan de Spieringweg in 
Cruquius te herinrichten waarbij de huisvesting van de patiënten wat beperkt zou worden en 
er kansen ontstonden voor meer integratie met de maatschappij door de verdere 
beschikbare ruimte te benutten voor woningbouw. 
In 2006 heeft met het oog hierop de gemeenteraad de 'Nota van Uitgangspunten 
terreinontwikkeling Cruquiushoeve' (raadsbesluit d.d. 1 juni 2006, nummer 2006-14011) 
(nota van uitgangspunten) voor woningbouwontwikkeling van het SEIN-terrein vastgesteld. 
In 2009 is door SEIN het 'Masterplan Cruquiushoeve 2010' opgesteld voor een inrichting met 
maximaal 1000 woningen. Burgemeester en wethouders (nota d.d. 2 maart 2010, nummer 
2010.0007994) hebben bevestigd dat deze in overeenstemming is met de beslispunten van 
de 'Nota van Uitgangspunten'. 
In de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 (raadsbesluit 18 oktober 2012, nummer 
2012.0033712) is het terrein van SEIN aangewezen voor de ontwikkeling van woningbouw 
en voorzieningen. 
Vanaf 2014 heeft herinrichting van de woonzorgvoorziening plaatsgevonden en is deze meer 
geconcentreerd op het terrein uitgevoerd. Dit betekent dat toen een groot deel van het 
terrein voor herontwikkeling beschikbaar is gekomen. 
In het Uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer West 'Parels aan de Ringvaart' (raadsbesluit 
d.d. 3 juli 2014, nummer 2014.0010031) is nagedacht hoe de noodzakelijke ontwikkeling van 
het westelijk deel van Haarlemmermeer kan worden opgepakt om te kunnen voorzien in de 
regionale woningbehoefte. Daarin is onder andere verwoord dat voor Haarlemmermeer West 
in de periode 2014-2025 zal worden ingezet op woningbouwontwikkeling op SEIN, omdat 
hiervoor al plannen voor ontwikkeling in voorbereiding zijn en deze ontwikkeling passend is 
binnen de bestaande infrastructuur. 
Met de 'Bereikbaarheidsstrategie Cruquius' (raadsbesluit d.d. 22 september 2016, nummer 
2014.0028140) is aangegeven dat de huidige wegenstructuur met aanpassing van de 
kruising Spieringweg-N201 voldoende is voor de ontwikkeling van het SEIN-terrein. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 
Door dit bestemmingsplan vast te stellen ontstaat het juridische en planologische kader 
voor het plangebied waarmee de woningbouw mogelijk wordt gemaakt en de bestaande 
voorzieningen van SEIN en van de sociale werkplaats Paswerk worden bestemd. 
Bij de ontwikkeling van het SEIN-terrein zijn de gedachte van omgekeerde integratie van 
zorgbehoevenden en het behoud en mogelijk versterken van de bestaande landschappelijke 
waarden van het terrein belangrijke randvoorwaarden. Met de naamgeving 'Wickevoort' 
wordt ook gerefereerd naar bestaande historische waarden. Dit is de naam van de oprichter 
van de boerderij de Cruquiushoeve (nu een gemeentelijk monument) op het terrein. 
In de ontwikkeling is integrale duurzaamheid een belangrijke ambitie: leven in en met natuur 
en landschap. Onderdeel hiervan is onder andere het uitoefenen van een stadsboerderij in 
het gebied. 

ligging plangebied 

Duurzame verstedelijking 
Bij stedelijke ontwikkelingen dient de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' te worden 
doorlopen, zoals vastgelegd in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening. Deze toets is 
in de toelichting op het bestemmingsplan opgenomen. Daarbij is aangegeven dat in de 
woonregio Amstelland-Meerlanden nog een grote woningbehoefte is en dat binnen het 
bestaand stedelijk gebied onvoldoende ruimte is die behoefte op te vangen. Dat laatste is 
van belang omdat bij voorkeur binnen bestaand stedelijk gebied dient te worden ontwikkeld, 
maar de ontwikkeling op het SEIN-terrein gedeeltelijk - wat betreft de zogenoemde 
noordelijke kavel - als een ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied wordt aangemerkt. 
Ook is aangegeven dat met deze locatie invulling kan worden gegeven aan de specifieke 
behoefte aan een centrum-dorps woonmilieu. 
De locatie ligt nabij een hoogwaardige openbaarvervoersverbinding en heeft via de 
Spieringweg een goede aansluiting op de gebiedsontsluitingsweg N201. 
Met deze overwegingen is sprake van duurzame verstedelijking. 
Omdat het plangebied gedeeltelijk buiten bestaand stedelijk gebied ligt, is op grond van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening van de provincie Noord-Holland ook onderbouwd dat het 
plan voldoet aan de Provinciale Woonvisie 2010-2020, dat het in regionaal verband is 
afgestemd wat betreft woningbehoefte en dat het voldoet aan de uitgangspunten van de 
provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. 
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Ontwikkelingskader SEIN terrein 
Met de vaststelling van de nota van uitgangspunten in 2006 is besloten het terrein De 
Cruquiushoeve (het terrein binnen de bosgordel) en de noordelijke kavel te behandelen als 
twee aparte gebieden of erven, met ieder een eigen ontsluiting vanaf de Spieringweg en 
zonder auto-ontsluiting op de Ringdijk. Behoud en versterking van de kenmerkende 
bosgordel rond het SEIN-terrein is een belangrijke randvoorwaarde. En er dient een 
ecologische verbinding opgenomen te worden tussen Ringdijk/Ringvaart en de 
recreatiegebieden ten oosten van de Spieringweg. De ontwikkeling dient te voorzien in een 
onderscheidend woonmilieu ten opzichte van andere woonmilieus in Haarlemmermeer. 
Door SEIN is het 'Masterplan Cruquiushoeve 2010' (23 december 2009) opgesteld. Dit gaat 
uit van een inrichting met maximaal 1000 woningen. Voor de nadere inrichting zijn daarbij 
enkele punten uit de nota van uitgangspunten losgelaten. De SEIN-woonzorgvoorziening 
behoudt een eigen ontsluiting op de Spieringweg, waarmee er een extra ontsluitingsweg is 
naast de twee aansluitingen op de Spieringweg vanuit het woongebied. Op de noordelijke 
kavel wordt een lagere woningdichtheid voorgesteld, waarbij ter compensatie een 
'wooneiland' ter plaatse van de volkstuinen in de zuidwestpunt buiten de bosgordel wordt 
voorgesteld. 

Mogelijke woningbouw zuidwestpunt 
Een van de beslispunten bij de vaststelling van de nota van uitgangspunten is dat tussen de 
erven en onderaan de Ringdijk een gebied komt met groen en water dat een recreatieve en 
ecologische verbinding vormt tussen de Ringdijk en Ringvaart enerzijds en de 
recreatiegebieden aan de oostzijde van de Spieringweg anderzijds. Zoals te lezen in de tekst 
van het betreffende raadsvoorstel is het voornemen om de noordelijke kavel (tussen de 
erven, ofwel op de rand van de noordelijke kavel en terrein De Cruquiushoeve) deels in te 
richten voor een recreatieve en ecologische verbinding. Het gebied tussen de achterzijde 
van de boerderij de Cruquiushoeve en het gemaal De Cruquius behoudt de groene invulling, 
waar een recreatief waardevol gebied kan ontstaan met verbindingen en attracties. 
In de later vastgestelde 'Structuurvisie Haarlemmermeer 2030' is de nota van 
uitgangspunten gevolgd en is bij de aanwijzing van het SEIN-terrein als te ontwikkelen 
woongebied, het gebied tussen de achterzijde van de boerderij de Cruquiushoeve en het 
gemaal De Cruquius niet meegenomen. 
In de beoordeling van het 'Masterplan Cruquiushoeve 2010' door het college van 
burgemeester en wethouders is aangegeven dat deze in overeenstemming is met de 
beslispunten van de nota van uitgangspunten. Het bebouwen van de zuidwesthoek is in dat 
eindoordeel buiten beschouwing gelaten. Dit betrof een aandeel van 98 woningen. In de 
overwegingen wordt aangegeven dat het college voor dit zuidwestelijk plandeel - gelegen 
buiten de 'bosgordel' - niet zondermeer uitgaat van woningbouw, omdat dit een integrale 
afstemming vergt met de planontwikkeling van Haarlemmermeer-West/infrastructuur en 
ideeën voor een museumpark bij het gemaal. Beschouwd is dat woningbouw op dit gebied 
op zich voorstelbaar is en dat het integrale karakter van de planvorming argumenten geeft 
om af te wijken van de door de raad vastgestelde nota van uitgangspunten, waarin hier geen 
woningbouw toegestaan. Maar wel om pas in latere fase in definitieve vorm en programma 
vast te leggen. Dit is in de Samenwerkingsovereenkomst met SEIN van 2011 (collegebesluit 
25 januari 2011, nummer 2011.0001167) ook opgenomen. 
Latere uitwerkingen van dit gebied geven een meer beperkt bouwprogramma, uitgaande van 
woningen in een agrarische setting in een lage woningdichtheid. Het gaat daarbij om 
maximaal 40 woningen. 
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Wij beseffen dat de zuidwesthoek gelegen in de overgang tussen polder en ringdijk en 
tussen het gemaal en de boerderij de Cruquiushoeve, een eigen landschappelijke en 
cultuurhistorische context kent. Ondanks de geldende bebouwbare bestemming is het 
gebruik van dit gebied altijd extensief geweest met in hoofdzaak volkstuinen en paardeweide 
en daarnaast parkeerruimte voor bezoekers van het gemaal. 
Wij zijn van mening dat dit gebied binnen de genoemde context mogelijkheid biedt om 
invulling te geven aan een meer landelijk woonmilieu naast de overige ontwikkeling van het 
SEIN-terrein (het terrein De Cruquiushoeve en de noordelijke kavel) met een dorps-landelijk 
woonmilieu. 
Woonbebouwing in de zuidwesthoek past ook binnen het streven naar integratie tussen de 
woningbouwontwikkeling en de omgeving van het museum. Het kan er uiteindelijk aan 
bijdragen dat het museum door meer mensen beleefd kan worden en door de bewoonde 
omgeving er een veilige omgeving wordt geboden voor passanten. 
De inrichting van het gebied dient daarbij ook plaats te vinden in afstemming met de verdere 
planontwikkeling voor Haarlemmermeer West en de daarmee samenhangende 
infrastructuur. In de 'Bereikbaarheidsstrategie Cruquius' is hierover aangegeven dat een 
beperkte ontsluiting aan de noordzijde van de N201, buiten de bosgordel, niet onmogelijk 
moet worden gemaakt. 

Verdere uitwerking en afstemming van woningbouw in dit plandeel moet nog plaatsvinden. 
In eerste instantie gaan we voor het gebied tussen de achterzijde van de Cruquiushoeve en 
de Ringdijk uit van stadslandbouw en een brede groene rand. Behalve de stadsboerderij 
worden hier ook functies voor recreatie en voor cultuur en ontspanning voorzien, waarmee 
een cluster ontstaat van voorzieningen die elkaar ondersteunen. 
Om woningbouw hier op een later moment mogelijk te maken is een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen voor de bouw van maximaal 40 woningen. 

Wij stellen de raad daarom voor af te wijken van de 'Structuurvisie Haarlemmermeer 
2030'en van de 'Nota van Uitgangspunten' en voor het gebied tussen de achterzijde van de 
Cruquiushoeve en de Ringdijk en dit gebied niet uitsluitend aan te wijzen als gebied voor 
groen en recreatieve verbindingen maar ook aan te wijzen als toekomstig woongebied, met 
een inpassing in het landschap en in een integrale afstemming met de planontwikkeling van 
Haarlemmermeer-West en de daarmee samenhangende infrastructuur, en ideeën voor een 
museumpark bij het gemaal. 

Gebiedsontsluiting 
Om de bereikbaarheid van het gebied Cruquius op lange termijn te waarborgen is in de 
'Structuurvisie Haarlemmermeer 2030' en in 'Parels aan de Ringvaart' de optie aangegeven 
van een nieuwe weg, ten westen van en parallel aan de Spieringweg. Deze weg zou niet 
alleen het gebied ten zuiden van de N201 kunnen ontsluiten, maar ook de noordzijde waar 
het SEIN-terrein ligt. 
Met het concreter worden van de ontwikkeling van het woongebied Wickevoort op het SEIN-
terrein, werd de behoefte aan de verdere uitwerking van de gebiedsontsluiting voor Cruquius 
groter. Met de 'Bereikbaarheidsstrategie Cruquius' is besloten dat de huidige wegenstructuur 
in beginsel gebruikt wordt voor de ontsluiting van de verschillende deelgebieden bij 
Cruquius. Voor Wickevoort vraagt de ontsluiting op de Spieringweg om aanpassingen aan 
de opstelstroken ter hoogte van de kruising met de N201 met een uitbreiding van twee naar 
drie opstelstroken. Daarmee krijgt verkeer linksaf, rechtdoor en rechtsaf ieder een eigen 
opstelstrook. Voor het bestaande aanliggende fietspad langs de Spieringweg ter hoogte van 
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het SEIN-terrein komt een vrijliggend fietspad op het SEIN-terrein in de plaats. 
Wel dient een ruimtelijke reservering te worden aangehouden voor een beperkte ontsluiting 
aan de noordzijde van de N201, buiten de bosgordel, mochten toekomstige ontwikkelingen 
ten zuiden van de N201 aanleiding geven tot toch een nieuwe parallelle ontsluitingsstructuur. 

Stedenbouwkundig ontwerp 
Het oorspronkelijke landschappelijk ontwerp van het terrein De Cruquiushoeve zal leidend 
zijn voor de ontwikkeling. Het wordt een eigentijds landgoed, met statige lanen en paden. 
Parkeren vindt niet plaats langs de straat maar wordt uit zicht gehouden. Er wordt voorzien 
in een stadsboerderij en kleinschalige, passende voorzieningen. Het bestaande zorg(wonen) 
en het toekomstige wonen sluiten op elkaar aan en cliënten van SEIN en de nieuwe 
bewoners delen openbare ruimte en voorzieningen met elkaar.Net als in het oorspronkelijke 
ontwerp, wordt het autoverkeer op de Spieringweg ontsloten met een interne ringweg door 
het gebied waarop weer de verschillende buurtjes van het gebied aansluiten. Bestaande 
bomen op het terrein blijven veelal behouden. 
Er komt een recreatieve en ecologische verbinding tussen Ringvaart/Ringdijk en de 
recreatiegebieden ten oosten van de Spieringweg. Daarbij wordt ook een brede vaart 
gerealiseerd. Door het gebied heen komen recreatieve verbindingen naar het museum, de 
stadsboerderij en de manege. 
De interne ringweg heeft twee aansluiting op de Spieringweg. Ontsluitingen op de Ringdijk 
worden alleen gerealiseerd voor langzaam verkeer. 
De SEIN-woonzorgvoorziening behoudt een eigen ontsluiting op de Spieringweg. 
Het streven is de ontsluiting voor Paswerk op de Spieringweg te integreren met de 
ontsluiting van het nieuwe woongebied op de Spieringweg, waarmee de zelfstandige 
ontsluiting van Paswerk op den duur niet meer nodig is. 
In de wijk wordt veel grondgebonden woningbouw toegepast, maar op enkele markante 
punten is ook woningbouw in gestapelde vorm mogelijk als beeldbepalende gebouwen aan 
de randen van het te ontwikkelen gebied. Op de hoek N201/Spieringweg kan tot maximaal 
24 meter hoogte gebouwd worden, op andere plekken is dat maximaal 12 of 15 meter 
hoogte (ofwel vier of vijf bouwlagen). 
Aan de westzijde van het terrein ligt buiten de bosgordel een gebiedje in de overgangszone 
van polder naar Ringvaartzone. Hier ligt de Cruquiushoeve, manege, een paardeweide en 
(tot voor kort) volkstuinen. Dit gebiedje grenst aan het terrein van het museum. Woningbouw 
hier vergt een integrale afstemming met de planontwikkeling van Haarlemmermeer 
West/infrastructuur en ideeën voor een museumpark bij het gemaal. Hiertoe is overleg 
gaande tussen de ontwikkelaar en het museum. Uitgangspunt daarin is synergie tussen het 
museumpark en het woongebied, wat onder andere leidt tot woningbouw in een lage 
dichtheid. Om hier in de uitwerking zorgvuldig mee om te gaan is verdere uitwerking nodig. 
Mogelijke woningbouw in dit deel wordt in de fasering naar achteren geplaatst. 
Net ten zuiden daarvan in de zone langs de N201 ligt een gebiedje met open grond en een 
kinderboerderij. Hier is herschikking en aanvulling van functies voorzien. De bestaande 
manege wordt hierheen verplaatst, de nieuw op te richten stadsboerderij en voorzieningen 
(zoals kinderopvang, ruimten voor bijeenkomsten, recreatieve activiteiten, dagbesteding 
SEIN-bewoners) worden hier gesitueerd, de kinderboerdij wordt verplaatst naar de 
bestaande boerderij de Cruquiushoeve. 
In een uitwerking tot stedenbouwkundig ontwerp zijn totaal 756 woningen opgenomen. 



onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Cruquius Wickevoort en Beeldkwaliteitsplan Landgoed 
Wickevoort 

Volgvel 8 

Woninqbouwprogramma 
De woningbouwprogramma bestaat uit 30% sociaal segment, 10% midden segment en 60% 
markt segment. 
Er wordt voorzien in woningen in een dorps en landelijke woonmilieu. 
Het uitgeven van vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap en woongroepen behoort 
tot de mogelijkheden. 

Belangrijk aspect in deze ontwikkeling is inspelen op de woningmarkt. In het 
stedenbouwkundig ontwerp wordt hier rekening mee gehouden doordat de definitieve 
invulling per zogeheten kamer als onderdeel van het geheel zal plaatsvinden en vraag 
gestuurd wordt ontwikkeld. 

Planvorm 
Het bestemmingsplan biedt de juridische grondslag, op basis waarvan de woningen 
ontwikkeld kunnen worden. Het bestemmingsplan legt daartoe de hoofdstructuur van 
verkeer, groen, water en woningbouw vast. In het plan is ook ruimte voor stadslandbouw 
opgenomen. 
De bestemming voor woningbouw geeft geen verkavelingsstructuur, maar legt voor het te 
bebouwen woongebied de stedenbouwkundige randvoorwaarden vast. Die 
randvoorwaarden betreffen met name aantal woningen en de maximale bouwhoogte. 
De landschappelijke waarden van de bosgordel danwel bosrand worden beschermd met 
voorwaarden ten aanzien van bijvoorbeeld rooien en aanleggen van paden, die zijn 
opgenomen in een dubbelbestemming die geldt boven de primaire bestemming Groen. 
Het bestemmingsplan geeft een directe bouwtitel voor het grootste deel van de ontwikkeling. 
Daarbij hoeft na het in werking treden van dit bestemmingsplan dus geen nader 
uitwerkingsplan of wijzigingsplan te worden opgesteld ter uitvoering van de woningbouw. 
Alleen voor het gedachte woningbouwdeel buiten de bosgordel is in dit bestemmingsplan 
geen rechtstreekse bouwtitel voor woningbouw opgenomen. Dit is bestemd voor 
stadslandbouw en daarbij is een wijzigingsbevoegdheid voor woningbouw opgenomen. 
Daarmee kan in een later stadium de bestemming worden gewijzigd ten behoeve van 
woningbouw, waarbij dan een zorgvuldige afweging worden gemaakt op basis van een 
concreet verkavelingsplan. Het wijzigingsplan doorloopt een planologische procedure 
waarbij het college van burgemeester en wethouders het plan vaststelt. 

Buiten de bosgordel is in de zone langs de N201 een herschikking en aanvulling van functies 
voorzien. Hier is een bestemming Gemengd opgenomen, waarin plaats wordt geboden aan 
die verschillende functies. 
De SEIN-woonzorgvoorziening en de sociale werkplaats Paswerk zijn in hun bestaande 
situatie bestemd. 

Wanneer veranderingen in de markt aanleiding geven tot een andere uitwerking, kan dit ook 
betekenen dat er aanleiding is tot het bouwen van meer woningen dan het eerder genoemde 
aantal van 756. Dit willen wij niet uitsluiten. In de regels van de bestemming Woongebied is 
daartoe een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een totaal van maximaal 1000 
woningen. Voorop staat echter dat de beeldkwaliteit die wordt nagestreefd behouden blijft. 
Dat is als randvoorwaarde opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid. 
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Beeldkwaliteitsplan 
In het bestemmingsplan Cruquius Wickevoort zijn uitgangspunten over onder andere 
bouwhoogte, hoofdstructuur en landschappelijke elementen vertaald. 
Niet alle aspecten die het ruimtelijk beeld en de ruimtelijke kwaliteit bepalen zijn vast te 
leggen in het bestemmingsplan. Dat kan in een beeldkwaliteitsplan. Hierin staan de 
uitgangspunten voor de gebouwen, de uiterlijke verschijning van gebouwen, de verbindingen 
en de inrichting van de buitenruimte (zoals parkeerruimte, verblijfsruimte). 
In het Beeldkwaliteitsplan Landgoed Wickevoort staat het bijzondere landschap centraal, niet 
alleen als decor en context voor de woningen, maar ook om doorheen te bewegen, gebruik 
van te maken en van te eten. Het wordt een duurzaam en eigentijds landgoed waarin de 
architectuur terughoudend vorm wordt gegeven en waar mogelijk de woning of het 
woongebouw georiënteerd wordt op het landschap. 
Het beeldkwaliteitsplan wordt door de raad vastgesteld en vormt daarmee een directe 
aanvulling op het Welstandbeleid. Een aanvraag voor woningbouw zal dus moeten voldoen 
aan zowel de globale woonbestemming als aan het beeldkwaliteitsplan. 
Door de gemeente wordt een kwaliteitsteam aangesteld uit leden die werkzaam zijn bij de 
gemeente en uit externe deskundigen (bijvoorbeeld architecten). Met de toets door het 
kwaliteitsteam is de kwaliteit van het te ontwikkelen gebied gewaarborgd. 

In de afstemming van het Beeldkwaliteitsplan Landgoed Wickevoort op de gemeentelijke 
leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) is het beeldkwaliteitsplan ten 
opzichte van het ontwerp-beeldkwaliteitsplan op één punt aangepast. In plaats van het 
toepassen van grasstenen/cassettes als ondergrond bij parkeeroplossingen wat afwijkt van 
de DIOR, wordt in het beeldkwaliteitsplan nu de DIOR gevolgd. 
Op enkele punten wijkt het Beeldkwaliteitsplan Landgoed Wickevoort wel af van de DIOR. 
De DIOR biedt ruimte om af te wijken, mits de afwijkingen zijn gemotiveerd en onderbouwd. 
In het document 'Landgoed Wickevoort te Cruquius (Haarlemmermeer), afwijkingen DIOR' 
worden de afwijkingen beargumenteerd en worden de consequenties in beeld gebracht. 
Omdat het hier een bijzondere woonomgeving betreft in de vorm van een eigentijds 
landgoed waarbij het groene landschap dominant is, wordt gestreefd zo min mogelijk 
verharding toepassen. Daar waar wel wordt verhard wordt geen strakke zonering met 
trottoirs, fietspaden en rijbanen toegepast zoals de DIOR voor schrijft, maar een ontspannen 
profiel met ruimte voor groen. Geparkeerde auto's zijn niet zichtbaar vanuit de 
hoofdstructuur. In de woonstraten/erven delen alle verkeersdeelnemers de verharding en is 
de auto te gast. Vrijliggende langzaam verkeer routes zorgen voor prettige, veilige en snelle 
verbindingen tussen de verschillende delen van het landgoed. 
Bij voet- en wandelpaden schrijft de DIOR als verharding tegels, klinkers of halfverharding 
voor. In afwijking hiervan wordt afgestrooid asfalt van zandkleurig split/grind toegepast, wat 
een meer landschappelijke uitstraling heeft. Op paden boven kabels en leidingen komen wel 
klinkers. 
Wij zijn van mening dat met toepassing van dit beeldkwaliteitsplan een onderscheidende 
woonomgeving wordt gevormd die complementair is aan het aanbod in en rond 
Haarlemmermeer. Wij stellen de raad daarom voor om onder afwijking van de DIOR zoals 
verwoord in bijgevoegd document 'Landgoed Wickevoort te Cruquius (Haarlemmermeer), 
afwijkingen DIOR' het Beeldkwaliteitsplan Landgoed Wickevoort vast te stellen. 
Het toepassen van afgestrooid asfalt geeft meerlasten, doordat het vervangen hiervan 
duurder is dan bij materiaal uit de DIOR. Wij hebben deze meerlasten bij afkoop in 30 jaar 
bepaald op €39,00 per m.2. Bij het Definitief Ontwerp van de verkaveling bepalen wij het 
totale aantal m2. In een aanvulling op de anterieure overeenkomst wordt vastgelegd dat het 
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totaal bedrag door de ontwikkelaar bij de overdracht van het openbaar gebied aan de 
gemeente wordt betaald. 

Overige aspecten 

Duurzaamheid 
Alle woningen worden gasloos gebouwd en er wordt zoveel als mogelijk energieneutraal 
gebouwd. 
De toepassing van integrale duurzaamheid staat centraal: leven in en met natuur en 
landschap. Dit vertaalt zich ook in een materiaaltoepassing, beperking van energieverbruik, 
het organiseren van kringlopen, gebruik maken van lokale productie en het beheer van de 
openbare ruimte op een duurzame manier en in samenhang met de sociale structuur van het 
landgoed. Ook het stimuleren van een lager autobezit en duurzame wijzen van vervoer is 
belangrijk onderdeel van de integrale duurzaamheid. 

Milieueffecten 
Het plan betreft een stedelijke ontwikkeling. Bij de bouw van 2000 woningen geldt voor 
stedelijke ontwikkelingen een m.e.r.-beoordelingsplicht. Dat is hier niet aan de orde. 
Regelgeving geeft wel aan dat met een vrije vorm van beoordeling dient te worden bezien of 
sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. In de toelichting van het 
bestemmingsplan wordt aangegeven dat uit de beschouwing van milieuthema's in het kader 
van deze ontwikkeling kan worden geconcludeerd dat er geen belangrijke negatieve 
milieugevolgen optreden. 

Externe veiligheid 
De ontwikkeling is niet in strijd met de wetgeving over externe veiligheid. 
Wel zal binnen de risicozone van 70 meter van de gasleiding die in de bosgordel door het 
gebied loopt, het aantal toegevoegde personen vanwege de woningbouw - afhankelijk van 
de stedenbouwkundige uitwerking - 300 tot 400 personen bedragen. Het uitgangspunt van 
gemeentelijk beleid ('Verantwoording groepsrisico externe veiligheid', oktober 2012) is 
maximaal 100 personen toe te voegen. 
In de risicoafweging is van belang dat hier sprake is van een goede ontsluiting die direct 
wegvoert van de plaats van een eventuele calamiteit naar bovenliggende infrastructuur. Ook 
van belang in de afweging is de aanwezigheid van de brede watergang aan de ene zijde en 
een brede groengordel aan de andere zijde tussen de leiding en de woningbouw. 

Ten aanzien van transport gevaarlijke stoffen over de N201 gaat het gemeentelijk beleid uit 
van een invloedsgebied van 325 meter, waarbinnen geen functies voor personen met een 
lage zelfredzaamheid zouden moeten worden toegevoegd. De voorgenomen vestiging van 
een kinderdagverblijf van beperkte omvang valt nog binnen deze zone. Deze mogelijkheid is 
noodzakelijk om een gewenst maatschappelijk voorzieningenniveau te kunnen bieden voor 
het nieuwe woongebied. Er is binnen het ontwikkelgebied feitelijk geen alternatief, omdat er 
nauwelijks grond is die zowel buiten het invloedsgebied vanwege transport gevaarlijke 
stoffen als buiten het invloedsgebied vanwege de gasleiding ligt. In de situering van de 
betreffende functie en de bijbehorende buitenruimte dient rekening te worden gehouden met 
de ligging ten opzichte van de bron, zodanig dat in geval van een calamiteit een goede 
vluchtroute beschikbaar is van de bron weg. 



onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Cruquius Wickevoort en Beeldkwaliteitsplan Landgoed 
Wickevoort 

Volgvel 11 

Gezien het bovenstaande is de ontwikkeling goed te verantwoorden met betrekking tot 
externe veiligheid. 

Wegverkeerslawaai 
In de zone langs de N201 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op meerdere plaatsen 
overschreden. Omdat langs de N201 sprake is van buitenstedelijk gebied geldt hier een lage 
maximale ontheffingswaarde van 53 dB (tegenover maximaal 63 dB in binnenstedelijk 
gebied). Langs de Spieringweg geldt de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. 
Aan de hand van een stedenbouwkundig ontwerp is de hoeveelheid woningen bepaald die 
de voorkeursgrenswaarde en mogelijk de maximale ontheffingswaarde waarde 
overschrijden. 
Voor woningen die de voorkeursgrenswaarde overschrijden, hebben wij Hogere waarden 
vastgesteld. In geval ook de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden zal 
toepassing van dove gevels of andere oplossingen zoals een vliesgevel dienen plaats te 
vinden. 

Resultaten wettelijk vooroverleg, volgens artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke  
Ordening 
In het kader van het wettelijk vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan hebben 
Hoogheemraadschap van Rijnland, Veiligheidsregio Kennemerland/Brandweer 
Kennemerland, Cultuurcompagnie (vanaf 2017 ErfgoedAdvies), Stichting 
Haarlemmermeermuseum De Cruquius (voorheen MeerHistorie), Gasunie, Liander, Tennet, 
gemeente Haarlem en gemeente Heemstede een positieve reactie gegeven. Ook door 
Paswerk (sociale werkplaats) is een reactie gegeven op het voorontwerpbestemmingsplan. 
Op de hierbij gemaakte opmerkingen hebben wij in de toelichting van het bestemmingsplan 
(hoofdstuk 6) een reactie opgenomen. 
De provincie Noord-Holland heeft in het vooroverleg nadere opmerkingen gegeven op het 
plan ten aanzien van de beschouwingen van de kwantitatieve en kwalitatieve 
woningbehoefte, de uitwerking van het gebiedje nabij het museum en de omvang van 
mogelijk 1000 woningen in relatie tot de beeldkwaliteit van de ontwikkeling. In het kader van 
het vooroverleg is het plan twee keer besproken in de provinciale Adviescommissie 
Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO). 
Het plan is ook voorgelegd aan de gemeentelijke Erfgoedcommissie van 15 februari 2017. 
Deze heeft positief gereageerd. 
Daarnaast is de klankbordgroep Cruquius Wickevoort in de gelegenheid gesteld om op het 
plan te reageren. Deze heeft op meerdere punten een reactie gegeven. 

In de toelichting van het bestemmingsplan is onze reactie op het vooroverleg opgenomen. 

Participatie 
Vanaf 2014 is door de ontwikkelende partijen op meerdere manieren participatie gevoerd 
met bewoners en bedrijven uit de omgeving. In de bijlage 'Participatie Wickevoort' die bij dit 
raadsvoorstel is gevoegd, wordt uitgebreid ingegaan op de gevoerde participatie en de 
resultaten daarvan. 
Doel van de gehouden bijeenkomsten was enerzijds het ophalen van input voor het integraal 
uitwerken van de plannen en anderzijds het actief informeren over de stand van zaken. 
Vanaf 19 maart 2014 tot en met 27 juni 2017 zijn vier bijeenkomsten voor bewoners en 
bedrijven uit de omgeving georganiseerd, waarin belangstellenden actief konden 
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meedenken over de ontwikkeling en waarin op belangrijke momenten een terugkoppeling is 
gegeven over de planuitwerking en het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. 
Vanaf 5 oktober 2015 tot en met 13 februari 2017 hebben met de klankbordgroep die voor 
deze ontwikkeling is ingesteld zes bijeenkomsten plaatsgehad. 
Op 26 maart 2015 heeft een kernwaardensessie met enkele belanghebbenden 
plaatsgevonden. Verder hebben individuele gesprekken plaatsgevonden met meerdere 
omwonenden en belanghebbenden rond het gebied. 
Tijdens het proces van participatie is door de ontwikkelaar gekeken of aan geuite belangen 
tegemoet kon worden gekomen. Daarop heeft deze op onderdelen aanpassingen gedaan 
aan de planuitwerking. Zo wordt bij de inrichting van de Spieringweg rekening houden met 
de extra verkeersbelasting door ruimte te maken voor een extra rijstrook bij de kruising met 
de N201 en wordt in plaats van de nu langs de Spieringweg liggende fietsstrook binnen het 
plan Wickevoort een vrij fietspad aangelegd welke in het beeldkwaliteitsplan is opgenomen; 
de keuze is gemaakt om voor de stedenbouwkundige accenten of hoekstenen op één locatie 
in hoogbouw van maximaal acht bouwlagen te voorzien, namelijk bij de kruising N201-
Spieringweg ongeveer ter plaatse van het voormalig zusterhuis, en op overige locaties een 
hoeksteen te vormen met stedelijke bebouwing van maximaal vier (waar gelegen tegenover 
bestaande woonbebouwing) of vijf bouwlagen; er is een groene gordel voorzien en ook in 
het bestemmingsplan opgenomen langs de westelijke exploitatiegrens van de noordelijke 
kavel als groene buffer tussen het nieuwe woongebied met hoeksteen en de bestaande 
bebouwing langs Cruquiusdijk; op het terrein blijven bestaande markante bomen behouden 
die voorheen tussen de paviljoens stonden, 
Er zijn ook dingen die in de participatie naar voren zijn gekomen die niet of niet geheel zijn 
verwerkt, bijvoorbeeld omdat deze niet passend zijn bij de visie voor de ontwikkeling van 
Wickevoort of op praktische bezwaren in de uitvoering stuiten. Zoals het plaatsen van de 
accenten met gestapelde woningbouw vooral in het midden van het gebied waar vroeger de 
paviljoens stonden, het verbinden van de brede vaart met de waterpartij langs de N201 voor 
een rondgaande kanoroute, het behoudt van karakter/parkachtige zone van de 
zuidwesthoek, het beperken van de bouwhoogte van de noordwestelijke hoeksteen en het 
maken van een openbare voorziening van de Agnetahoeve op de noordelijke kavel. 
Een uitgebreid overzicht is opgenomen in genoemde bijlage bij het raadsvoorstel. 

Procedure 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling is op 26 juni 2017 bekendgemaakt en heeft met de daarop 
betrekking hebbende stukken vanaf 27 juni 2017 gedurende zes weken ter visie gelegen. In 
deze periode zijn zeventien zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. 
Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad wordt het vastgestelde plan ter 
inzage gelegd. De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat een bestemmingsplan dat ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld pas na zes weken 
mag worden gepubliceerd. In deze zes weken krijgen de provincie en het rijk de gelegenheid 
om een reactieve aanwijzing te geven in het geval de gewijzigde vaststelling een provinciaal 
belang of rijksbelang schaadt. 
Na de ter inzage ligging is het plan van kracht, tenzij beroep wordt ingesteld. Als tegen het 
plan wel beroep wordt ingesteld, maar niet binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de Raad van State is gedaan, dan treedt het plan direct na de 
beroepstermijn in werking. 

Beoordeling zienswijzen 
De zienswijzen betreffen in hoofdzaak de volgende punten: 
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- gebiedsontsluiting Cruquius en dan met name de grote toename van de 
verkeersintensiteit op de Spieringweg, als ook de gevolgen van de toename van de 
verkeersintensiteit in samenhang met het aanwezige bedrijfsverkeer op de Spieringweg; 

- het verlies van uitzicht en privacy voor omwonenden van het plangebied 
- aantasting van het landschap 
- aantasting van het cultuurhistorisch karakter van het plandeel nabij museum De Cruquius 
- de stedenbouwkundige opzet met hoekstenen welke niet strookt met de 

landgoedgedachte 
- invloed danwel beperkende werking op de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. 
De zienswijzen die stellen dat de Spieringweg de toekomstige verkeersintensiteit niet kan 
verwerken, hebben ons aanleiding gegeven om op basis van het onlangs geactualiseerde 
verkeersmodel opnieuw een berekening te laten doen van de doorstroming van het verkeer 
op de kruising Spieringweg met N201. De resultaten laten nogmaals zien dat de kruising het 
verkeer in de toekomst voldoende kan verwerken. In de bijlage 'Onderbouwing ontsluiting via 
Spieringweg' bij dit raadsvoorstel wordt hier nader op in gegaan. 
Ook is ter nadere onderbouwing van de stedenbouwkundige visie voor Wickevoort de bijlage 
'Onderbouwing visie landgoed' bij dit raadsvoorstel gevoegd. 
Om inzicht te geven in het verschil tussen het geldend planologisch regime en het 
voorliggende bestemmingsplan is de bijlage 'Planologisch vergelijk' bij dit raadsvoorstel 
opgenomen. 
In de bijlage 'Nota van zienswijzen en ambtshalve voorstellen bestemmingsplan 'Cruquius 
Wickevoort' hebben wij de zienswijzen genummerd, samengevat en van onze reactie en 
conclusie voorzien. Per zienswijze wordt in de conclusie aangegeven of deze aanleiding 
geeft om uw raad voor te stellen wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. 
De zienswijzen geven aanleiding enkele wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan door de regels op enkele onderdelen aan te passen. Dit geeft 
geen veranderingen in de opzet van het plan. In de paragraaf Voorgestelde wijzigingen zijn 
de veranderingen juridisch verwoord. 
Daarnaast zullen wij enkele aanvullende teksten zoals deze in de bijlage bij dit raadsvoorstel 
zijn opgenomen in de toelichting op het bestemmingsplan verwerken danwel als bijlage bij 
de toelichting opnemen. 

Ambtshalve voorstellen 
In de bijlage 'Nota van zienswijzen en ambtshalve voorstellen bestemmingsplan 'Cruquius 
Wickevoort' stellen wij voor de interne westelijke verkeersontsluiting iets zuidelijker te 
plaatsen. In de paragraaf Voorgestelde wijzigingen is dit juridisch verwoord. 

Wat mag het kosten? 
Artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat de gemeenteraad een 
exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen bouwplan is voorgenomen. In vervolg op artikel 6.12 lid 1 wordt in artikel 6.12 
lid 2 Wro bepaald dat de gemeenteraad geen exploitatieplan vaststelt als het verhaal van 
kosten anderszins is verzekerd. 
Voor dit bestemmingsplan geldt dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, namelijk 
met een anterieure overeenkomst. Het opstellen van een exploitatieplan is om die reden niet 
nodig. 



Onderwerp 

Volgvel 

Vaststelling bestemmingsplan Cruquius Wickevoort en Beeldkwaliteitsplan Landgoed 
Wickevoort 
14 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. 
Het college is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan en binnen het 
college is de wethouder Ruimtelijke Ordening het eerste aanspreekpunt. Door ons college te 
machtigen het verder noodzakelijke te verrichten, zijn 
wij bevoegd op te treden in een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Met de vaststelling van het bestemmingsplan is het plan afgerond. Wel staat nog de 
mogelijkheid open van beroep bij de Raad van State. De raad zal in kennis worden gesteld 
van de uitspraak van de Raad van State in een eventuele beroepsprocedure. 

4. Ondertekening 

vA 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer/ 
de secretaris, de burgemeeatei 

rel Brugman 

Bijlage(n): 

Bestemmingsplan Cruquius Wickevoort (verbeeldirjg, regels, toelichting) 
Beeldkwaliteitsplan Landgoed Wickevoort 
Participatie Wickevoort 
Planologisch Vergelijk 
Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg 
Onderbouwing visie landgoed 



 

 

 

 

 

 

Amendement bij Raadsvoorstel 2018.0008627 bestemmingsplan Cruquius Wickevoort 

 

Inspraak Orangerie vindt gehoor 

 

 

Overwegende dat: 

1. Het orangerie gebouw met 4 lagen en op enige afstand tot de huidige woningen een 

behoorlijke impact heeft op de huidige omwonenden. 

2. De hoeksteen in een later stadium is geplaatst in de planvorming, in eerste aanleg was er 

geen sprake van hoekstenen. 

3. De insprekers consequent en herhaaldelijk hun bezwaren hebben aangegeven.  

4. Op de door de bewoners gewenste plek, het in 1e instantie niet paste, omdat de oude 

boerderij (de Agnetahoeve), de stadsboerderij zou worden. Later is besloten de boerderij 

toch te slopen. 

5. Het hoeksteengebouw zonder grote bezwaren verschoven kan worden om aan deze 

bezwaren tegemoet te komen.   

 

Besluit de raad om het volgende beslispunt in te voegen: 

4. Het bouwvlak voor het gebouw de orangerie wordt verkleind met circa 40m in oostelijke 

richting. In het westelijke deel wordt een parkeerterrein aangelegd met groen/bomen. Zie 

bijgevoegde schets. 

 

D66, Joost Koomen, 

CDA, CDVP en ÉÉN Hlmr 
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Nota van zienswijzen en ambtshalve voorstellen 

bestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort’ 
behorend bij raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort’ 

 

 

1.  Ontvankelijkheid zienswijzen 

2.  Zienswijze beoordeling 

3.  Ambtshalve voorstellen 

4.  Voorgestelde wijzigingen 
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1. Ontvankelijkheid zienswijzen 

 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort’ heeft vanaf 27 juni 2017 gedurende zes weken 

ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van terinzageligging bestond de mogelijkheid om 

zienswijzen kenbaar te maken bij de raad. Hiervan is gebruik gemaakt door: 

1. Köster Advocaten, Postbus 5287, 2000 CG Haarlem, namens ‘Vereniging van eigenaars 

gebouwen La Vista’; en haar leden: de heer A.H. Oorbeek; de heer F.J A. van der Hoek en 

mevrouw A.M.D. van der Hoek; de heer R. de Meel en mevrouw M.B. de Meel-Akersloot; de 

heer R.C.J. van den Berg en mevrouw J.C.P. van den Berg-Boon; de heer B.J.M. Leliefeld en 

mevrouw L.A.W.M. Leliefeld-ten Doeschate; de heer J.C.D. van Werkhoven en mevrouw J. 

van Werkhoven-van Houtum; de heer H. Daalder en mevrouw J. Daalder-Gieskes; mevrouw 

M. Seelen-van der Molen; de heer R. Assman en mevrouw CC. Assman-Grossman; de heer 

E.F. Nierstrasz en mevrouw M.G.I. Nierstrasz-Ledeboer; de heer W A. van Schaik en 

mevrouw A.W. van Schaik-Zijdenbos; de heer J.W.J.M. Koop en de heer M.V. Vonk; de heer 

A. ten Hove Jansen en mevrouw G.H. ten Hove Jansen-Westerhof; de heer B.A. Donkeren 

mevrouw M.A.A.A. Donker-Verdurmen; de heer J.C. Rommertz en mevrouw W.M. Rommertz-

Staats; de heer T.A. Gan en mevrouw S N. Gan-Siem; de heer D.H.M. van Rijn en mevrouw 

J.A. van Rijn-Janssen; de heer P.A.M. Bannenberg en mevrouw M.L. Kraak; de heer P.C. 

Kalkoene namens mevrouw E.C.A. Schüphaus; de heer R. Joghems en mevrouw A P. 

Joghems-Mol; mevrouw H. Bos-van Keulen; de heer R.A.H. Raspoorten mevrouwW.AL M. 

Raspoort-Zwinkels; mevrouw G.A.C.H. Hazelzet-Buur; de heer C.J.M. Christiaanse en 

mevrouw U.M. Christiaanse-Kalscheid; de heer J. Piket en mevrouw O.A. Piket-Weitering; de 

heer P.M. Bervoets en mevrouw R.M.G. Bervoets-Buis; mevrouw M.F.M. Lammers-Smit;  

2. Adviesbureau Verschoor, Mozartlaan 62, 3603 BJ Maarssen, namens E.F. Wittkamper en 

W.J. van der Zwan; D.S. Eppink en J.L. Behage; A. Karmelk en B. Karmelk;  

3. H.W. Loerakker namens L. Hrouda; R J. Lievaart; H.W. Loerakker en S.A.M. Loerakker-de 

Bie; M.A. Houtkooper en B. Houtkooper; A. Karmelk en B. Karmelk; E.E. Wittkãmper en W.J. 

Zwan; D.S. Eppink en J.L. Behage; J.S.M. Behage;  P. Versterre en J. Versterre – 

Heintzberger; A. Hrouda;  

4. Stal Cruquius; 

5. M.J. van der Peet, Bennebroekerdijk 164; 

6. A.J. en L.R. Monster namens namens W.A. Kersten; A. Kersten, B. Heubult, E. Heubult, J. 

Prins, J.M. van Rijn en E.W. van Rijn; F. Gabriel, J. Gabriel, K. Gabriel, J. Gabriel en C. 

Gabriel; N.J.J.Y. Schipper, M.D. Schipper en E.M. Schipper; C. van Wijk, R. van Wijk, S. van 

Wijk, A. van Wijk en R. Slompe; L.R. Monster, A.J. Monster, V. Monster en U. Monster; E. van 

Damme, Y. van Damme, D. van Damme, T. van Damme, D. van Damme en L. van Damme; 

N. van der Stoel; E. Huijsmans en T. Huijsmans; M.J. Rijke de Bont en J. Rijke; W. DHaene; 

K. de Zwart, Y. Hendriks, L. de Zwart, R. de Zwart; A.M.Bijl, A.A. Bijl, A. Bijl, M.G.C. Bijl-Stam 

en S. Bijl; B.A. Monster en L. Stokman; S.G.P. Monster Smit en A.B. Monster; A. Monster en 

J. Monster; J. van der Maarl; A.C. Molenaar en J. van Dijk; R. Westerborg en J. Westerborg 

Meijer; C. Wennekers, S. van Eek en A. Wennekers; R. van Haaster, E. van Haaster, H. van 

Haaster, N. van Haaster en L. van Haaster; J. Mok, J. van Haaster, L. van Haaster en A. van 

Haaster; J. Agterhof, M. Agterhof en D. Agterhof; 

7. De Haan Advocaten & Notarissen, Postbus 23657,1100 ED Amsterdam namens C. van Wijk; 

E. van Damme; R. en A. Monster; J. Gabriel; E.W. van Rijn- Rijkbost; Fam. N.J.J.IJ. Schipper; 

8. Stichting Achmea Rechtsbijstand, Postbus 4116, 7320 AC  Apeldoorn, namens AGRO 

Service; 

9. A. Bijl; 

10. Mw. S. Bijl; 

11. R.C.M. van Haaster; 
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12. W.A. Kersten; 

13. Dhr. J. Agterhof; 

14. Köster Advocaten, Postbus 5287, 2000 CG Haarlem, namens de vereniging 

Haarlemmermeersche Golfclub en de besloten vennootschap De Groene Weelde B.V.; 

15. Dorpshuis Cruquius; 

16. Burgemeester en wethouders van Heemstede; 

17. Paswerk Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland; 

 

Alle zienswijzen zijn tijdig ingediend en zijn daarmee ontvankelijk.  
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2. Zienswijzen beantwoording 

De zienswijzen zijn hieronder per samenhangend onderdeel samengevat en van een reactie voorzien.  

 
Zienswijze 1 

 

Reikwijdte zienswijze  

Deze zienswijze richt zich op het deel van het plangebied dat ten westen ligt van de bosgordel, zoals 

door reclamant in onderstaande figuur met een roze lijn op de verbeelding van het 

ontwerpbestemmingsplan is begrensd . 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigerend bestemmingsplan 

In de Toelichting wordt niet genoemd dat voor een deel dit plandeel het bestemmingsplan ‘Cruquius 

1968’ door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland niet is goedgekeurd en nog het 

‘Uitbreidingsplan – in onderdelen – Cruquius’ geldt. De geldende bestemmingsplannen geven geen 

mogelijkheid om daar nog extra bebouwing te realiseren. Het ontbreekt aan een vergelijking tussen de 

nieuwe bebouwingsmogelijkheden en mogelijkheden van de nu geldende bestemmingsplannen.  

 

Reactie  

Wij wijzen erop dat per 1 juli 2013 de rechtskracht van bestemmingsplannen welke zijn vastgesteld 

voor 1965 van rechtswege is komen te vervallen op grond van artikel 9.3.2 van de ‘Invoeringswet Wet 

ruimtelijke ordening’. Het uitbreidingsplan in onderdelen ‘Cruquius’ is vastgesteld op 7 juli 1960 en valt 

daar dus ook onder.  

In de bijlage ‘Planologisch vergelijk’ bij dit raadsvoorstel wordt uitgebreid ingegaan op het geldend 

planologisch regime en het met het bestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort’ voorziene planologisch 

regime. Daarin wordt aangegeven dat op dit plandeel gedeeltelijk geen geldend planologisch regime 

rust door het vervallen van het uitbreidingsplan in onderdelen ‘Cruquius’. Gedeeltelijk geldt het 

bestemmingsplan ‘Cruquius 1968’ met de bestemming ‘openbare en bijzondere gebouwen en 

bijbehorende terreinen’. Op twee smalle strookjes grond geldt het bestemmingsplan ‘Cruquius Noord’ 

met de bestemming ‘Water’.  

In dat planologisch vergelijk constateren wij dat na de herinrichting van de woonzorgvoorziening er 

planologisch nog ruimte is voor ongeveer 20.000 m2 bebouwing binnen het bouwvlak op het SEIN-

terrein met inbegrip van dit plandeel. Bovendien is binnen de geldende bestemming sloop van 

bebouwing en vervolgens herbouw of vervangende bouw op een andere plek op dat terrein mogelijk.  

Daarmee is op dit plandeel wezenlijke bebouwing toegestaan met een toegestane goothoogte van 

maximaal  25 meter en met een de bebouwingsafstand van 20 meter vanaf het terrein van het 

woongebouw aan de Cruquiusdijk. Voorzover niet gebouwd wordt, is het gebruik van gronden als 
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bijbehorend terrein bij het gevestigde gebruik toegestaan, zoals parkeerterrein of het verblijf van 

personen.  

In het ontwerpbestemmingsplan zijn op de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Agrarisch – Stadslandbouw’ 

kleine gebouwen toegestaan, met een maximale bouwhoogte van 4 meter. De bestemmingen 

‘Gemengd -1’ en ‘Gemengd – 2’ hebben een bouwvlak op 100 meter en verder van het terrein van het 

woongebouw waarin een bouwhoogte van maximaal 10 meter is toegestaan. In de bestemming 

‘Gemengd – 1’ is buiten het bouwvlak nog enige bebouwing toegestaan met een goothoogte van 

maximaal 3 meter en een bouwhoogte van maximaal 5 meter. 

Wij zijn van mening dat ten opzichte van de mogelijkheden die het geldend planologisch regime geeft 

er geen sprake is van een verzwaring van gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden of beperking van 

gebruiksmogelijkheden van aanliggend terrein. Ten opzichte van de gronden waarvoor geen 

planologisch regime geldt is vanzelfsprekend geen sprake van verzwaring van gebruiks- en 

bebouwingsmogelijkheden. 

 

Binnen de bestemming ‘Agrarisch – Stadslandbouw’ is een wijzigingsgebied aangeduid, wat mogelijk 

maakt dat op een later moment de bestemming kan worden gewijzigd in ‘Woongebied – 2’ voor de 

bouw van maximaal 40 woningen. De daarmee voorziene woonbebouwing ligt op een afstand van 13 

meter uitlopend naar 60 meter van het terrein van het woongebouw. Slechts een klein hoekje ligt 

daarmee binnen de bebouwingsafstand van 20 meter in het nu geldende bestemmingsplan. Voor het 

overgrote deel ligt de grens van de beoogde woonbebouwing op ruimere afstand dan die 20 meter. De 

maximale bouwhoogte die de wijzigingsbevoegdheid toestaat is 10 meter, terwijl binnen het bouwvlak 

van het geldende bestemmingsplan 25 meter is toegestaan.  

Verder wijzen wij er nogmaals op dat het geldende regime hier verder een diversiteit aan functies 

toestaat waartoe de gronden gebruikt en bebouwd mogen worden.  

Wij constateren dan ook dat de uitvoering van de wijzigingsbevoegdheid ten opzichte van het geldend 

planologisch regime niet leidt tot een verzwaring van gebruiks- en bouwmogelijkheden of beperking 

van gebruiksmogelijkheden van aanliggend terrein.  

Het wijzigingsgebied ligt voor het grootste deel op gronden waar geen planologisch regime geldt. Ten 

opzichte daarvan is vanzelfsprekend geen sprake van verzwaring van gebruiks- en 

bebouwingsmogelijkheden. 

 

Wij zijn van mening dat wij met het bovenstaande en ook verwijzend naar de bijlage ‘Planologisch 

vergelijk’ in voldoende mate een vergelijk geven tussen de nieuwe bebouwingsmogelijkheden en 

mogelijkheden van de nu geldende bestemmingsplannen.  

 

Kern zienswijze 

A. Reclamant wenst dat het groene karakter van dit plandeel ten volle wordt gewaarborgd.  

In het Raadsbesluit nummer 2006/14011 van 1 juni 2006 inzake de ‘Nota van Uitgangspunten 2006’ is 

aangegeven dat dit gebied tussen de achterzijde van de Cruquius Hoeve en de Ringdijk met groen en 

water dient te worden ingericht om een recreatieve en ecologische verbinding te maken. De 

bebouwbare bestemmingen Gemengd- 1 en Gemengd- 2 en de wijzigingsbevoegdheid voor 

woningbouw, stroken hier niet mee. Op bladzijde 26 van de toelichting van het 

ontwerpbestemmingsplan wordt ook aangegeven dat het door SEIN opgestelde Masterplan Cruquius 

Hoeve 2010 op dit punt afwijkt. In de beoordeling van 2 maart 2010 van het Masterplan geeft het 

College van Burgemeester en Wethouders hierover aan, dat de planvorming voor dit plandeel naar 

achteren in de tijd dient te worden geschoven, omdat nog een integrale afweging moet plaatsvinden 

met de gewenste ontwikkeling van een museumpark bij het gemaal en met de toekomstige 

gebiedsontsluiting in het kader van de ontwikkeling van Haarlemmermeer West.  

Reclamant wijst ook op het cultuurhistorisch belang van het rijksmonument Cruquius Gemaal en het 

omringende polderlandschap, de lintbebouwing aan de Ringdijk, de Ringvaart en het Spaarne. 
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In het ontwerpbestemmingsplan wordt geen deugdelijke motivering gegeven voor het opnemen van 

de bebouwbare bestemmingen en de wijzigingsbevoegdheid voor woningbouw. Ook het concept-

raadsvoorstel tot vaststelling van het onderhavige bestemmingsplan geeft die motivering niet.  

Dat wordt aangegeven dat over de verdere ontwikkeling van dit plandeel overleg gaande is tussen de 

ontwikkelaar en het museum stemt reclamant ongerust. Kennelijk worden eigenaren/bewoners van de 

directe omgeving buiten dat overleg gelaten. Deze ontwikkeling betekent echter een ernstige 

aantasting van het karakter van het plandeel en het uitzicht vanuit de appartementen.   

 

Reactie  

Een van de beslispunten in het raadsbesluit tot vaststelling van de ‘Nota van Uitgangspunten’ is dat 

tussen de erven en onderaan de Ringdijk een gebied komt met groen en water dat een recreatieve en 

ecologische verbinding vormt tussen de Ringdijk en Ringvaart enerzijds en de recreatiegebieden aan 

de oostzijde van de Spieringweg anderzijds. De uitleg zoals te lezen in de tekst van het raadsvoorstel 

hierbij is dat de noordelijke kavel (tussen de erven, ofwel op de rand van de noordelijke kavel en 

terrein De Cruquiushoeve) deels wordt ingericht voor een recreatieve en ecologische verbinding. Het 

gebied tussen de achterzijde van de boerderij de Cruquiushoeve en het gemaal behoudt volgens de 

‘Nota van Uitgangspunten’ de groene invulling, waar een recreatief waardevol gebied kan ontstaan 

met verbindingen en attracties.  

Het uitgangspunt om te voorzien in recreatieve en ecologische verbindingen wordt met een brede 

vaart en recreatieve en ecologische zone op de grens van de noordelijke kavel en het terrein de 

Cruquiushoeve ingevuld. 

 

In het gebied tussen de achterzijde van de boerderij de Cruquiushoeve en de Ringdijk gaan we in 

eerste instantie uit van stadslandbouw en een brede groene rand. De stadslandbouw sluit aan op de 

stadsboerderij die we aansluitend aan de Cruquiushoeve mogelijk willen maken. Passend binnen de 

‘Nota van Uitgangspunten’ worden hier behalve de stadsboerderij ook functies voor recreatie en voor 

cultuur en ontspanning en maatschappelijke functies voorzien. Bijvoorbeeld manege, 

kinderdagverblijf, dagbesteding, vergaderruimte en kleinschalig kamperen. Zo ontstaat met de 

Cruquiushoeve een cluster van voorzieningen die elkaar versterken. Er wordt voorzien in recreatieve 

verbindingen door het gebied, ook naar de Ringdijk. De recreatieve verbindingen en de voorziene 

functies in dit gebied ondersteunen elkaar.  

De bestemming ‘Gemengd- 1’ betrekking heeft op de voormalige boerderij de Cruquiushoeve. Deze 

bestemming laat alleen de bebouwing in zijn bestaande omvang toe. De bestemming ‘Gemengd- 2’ 

heeft betrekking op zojuist genoemde toe te voegen functies. Voor deze functies is extra bebouwing 

nodig. Het betreffende bouwvlak laat voor een klein deel bestaande (te vervangen) bebouwing toe en 

laat ook extra bebouwing toe. Totaal is binnen het bouwvlak 3000 m2 bebouwing toegestaan. Het 

langgerekte bouwvlak steekt vanaf de rand bosgordel verder het gebied in richting de ringdijk dan de 

bestaande bebouwing. Dit geeft meer bebouwing dan de bestaande situatie, maar zichtlijnen over het 

gebied tussen de Cruquiushoeve en het gemaal en de openheid van dat gebied blijven behouden.  

 

De wijzigingsbevoegdheid voor woningbouw in dit plandeel wijkt inderdaad af van de ‘Nota van 

uitgangspunten’. In het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan vragen wij de raad 

gemotiveerd om op dit punt af te wijken van de ‘Structuurvisie Haarlemmermeer 2030’ en van de ‘Nota 

van uitgangspunten’. Onderstaand gaan wij in op de onderbouwing hiervan ten opzichte van deze 

zienswijze.  

Wij overwegen dat het doel van de ontwikkeling van het SEIN-terrein onder andere is om invulling te 

geven aan de behoefte aan specifieke dorps-landelijke woonmilieus. Ook de zuidwesthoek maakt 

onderdeel uit van het SEIN-terrein met een bebouwbare bestemming. Het terrein De Cruquiushoeve 

en de noordelijke kavel kunnen met een dorps-landelijk woonmilieu worden bebouwd. De gehanteerde 

uitgangspunten voor landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit voor de woningbouwontwikkeling 
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geven daar voorwaarden voor. De zuidwesthoek biedt mogelijkheid om invulling te geven aan een 

meer landelijk woonmilieu. Dit past ook binnen het streven naar integratie tussen de 

woningbouwontwikkeling en de omgeving van het museum. Het kan er uiteindelijk aan bijdragen dat 

het museum door meer mensen beleefd kan worden en door de bewoonde omgeving er een veilige 

omgeving wordt geboden voor passanten. De inrichting van het gebied dient daarbij ook plaats te 

vinden in afstemming met de verdere planontwikkeling voor Haarlemmermeer West en de daarmee 

samenhangende infrastructuur. In de ‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’ (raadsbesluit d.d. 22 

september 2016, nummer 2014.0028140) is hierover aangegeven dat een beperkte ontsluiting aan de 

noordzijde van de N201, buiten de bosgordel, niet onmogelijk moet worden gemaakt.  

De uitwerking voor dit plandeel dient plaats te vinden in een integrale afweging met de gewenste 

ontwikkeling van een museumpark bij het gemaal en met de toekomstige gebiedsontsluiting in het 

kader van de ontwikkeling van Haarlemmermeer West zoals woningbouw ten zuiden van de N201. Dit 

betekent dat dit in de fasering van Wickevoort naar achter is geschoven. 

In het gebied wordt een lage woningdichtheid voorgesteld woningbouw wat zich vertaald in maximaal 

40 woningen. De inrichting gaat uit van wonen in het agrarisch landschap. Tussen het woongebied en 

de omliggende terreinen blijft een groen rand. Uitgangspunt voor de inrichting is verder om een 

synergie tussen museumpark, boerderij De Cruquiushoeve en die woningbouw tot stand te brengen. 

Wij gaan hier straks verder op in. 

 

Wij beseffen dat dit plandeel een cultuur-historisch karakter heeft. De voormalige boerderij de 

Cruquiushoeve heeft daarin een ook monumentale waarde. Voor het overige heeft het gebied zelf 

echter geen beschermde status. Bij invulling met een andere functie en/of bouwmogelijkheden dan 

geldende planologische regelingen toestaan, dient uiteraard sprake te zijn van een goede ruimtelijke 

ordening en dient in dit geval ook rekening te worden gehouden met het bestaande cultuur-historische 

karakter. Dat is hier ook aan de orde. 

De ontwikkeling kent zowel wat betreft afstand van gebouwen tot aangrenzende gronden aan de 

Cruquiusdijk als wat betreft bouwhoogte van maximaal 10 meter, een geringere impact op de 

omgeving dan de bestaande bouwmogelijkheden. 

Het bouwvlak in de bestemming ‘Gemengd – 2’ is in de lengterichting oost-west geplaatst, parallel aan 

bestaande landschappelijke structuren en op afstand van de Kruisvaart en N201. Bestaande 

zichtlijnen naar de bosrand of museum vanaf de N201 worden daarmee door het bouwblok niet 

aangetast. Het zicht vanaf de gronden achter de percelen aan de Cruquiusdijk op het gemaal het zicht 

vanaf de percelen aan de Cruquiusdijk op de bosrand wordt niet beperkt door het voorziene bouwvlak. 

 

 
 figuur bestaande bomenstructuur, voorziene nieuwe bouwvlak GD-2 en zichtlijn N201_museum 
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In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan geven wij in Hoofdstuk 4 aan dat woningbouw in dit 

plandeel een afweging vergt in relatie tot de aanwezigheid van het gemaal en de uitbreiding van het 

museum tot museumpark. Vanuit het oorspronkelijke landschappelijk plan van Warnau voor het terrein 

De Cruquiushoeve is er geen ruimtelijke en visuele relatie ontworpen en gerealiseerd met het 

Cruquiusgemaal. Het ruimtelijk concept ging uit van een beschermende en naar binnen gekeerde 

wereld, met name vertaald in de omringing door de bosgordel van de woonvoorzieningen voor 

patiënten. Bij woningbouw in dit plandeel is het uitgangspunt dan ook om niet het ontwerp van de 

woningbouw van binnen de bosgordel hier door te zetten, maar om woningbouw hier min of meer op 

te laten gaan in de omgeving van het museumpark en te zoeken naar een synergie tussen 

museumpark, boerderij De Cruquiushoeve en die woningbouw.  

Daartoe wordt voor dit plandeel woningbouw voorzien in beperkte dichtheid. Dat vertaald zich in 

maximaal 40 woningen die worden toegestaan. Daarbij wordt gestudeerd op woningen die zich 

voegen in het landschap door de uitstraling van woningbouw in een agrarische omgeving op 

versterking van het buitenleven en door bouwmateriaal dat aansluit bij de gedachte uitbreiding van het 

museum. 

Aan de randen van het woongebiedje is ruimte voor groen, (volks)tuinen en paardeweide.  

Synergie wordt ook gezocht door het bezoek aan het Cruquius Museum en aan de Cruquiushoeve en 

stadsboerderij met elkaar te verbinden. Een algemeen en centraal bezoekersparkeerterrein tussen het 

Cruquius Museum en de Hoeve geeft daarbij een efficiënte oplossing voor parkeren waarbij het 

oppervlak kan worden beperkt door dubbelgebruik. Rondom het parkeerterrein wordt een hoge haag 

geplant om de zichtbaarheid van de auto’s van buitenaf maximaal te beperken.  

Wij verwijzen ook naar de bijlage ‘Onderbouwing visie landgoed’ bij dit raadsvoorstel, waar in 

onderdeel B. Zuidwesthoek nader wordt ingegaan op de principes voor inrichting van dit plandeel als 

woongebied. 

Van zichtlijnen in geval van woningbouw in dit gebied zijn in de bijlage ‘Dwarsdoorsneden 

Cruquiusdijk naar bosgordel’ bij dit raadsvoorstel enkele doorsneden opgenomen.  

 

Met de wijze waarop wij inrichting willen geven aan dit plandeel is er naar onze mening sprake van de 

inrichting van het gebied dat met een eigen karakteristiek die recht doet aan het cultuur historische 

karakter en de aanwezigheid en beleving van het museum versterkt. Wij zijn van mening dat van 

verstoring van zichtlijnen vanaf de Cruquiusdijk op de bosgordel hierbij nauwelijks sprake is.  

Ten aanzien van de claim op behoud van uitzicht merken wij op dat er in beginsel geen recht bestaat 

op uitzicht over andermans terrein. Bovendien wijzen wij erop dat het geldend bestemmingsplan 

overal binnen het bouwvlak bebouwing toelaat met een maximum van 10% en een maximale 

goothoogte van 25 meter. Wij zijn hier in onze reactie ten aanzien van vigerend bestemmingsplan al 

nader op in gegaan. 

 

Bij de uitwerking van woningbouw in dit plandeel wordt overleg gevoerd met het museum om de 

wederzijdse plannen op elkaar af te stemmen. Daarmee is uiteraard niet gezegd dat de directe 

omgeving niet betrokken. Zoals in de participatie tot nu toe heeft plaatsgevonden, zal het daarbij gaan  

om het ophalen van input voor het uitwerken van de plannen en anderzijds het actief informeren over 

de stand van zaken en de planuitwerking.  

 

B. In de toelichting (zie bladzijde 51 e.v.) wordt de ontwikkeling getoetst aan de zogenaamde Ladder 

voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 Bro). Er is niet op de juiste wijze aan de bijbehorende 

voorwaarden getoetst, aangezien er vanuit wordt gegaan dat alleen het noordelijke kavel (grenzend 

aan de golfbaan) buitenstedelijk gebied betreft en dus alleen voor dat gebied de voorwaarden voor de 

Ladder dienen te worden getoetst. Voor het overige deel van het plangebied wordt er dus vanuit 

gegaan dat het "bestaand stedelijk gebied" betreft, wat in artikel 1.1.1 onder h Bro is gedefinieerd als 

“bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, 
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bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele 

voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur." Het deel van het plangebied waar deze zienswijze 

betrekking op heeft voldoet aan die definitie, en dient dus als "een nieuwe stedelijke ontwikkeling" aan 

de voorwaarden van de Ladder te worden getoetst.  

 

Reactie 

Onder bestaand stedelijk gebied wordt op grond van artikel 1.1.1 Bro verstaan “een bestaand 

stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, 

detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, 

stedelijk groen en infrastructuur”. Ook parken, pleinen, wegen en parkeerterreinen vallen hieronder. 

De bebouwing die in een bestemmingsplan mogelijk is maar nog niet gerealiseerd, valt ook onder 

bestaand stedelijk gebied.  

In de zuidwesthoek staat sinds lange tijd de boerderij de Cruquiushoeve met bijbehorende stallen en 

andere gebouwen, waar een manege is gevestigd behorend bij het epilepsiecentrum. Deze staat 

tegen de buitenkant van de bosgordel aan. Ook is er een daarbij behorende paardeweide. Voor een 

deel zijn gronden in gebruik geweest als volkstuin met bijbehorende bouwsels. Op een deel van de 

gronden is een kinderboerderij gevestigd met bijbehorende bebouwing. Ten slotte staan er vier 

(voormalige) dienstwoningen van SEIN. De manege, de woningen en de kinderboerderij maken 

onderdeel uit van de bedrijfsvoering van SEIN en betreffen zijn stedelijke functies. De genoemde 

weidegrond is ten behoeve van de manege, en hoewel opengrond dus onderdeel van die stedelijke 

functie.  

Zoals aangegeven in het planologisch vergelijk, heeft het westelijk deel van dit terrein de bestemming 

‘openbare en bijzondere gebouwen en bijhorende terreinen’, waarop bebouwing is toegestaan en 

hiervoor ook met de bestaande bebouwing op het SEIN-terrein de planologische regeling hiervoor 

ruimte biedt.  Het oostelijk deel van de zuidwesthoek heeft geen planologisch regime, waardoor hier 

feitelijk alles is toegestaan. Zowel beschouwd naar bestaande situatie als naar bestaande 

planologische mogelijkheden is hier sprake van bestaand stedelijk gebied. 

 

 

 bestaande situatie zuidwesthoek in 2013 

 

C. Reclamant gaat naast de kern van de zienswijze ook in op de specifieke bestemmingen in 

onderhavig plandeel. 
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Reclamant vindt de mogelijkheden voor bebouwing en bouwwerken geen gebouwen zijnde in de 

bestemming Groen en bestemming Agrarisch- Stadslandbouw te ruim, te meer daar de totale 

oppervlakte van die mogelijkheden niet begrensd is.  De stadslandbouw staat in artikel 1 omschreven 

als “het telen, oogsten en afzetten van voedsel”. Reclamant vindt handels- en verkoopactiviteiten een 

onjuist gebruik van de betreffende gronden.  

 

Met artikel 28 Wetgevingszone - wijzigingsgebied 1 kan de bestemming Agrarisch- Stadslandbouw 

worden gewijzigd naar de bestemming Woongebied- 2. Indien hiervan ooit gebruik gemaakt zal 

(mogen) worden, dienen in het wijzigingsplan specifieke voorschriften te worden opgenomen met 

betrekking tot de bouwregels. De bouwregels van de bestemming Woongebied zijn veel te ruim om 

daarbij onverkort van toepassing te verklaren. 

Reklamant verzet zich met klem tegen de wijzigingsbevoegdheid, omdat ze de betreffende gronden 

niet geschikt vindt als woongebied. Ook wordt niet onderbouwd wanneer van de 

wijzigingsbevoegdheid gebruik zou kunnen worden gemaakt.  

Daarnaast verzet reklamant zich tegen de mogelijkheid om op dit deel van het plangebied een 

gemeenschappelijke centrale parkeervoorziening toe te staan. Ruimtelijke onderbouwing daarvoor 

ontbreekt. Onderzoek naar de gevolgen daarvan (fijnstof, stikstofdioxide e.d.) heeft niet 

plaatsgevonden. 

 

Reclamant vindt de toegestane functies in de bestemming Gemengd- 1 en Gemengd- 2 te ruim, wat 

kan leiden tot een te grote ruimtelijke belasting voor de omgeving. Daarbij wordt de vraag gesteld of 

maatschappelijke voorzieningen niet alleen moet worden toegestaan binnen een specifieke 

aanduiding "m" op de verbeelding, welke hier ontbreekt. 

Reclamant vindt dat nader moet worden bepaald in welke mate de horeca, detailhandel en 

dienstverlening die de specifieke gebruiksregels toestaan mag plaatsvinden. 

Reclamant vindt de mogelijkheid voor kleinschalig kamperen een vreemd element. Het vormt ook een 

aantasting van het groen in dit plangebied door het mogelijk maken van een gebouw van maximaal 

50m2 en van het stallen van vijftien caravans van 15 maart tot eind oktober. 

De aanduiding "verkeer" in de bestemming Gemengd- 2 laat de mogelijkheid open van een ontsluiting 

van dit plandeel. Reklamanten vinden dit niet nodig.   

Indien het toestaan van parkeervoorzieningen betekent dat op de bestemming Gemengd- 2 een groot 

parkeerterrein kan worden gerealiseerd verzeten zij zich daartegen mede met inachtneming van de 

overige ontwikkeling van het gebied en de mogelijke (nieuwe) plannen en ontwikkelingen rondom het 

museum en het gemaal. Dit gezien het belang om het groen te behouden en ook de consequenties 

van een parkeervoorziening niet in kaart zijn gebracht (bijvoorbeeld fijnstof, geluidsoverlast, effecten 

op flora en fauna en dergelijke). 

De maximale bouwoppervlakte van 3000m2 en maximale bouwhoogte van 10 meter maakt een 

gigantisch bouwwerk toe dat detoneert in de omgeving. Het Beeldkwaliteitsplan zal dat niet goed 

kunnen maken. 

De gedachte manege, bedrijfswoning en vier woningen met de daarbij behorende 

parkeervoorzieningen zal het groen in dit plandeel aantasten. 

De mogelijkheid tot het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een hoogte van 6m is 

te ruim, zeker omdat dit ook buiten het bouwvlak kan worden gerealiseerd en niet in aantal is beperkt. 

Reclamanten verzetten zich tegen het gebruik van gebouwen voor ondersteunende activiteiten, zoals 

horeca, dienstverlening, zaalverhuur en detailhandel, omdat dit in strijd is met het groene karakter van 

dit gebied. Ditzelfde geldt voor de mogelijkheid tot het oprichten van een bed & breakfast. 

De algemene afwijkingsregels in artikel 24 bieden mogelijkheid om dat bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde worden verhoogd tot 10m en civiele kunstwerken worden opgericht met een hoogte van 40m 

zoals genoemd onder d en f. Dit is niet acceptabel.  
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Kennelijk is het de bedoeling om geluidswallen aan te leggen vanwege de geluidsbelasting door auto's 

vanaf de Kruisweg (N201). Dit zou kunnen leiden tot forse geluidsoverlast tegen de gevels van de 

appartementengebouwen, doordat het geluid als het ware over de geluidschermen heen gaat. 

Hier zou onderzoek naar plaats moeten vinden.  

 

Reactie 

De claim van reclamanten dat er in de bestaande situatie van de zuidwesthoek nauwelijks iets mag 

veranderen en de bestemmingen geen extra bebouwing zouden mogen toelaten, is ons inziens 

onterecht.  

Wij wijzen erop dat de gronden zijn eigendom van SEIN en hebben altijd onderdeel uitgemaakt van de 

bedrijfsvoering van SEIN. De gronden zijn ook als zodanig bestemd, voorzover er een planologisch 

regime geldt in dit plandeel. Dat hier geen woonbebouwing voor epilepsiepatiënten is gesitueerd maar 

enkele voorzieningen ten dienste van de zorginstelling met een beperkt ruimtebeslag wat bebouwing 

betreft, doet daar niets aan af. SEIN heeft op grond van de geldende planologische regelingen de 

mogelijkheid om hier tot 20 meter afstand van de terreinen aan de Cruquiusdijk substantieel 

bebouwing toe te voegen met een maximale goothoogte van 25 meter. Zie ook planologisch vergelijk.  

Bij invulling met een andere functie en/of bouwmogelijkheden dan geldende planologische regelingen 

toestaan, dient uiteraard sprake te zijn van een goede ruimtelijke ordening en dient in dit geval ook 

rekening te worden gehouden met het bestaande cultuur-historische karakter. Dat is hier ook aan de 

orde, zoals wij in onze reactie ten aanzien Kern zienswijze onder punt A. ook hebben aangegeven. 

Ten aanzien van de mogelijkheden voor ondersteunende dienstverlening, horeca en detailhandel 

wijzen wij erop dat hierover in artikel 1 Begripsomschrijving is opgenomen dat dit activiteiten betreft 

dienende ter functionele ondersteuning van de hoofdactiviteit op een perceel 

waarbij geldt dat: 

- de ondersteunende activiteit niet meer omvat dan 20% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte met 

een maximum van 150 m² vvo of 200 m² bvo; 

- de openingstijden vallen binnen die van de hoofdactiviteit; 

- de toegang uitsluitend plaats vindt via de hoofdingang van de hoofdactiviteit. 

Specifiek ten aanzien van mogelijkheden voor bebouwing in de bestemming ‘Agrarisch – 

Stadslandbouw’ en de bestemming ‘Groen’ willen wij het volgende opmerken. De bouwregels van 

deze bestemmingen laten gebouwen toe van beperkte omvang van maximaal 20 m² respectievelijk 10 

m2 en een bouwhoogte van niet meer dan 4 meter. Met reclamant constateren wij dat er geen 

beperking is opgenomen van de totale oppervlakte van zowel gebouwen als bouwwerken geen 

gebouwen zijnde. De aard van het gebruik van de gronden brengt met zich mee dat hier niet 

veelvuldig zal worden gebouwd. Om dit te borgen past het om de totale maximale oppervlakte te 

begrenzen. Wij nemen hiertoe in de regels van deze bestemmingen op dat de maximale oppervlakte 

van bouwwerken met inbegrip van bouwwerken geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 

5% van het bestemmingsvlak. Gebruik en bebouwing achten wij daarmee van een aard en omvang 

die past in het huidige karakter van het gebied.  

Er is geen voornemen een geluidscherm te plaatsen in dit plangebied. Landschappelijk vinden wij dit 

ook niet wenselijk. Dat de bestemming ‘Groen’ de mogelijkheid biedt is in dit bestemmingsplan dan 

ook overbodig. In de planregels zullen wij de mogelijkheid voor een geluidsscherm verwijderen.   

Wij zien niet in waarom in de bestemmingen ‘Gemengd – 1’ en ‘Gemengd – 2’ een aanduiding ‘m’ 

nodig is om maatschappelijke voorzieningen aan te duiden. Bij beide bestemmingen is in de regels 

van de bestemmingsomschrijving in lid 1 opgenomen dat maatschappelijke voorzieningen zijn 

toegestaan. Wij nemen in de regels van deze bestemmingen op dat de oppervlakte van bouwwerken 

geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 5% van het bestemmingsvlak. 

 

Als de verder gebiedsontwikkeling van Cruquius een aanpassing in ontsluitingsstructuur vergt, kan het 

gevolg zijn dat de Cruquiusdijk anders ontsloten dient te worden. Binnen de bestemming ‘Gemengd – 
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2’ is de aanduiding "verkeer" opgenomen om die mogelijkheid voor de toekomst niet onmogelijk 

maken. Dit is in overeenkomst met de ‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’ (raadsbesluit d.d. 22 

september 2016, nummer 2014.0028140). 

Op ‘Gemengd – 2’ dient in parkeren voor eigen parkeerbehoefte te worden voorzien. Gronden bieden 

daartoe voldoende ruimte, en de afstand tot woonpercelen aan Cruquiusdijk is met 80 meter en verder 

groot genoeg om zonder overlast te realiseren. 

Ten aanzien van flora en fauna en ten aanzien van luchtkwaliteit zijn benodigde onderzoeken voor het 

gehele plangebied gedaan. Hieruit volgen geen belemmeringen voor de uitvoering van de 

bestemmingen.   

 

In artikel 28 ‘Wetgevingszone - wijzigingsgebied 1’ is juist genoemd dat de bestemming kan worden 

gewijzigd naar de bestemming ‘Woongebied- 2’ en niet dat de bestemming ‘Woongebied’ uit het plan 

onverkort van toepassing zou zijn. In de nieuwe bestemming worden regels voor de specifieke 

uitwerking van dit gebied opgenomen.  

Eerder hebben wij al aangegeven dat de uitwerking voor dit plandeel dient plaats te vinden in een 

integrale afweging met de gewenste ontwikkeling van een museumpark bij het gemaal en met de 

toekomstige gebiedsontsluiting in het kader van de ontwikkeling van Haarlemmermeer West zoals 

woningbouw ten zuiden van de N201. Dit betekent dat dit in de fasering van Wickevoort naar achter is 

geschoven, maar een concreet moment is hiervoor niet te benoemen. 

 

Door parkeren ten behoeve van het wonen op dit plandeel en parkeren ten behoeve van het 

museumpark te combineren, kan efficiënter met de totale benodigde ruimte om worden gegaan.  

Er is een rapport Luchtkwaliteit waaruit blijkt dat er geen overlast aan fijnstof is. In hoofdstuk van de 

toelichting op het bestemmingsplan is een paragraaf over luchtkwaliteit opgenomen. 

 

De algemene afwijkingsregels in artikel 24 kunnen worden toegepast als omstandigheden daarom 

vragen. Het is een algemene afwijkingsregel en is er niet gericht om specifiek een mogelijkheid voor 

dit plandeel te bieden. Deze regel is om aan te geven wat wij in het algemeen het maximum vinden 

voor een dergelijk bouwwerk. Gebruik daarvan zal gemotiveerd dienen te worden.  

 

D. In een bijlage (productie 6) bij de zienswijze zijn overige zienswijzen geformuleerd door de 

Vereniging van eigenaars gebouwen La Vista. 

 

Reactie 

Omwille van het overzicht hebben wij in dit raadsvoorstel de verschillende onderdelen van de tekst 

genummerd. 

 

1. Het appartementencomplex is een ontwerp van Mario Botta, een architect van wereldfaam. Staand 

op de ringdijk speelt het in op de cultuurhistorische omgeving. Aan kopers van La Vista werd - ook 

door de gemeente - voorgehouden dat er geen bouwplannen waren en werd informatie over plannen 

voor particuliere woningbouw op het terrein van de Cruquiushoeve achtergehouden. 

In 2006 besluit de gemeenteraad ten aanzien van woningbouwplannen dat het gebied tussen de 

achterzijde van de Cruquiushoeve en de Ringdijk de groene invulling moet behouden.  

 

Wij wijzen er allereerst op dat het inherent is aan de ontwikkeling van Haarlemmermeer als gemeente 

dat er veranderingen optreden in de omgeving. Zo is ook het appartementencomplex van Botta een 

ontwikkeling geweest die eerder niet voorzien was en (na ontwerp in 2005) in 2008 is gerealiseerd. 

Een ontstane situatie is geen garantie dat die zo blijft, ook als de gemeente (nog) geen informatie 

heeft over een mogelijke toekomstige ontwikkeling. 

Aan de ontwikkeling van Wickevoort is planologisch een proces voorafgegaan en nog gaande. 

Gedurende dat proces is mogelijke woonbebouwing in de zuidwesthoek ingebracht. Als tegen die 
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ontwikkeling bezwaren zijn, dan kunnen die in dat proces naar voren worden gebracht, zoals 

reclamant nu ook met deze zienswijze doet.     

Voor het vorige verwijzen wij naar het door ons gestelde op Kern zienswijze onderdeel A ten aanzien 

van de ‘Nota van Uitgangspunten’ en bebouwing op dit plandeel. 

 

2. In de fase van het voorontwerp bestemmingsplan Wickevoort is er vanuit een klankbordgroep van 

omliggende bewoners inspraak gegeven en zijn bezwaren ingebracht. Vanuit de VvE Algemene 

Ledenvergadering (ALV) La Vista betrof dit grote bezwaren tegen de invulling van onderhavig 

plandeel met woningbouw, parkeerplaatsen, stadsboerderij, stallen, kampeer- winkel- en workshop 

functies en horeca activiteiten, waardoor het groen en het open polderlandschap naar dijk ( waarop 

gemaal en theehuis en gebouwen La Vista) komt te vervallen. 

 

Reactie 

Vanaf begin 2014 is de ontwikkelende partijen op meerdere manieren participatie gevoerd met 

bewoners en bedrijven uit de omgeving en is een klankbordgroep actief betrokken geweest. In de 

bijlage ‘Participatie Wickevoort’ die bij dit raadsvoorstel is gevoegd, wordt uitgebreid ingegaan op de 

gevoerde participatie en de resultaten daarvan. Een groot deel van de opmerkingen uit de participatie 

is meegenomen in de planuitwerking. Maar er zijn ook zaken die niet zijn verwerkt, bijvoorbeeld omdat 

deze niet passend zijn bij de visie voor de ontwikkeling van Wickevoort.  

Dat dit plandeel onderdeel is van de ontwikkeling Wickevoort met tevens een mogelijkheid voor 

woningbouw in een later stadium, vinden wij van belang voor de ontwikkeling als geheel. Wij verwijzen 

hiertoe naar het door ons gestelde op Kern zienswijze onderdeel A ten aanzien van Nota van 

Uitgangspunten 2006 en bebouwing op dit plandeel. 

 

3. Er ontstaat vermenging tussen dit plandeel en het terrein binnen de besloten Warnau bosgordel. De 

voorziene nieuwe functies in dit plandeel verhouden zich niet met het voornemen de bosgordel te 

behouden en te herstellen. Naast de beoogde ecologische en recreatieve verbinding in het 

Noordelijke plangebied, is een tweede verbinding die leidt tot een doorbraak van de bosgordel een 

onnodige aantasting.   

Het leidt ook tot schade aan het polderlandschap, aan de cultuurhistorische betekenis van het 

rijksmonument Cruquiusgemaal, het laatste stukje originele lintbebouwing aan dit deel van de 

Cruquiusdijk, en aan een bloeiende egelstand. 

 

Reactie 

De verbinding betreft een smalle doorbraak zoals er nu ook een smalle doorbraak is om de boerderij 

de Cruquiushoeve vanaf het terrein de Cruquiushoeve te kunnen bereiken. De bestaande aantasting 

van de bosgordel door aanwezigheid van paardenweide/-bakken, zal worden hersteld. Met de 

voorgestane ontwikkeling blijft de bosgordel dus behouden en wordt juist in dit deel versterkt.  

Verder verwijzen wij naar het door ons gestelde op Kern zienswijze onderdeel A ten aanzien van het 

bouwen in dit plandeel in relatie tot het cultuur-historisch karakter. 

 

Egels zijn een soort die in de Wet Natuurbescherming licht is beschermd. Hiervoor geldt een 

algemene vrijstelling geldt. Daarbij geldt de zorgplicht, wat er op neer komt dat ze de gelegenheid 

moeten hebben te vertrekken voordat de werkzaamheden beginnen. Omdat het een soort betreft 

waarvoor voldoende gebieden met juiste biotoop aanwezig zijn, zijn ze niet specifiek beschermd. De 

rand van dit plandeel en de aangrenzende gronden geven voldoende mogelijkheid voor egels om zich 

te verplaatsen zonder bedreigd te worden in hun voortbestaan. Bij de uitvoering van de plannen zal 

gebruik gemaakt moeten worden van een werkprotocol.   
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4. De voorgenomen bestemmingen leiden tot waardedaling van de appartementen en schade in 

woongenot en architectonische allure. 

 

Reactie 

Zoals wij eerder hebben aangegeven in onze reactie ten aanzien van Vigerend bestemmingsplan, 

bestaat er geen recht op uitzicht over andermans terrein en zijn wij daarnaast van mening dat er geen 

onevenredige aantasting van woon- en leefklimaat plaatsvindt als gevolg van de voorgenomen 

ontwikkeling.  

 

5. In theorie wordt er veel waarde gehecht aan ecologische waarden, maar wat ecologisch waardevol 

is wordt nu volgebouwd. Parkeervoorzieningen die gepland worden, geven overlast aan geur en 

uitlaat, verhogen het gehalte aan fijnstof en hebben een negatieve werking op mens en natuur in dit 

gebied. 

 

Reactie 

Inderdaad vind hier een ontwikkeling plaats waarbij bestaande terreinen worden bebouwd met in het 

verleden een eigen ontwikkeling die ook een eigen flora en fauna kent. Dat wil niet zeggen dat er bij 

deze ontwikkeling geen aandacht is voor de flora en fauna. In de praktijk wordt een brede ecologische 

zone aangelegd op de grens van het terrein de Cruquiushoeve en de noordelijke kavel, de bosgordel 

blijft behouden, er wordt op de grens van de noordelijke kavel en het golfterrein een bosgordel 

aangebracht, er blijven veel bestaande bomen op het SEIN-terrein behouden en er wordt in de 

uitwerking van het plan aandacht besteed natuur en duurzaamheid ook als onderdeel van de 

woonomgeving.  

Voor parkeervoorzieningen op zichzelf gelden geen normen voor uitstoot of luchtkwaliteit. De omvang 

van de uitstoot is ook dusdanig gering dat het ten opzichte van de bestaande achtergrondwaarden 

geen invloed heeft.  

 

6.Gevreesd wordt voor sluipverkeer van de Ringdijk naar het gedachte woongebied, helemaal bij de 

bouwplannen in dit plandeel. Er wordt voorgesorteerd op een opschaling en vergroting van museum 

activiteiten, leidend tot meer verkeersbewegingen in dit kwetsbare gebied dicht bij de N201. 

Wat wordt bedoeld met toelaten langzaam verkeer? 

 

Reactie 

De relatie met uitbreiding van het museum maakt dat wij hier een integrale afweging voorstaan, ook in 

relatie tot de gebiedsontsluiting. In dat kader is met de aanduiding ‘verkeer’ binnen de bestemming 

‘Gemengd – 2’ ruimte gereserveerd voor een mogelijke ontsluiting vanaf de N201. Het is niet aan de 

orde dat woningen in dit plandeel een verbinding krijgen naar de Ringdijk. In artikel 28 

‘Wetgevingszone - wijzigingsgebied 1’ zal dit als voorwaarde voor toepassing van die bevoegdheid 

worden toegevoegd. 

Met langzaam verkeer worden voet- en fietsverkeer bedoeld. 

 

7. Het gestelde dat de huidige manege vanaf de Ringdijk bereikbaar is met de auto (pg 7 toelichting 

op ontwerp) is onjuist. Het is een parkeervoorziening voor het Cruquiusgemaal. Gebruikers van de 

manege komen via de Spieringweg en parkeren binnen de bosgordel. 

 

Reactie 

Dit hebben wij in de toelichting aangepast. 

 

8. Hoe kan rekening gehouden worden met het cultuur historische karakter van dit gebied in de vorm 

van het landschap in samenhang met het rijksmonument Cruquiusgemaal, de daar gelegen 
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waterwerken, lintbebouwing op de dijk met open landschap daarachter, ringvaart en begin Spaarne ? 

De voorgenomen woningbouw, parkeerplaatsen, opschaling museum met o.a. het bouwen van een 

enorm grote "Haarlemmermeersche" (?) schuur, horeca activiteiten, kamperen en stadsboerderij met 

stallen en kassen, maken hier juist een einde aan. 

Ook de claim voor ruimte voor een verkeersontsluiting strookt niet met de cultuur historische waarden.  

Reactie 

Wij verwijzen naar het door ons gestelde op Kern zienswijze onderdeel A. 

 

9. Betekent de visie ‘Parels aan de Ringvaart’ dat aan de kant van de Haarlemmermeer bij de 

zogenaamde dubbeldorpen wordt volgebouwd ? Aan weerszijden van de ringvaart het landschap 

groen houden zou voorop moeten staan. 

Welke invulling krijgt de gewenste verbondenheid met de 'overkant' ? Ook hier heeft de Warnau 

bosgordel een positief effect richting de overkant naar Heemstede en Haarlem. 

 

Reactie 

De woningbouwontwikkeling in Haarlemmermeer West is niet gericht op sterk stedelijke woonmilieus 

maar op dorps-landelijke woonmilieus. Bij de inpassing zijn gebiedseigen en landschappelijke 

kenmerken leidend. 

 

10. Er wordt gesproken over 'strook voorzieningen eerste rand langs N201' ter afscherming van 

geluidsbelasting voor achterliggende woon- en zorgvoorzieningen. Zijn dit de beoogde stallen met 

extra geluidswerende effecten? Welke geluidseffecten zullen de nieuwe bouwvolumes hebben op de 

bestaande woon- en zorgvoorzieningen? 

 

Reactie 

De bebouwing van de stadsboerderij in de bestemming ‘Gemengd – 2’ biedt afscherming voor het 

achterliggende gebied van het geluid vanwege het wegverkeer. Geluideffect in de zin van reflectie is 

zeer gering en zal binnen het bestaande omgevingsgeluid niet danwel nauwelijks waarneembaar zijn. 

 

11. Welke overlast gaat ontstaan aan geur en fijnstof? 

 

Reactie 

De bebouwing van de stadsboerderij en manege liggen op 100 meter en verder van bewoners aan de 

Cruquiusdijk. Dat voldoet zondermeer aan de bestaande richtlijnen voor afstand van dierenverblijven 

tot woonbebouwing. In relatie tot te realiseren bebouwing zal de geur worden onderzocht en bepaald 

worden welke afstand of maatregelen nodig zijn om binnen de te hanteren geurwaarden te blijven.  

Er is een rapport Luchtkwaliteit waaruit blijkt dat er geen overlast aan fijnstof is. In hoofdstuk van de 

toelichting op het bestemmingsplan is een paragraaf over luchtkwaliteit opgenomen. 

 

12. Onduidelijk is waarom het eerder voornemen de stadsboerderij op de plaats van de Agnetha 

Hoeve te plaatsen, is verlaten.   

 

Reactie 

Ten tijde van de Nota van Uitgangspunten was voorzien dat de bestaande boerderij Agnetha Hoeve 

op de noordelijke kavel de locatie zou worden om de stadsboerderij te realiseren. Deze boerderij 

verkeert echter in bouwkundig zeer slechte staat en de gronden rond de boerderij zijn vanwege de 

bodemgesteldheid ter plekke niet geschikt voor stadslandbouw. Reden waarom moest worden 

omgezien naar een andere locatie. Met de nieuwe locatie wordt aangesloten op het terrein van de 

andere voormalige boerderij, de Cruquiushoeve. Dit geeft een cluster met stadslandbouw en 

maatschappelijke, recreatieve en culturele functies dat op elkaar aansluit en elkaar versterkt. 
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E. Afsluitend wordt verzocht om het deel van het plangebied waarop deze zienswijze betrekking heeft 

een groene invulling te geven en niet te laten bebouwen met meer bebouwing dan de reeds 

bestaande bebouwing. 

 

Conclusie 

Wij stellen de raad gedeeltelijk in te stemmen met deze zienswijze en bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan de regels ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen door: 

- in artikel 3 ‘Agrarisch – Stadslandbouw’ en artikel 8 ‘Groen’ op te nemen dat de maximale 

oppervlakte van bouwwerken met inbegrip van bouwwerken geen gebouwen zijnde, niet meer mag 

bedragen dan 5% van het bestemmingsvlak; 

- in artikel 6 ‘Gemengd – 1’ en artikel 7 ‘Gemengd – 2’ op te nemen dat de maximale oppervlakte van 

bouwwerken geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 5% van de gronden van het 

bestemmingsvlak; 

- in artikel 8 ‘Groen’ lid 1 sub m ten aanzien van luchtkwaliteitsschermen en geluidsschermen te 

verwijderen;   

- in artikel 28 ‘Wetgevingszone - wijzigingsgebied 1’ als voorwaarde voor toepassing van die 

bevoegdheid toe te voegen dat de woningbouw voor het autoverkeer niet ontsloten dient te worden op 

Ringdijk; 

 

en voor het overige niet in te stemmen met deze zienswijze.  

 

Naar aanleiding van deze en andere zienswijzen hebben wij aan de toelichting van het 

bestemmingsplan de bijlagen ‘Planologisch vergelijk’, ‘Onderbouwing visie landgoed’ en ‘Participatie 

Wickevoort’ toegevoegd danwel is de inhoud ervan in de tekst van de toelichting opgenomen. 

 

 

Zienswijze 2 

 

Van de door reclamanten aangevoerde suggesties tijdens de inspraakavond op 29 april 2015 is niets 

terug te vinden in het ontwerpbestemmingsplan. Kenmerkend is dat de "stadslandbouw" met de 

"Agnetahoeve" als stadsboerderij vervaagt bij de nu gepresenteerde "hoekstenen".  

De "hoeksteen" de "Orangerie" is direct in het uitzicht van reclamanten geprojecteerd. Dat betekent 

een aantasting van onze privacy, verstoorde zichtlijnen, verminderde bezonning en een aantasting 

van de waarde van ons economisch goed. Het behoud van die waarden prevaleert boven een 

planschadevergoeding. 

 

Reactie 

In de bijlage ‘Participatie Wickevoort’ die bij dit raadsvoorstel is gevoegd, wordt uitgebreid ingegaan op 

de gevoerde participatie en de resultaten daarvan. Een groot deel van de opmerkingen is 

meegenomen in de planuitwerking. Maar er zijn ook zaken die niet zijn verwerkt, bijvoorbeeld omdat 

deze niet passend zijn bij de visie voor de ontwikkeling van Wickevoort. Dat laatste geldt voor de 

situering van de bedoelde hoeksteen op de noordelijke kavel. Op de onderbouwing voor de situering 

van de deze hoeksteen gaan wij nader in bij onze reactie op het volgende onderdeel van deze 

zienswijze. 

 

Ten aanzien van de Agnethahoeve merken wij het volgende op. Ten tijde van de Nota van 

Uitgangspunten was voorzien dat de bestaande boerderij Agnetha Hoeve op de noordelijke kavel de 

locatie zou worden om de stadsboerderij te realiseren. Deze boerderij verkeert echter in bouwkundig 

zeer slechte staat en de gronden rond de boerderij zijn vanwege de bodemgesteldheid ter plekke niet 
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geschikt voor stadslandbouw. Reden waarom moest worden omgezien naar een andere locatie. Met 

de nieuwe locatie wordt aangesloten op het terrein van de andere voormalige boerderij, de 

Cruquiushoeve. 

 

Wij merken op dat er in beginsel geen recht bestaat op uitzicht over andermans terrein. Daarnaast is 

er op het westelijk deel van de noordelijke kavel geen geldend planologisch regime, zoals wij uiteen 

hebben gezet in de bijlage ‘planologisch vergelijk’ bij dit raadsvoorstel. Daarmee gelden op deze 

gronden feitelijk geen beperkingen. Voor het overige deel van de noordelijke kavel geldt het 

bestemmingsplan ‘Cruquius 1968’ met de bestemming ‘openbare en bijzondere gebouwen en 

bijbehorende terreinen’, waarop zijn toegestaan scholen, verenigingsgebouwen, kantoren, gebouwen 

voor de openbare dienst, verpleeginrichtingen e.d. Maximaal 10% van het aangegeven bouwvlak mag 

worden bebouwd met een goothoogte van gebouwen van maximaal  25 meter. 

Wij beseffen dat de feitelijk bestaande situatie een open terrein betreft en daarmee voor reclamant 

een feitelijke verandering in de omgeving optreedt. Daarover willen wij het volgende aangeven. 

De afstand van de bestemming ‘Woongebied’ tot de perceelgrens met de terreinen aan de 

Cruquiusdijk is 10 meter. De afstanden tot de achterzijde van de woonpercelen aan de Cruquiusdijk 

85, 87 en 90 is daarbij 70 meter en verder.  

Voor grondgebonden woningen wordt een maximale bouwhoogte van 10 meter toegestaan. Op 

enkele locaties is gestapelde woningbouw toegestaan, waaronder een locatie aan de westzijde van de 

noordelijke kavel nabij de terreinen aan de Cruquiusdijk. Hier is een maximale bouwhoogte van 12 

meter toegestaan. Dit zijn geen uitzonderlijke bouwhoogten voor de inrichting van een woongebied. 

Op de noordelijke kavel is tussen de beoogde woonbebouwing en de terreinen aan de Cruquiusdijk 

over een breedte van 10 tot 14 meter de bestemming ‘Groen’ aangegeven. Daarop komen bomen, die 

afscherming geven van de woonbebouwing. Van zichtlijnen in geval van woningbouw in dit gebied zijn 

in de bijlage ‘Dwarsdoorsneden Cruquiusdijk naar bosgordel’ bij dit raadsvoorstel enkele doorsneden 

opgenomen. 

Op grond van jurisprudentie is er sprake van een verlies van privacy bij inkijk biedende bebouwing op 

een zodanige afstand, dat van daaruit een goed onderscheidend en onbelemmerd zicht in een 

risicogevoelig object ontstaat. Hierbij dient gedacht te worden aan een afstand van enkele tientallen 

meters, algemeen wordt 40 meter aangehouden. Gezien de afstand tot de woonpercelen en de 

afschermende groenstrook van 10 tot 14 meter breedte, zijn wij van mening dat er geen sprake is van 

een verlies van privacy.   

Wij zijn dan ook van mening dat er geen onevenredige aantasting van woon- en leefklimaat 

plaatsvindt als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. 

 

Het nieuwbouwplan is niet ingepast in de bestaande omgevingskwaliteit. De toegang tot het landgoed 

mag in historisch perspectief niet plaatsvinden via "de hoekstenen" als toegangspoort tot het 

landgoed. Hiermee is sprake van prestigedrang/prestigedwang van projectontwikkelaars om ons land 

te ontsieren met dit type bebouwing. De hoekstenen zijn ook strijdig is met de "visie van Warnau" uit 

2006 en het behoud van de bosgordel met behoud van het zicht op groen.  

 

Reactie 

In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan wordt in H4.4 ingegaan op de landschappelijke 

inpassing van de woningbouwontwikkeling ‘Wickevoort’. Wij geven hierover onder andere aan: 

“Voor de inrichting van het gebied is het oorspronkelijke landschappelijke ontwerp van het terrein De 

Cruquiushoeve leidend. De bosgordel rond De Cruquiushoeve wordt zo mogelijk versterkt. In ieder 

geval ter plaatse van de buitenbak bij de huidige manege zal de bosgordel na verplaatsing van de 

manege worden hersteld. De noordelijke kavel krijgt als begrenzing met de golfbaan een bosgordel, 

waarmee deze kavel een vergelijkbare structuur heeft als het terrein De Cruquiushoeve. Over de 

noordelijke kavel komt op de grens met het terrein De Cruquiushoeve een recreatieve en ecologische 
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verbinding tussen Ringvaart/Ringdijk en de recreatiegebieden ten oosten van de Spieringweg. In die 

brede verbinding wordt ook het benodigde oppervlaktewater gerealiseerd in de vorm van een grote 

vaart. Hiermee is de noordelijke kavel niet tegen De Cruquiushoeve ‘aangeplakt’, maar ligt het er los 

van en vormt een eigen ruimtelijke eenheid. Het doet ook recht aan de ruimtelijk duidelijk afgebakende 

eenheid die De Cruquiushoeve altijd is geweest. Er is daarmee sprake van twee aparte grote 

kavels/erven aan de Spieringweg. Dit past binnen de structuur van erven zoals dat aan de 

Spieringweg voorkomt. Bebouwing langs de Spieringweg dient daarbij op ruime afstand uit de weg te 

worden gesitueerd.” 

Wij zijn van mening dat deze en overige beschrijvingen in H4.4. voldoende onderbouwen dat de 

ontwikkeling op passende wijze aansluit op bestaande structuren en landschappelijke kernmerken. 

 

Op een landgoed kunnen zich gebouwen bevinden die het landgoed omkaderen en verschillende 

oriëntatiepunten en verblijfplaatsen vormen voor het beschouwen en ervaren van het landschap. De 

entree is vaak een belangrijke plek waar verschillende gebouwen en poorten in verschillende lagen 

tegelijk te zien zijn. Historisch gezien is het zeer herkenbaar dat hoekgebouwen, muren en poort de 

grens van het landgoed markeren. In een aparte bijlage ‘Onderbouwing visie landgoed’ wordt nader 

ingegaan op de historie en hedendaagse interpretatie van het landgoed in relatie tot Wickevoort. 

De hoekstenen dienen om herkenbaarheid en afwisseling in het gebied te brengen. Deze punten 

ondersteunen de structuur van het landgoed en geven oriëntatie in het gebied. Het zijn herkenbare 

punten, strategische gesitueerd op knooppunten aan het begin of eind van wegen, welke goed 

zichtbaar zijn vanaf de nabijgelegen hoofdwegen en vanuit de directe omgeving. Zo markeren de 

Poortgebouwen de entrees van het gebied aan de Spieringweg. En heeft de Orangerie een 

strategische ligging aan de waterpartij  waardoor het vanuit verschillende standpunten in het gebied 

zichtbaar is: vanuit de ecologische zone, vanuit de Notenlaan, de Gemixte laan en vanaf de 

Cruquiusdijk. Dit gebouw markeert de grens van het gebied aan de noordwestzijde en vormt het 

gezicht van het landgoed vanaf de ringdijk. Het gebouw heeft voldoende hoogte om als markering 

herkenbaar te zijn zonder echt hoog te zijn.  

In het onderdeel ‘Onderbouwing positie “Orangerie” als hoeksteen’ die bij genoemde bijlage hoort 

wordt dit nog nader uiteengezet. 

Wij zijn van mening dat de hoekstenen onderdeel zijn van de landgoedgedachte welke wij 

ondersteunen als visie voor de ontwikkeling van Wickevoort. 

 

Reclamant wijst op de Woonvisie 2011-2015, waarin volumineuze bouwvoornemen niet passen. 

Cruquius is een dorps met een open en weids karakter waar compacte verdichting onge wenst is 

De bestemmingen staan grondgebonden woningen toe en een "verdichte gestapelde bouw", 

afhankelijk van behoeftes uit de markt. Dit wordt volledig in handen van het college van burgemeester 

en wethouders gelegd, dat vooral gefocust zal zijn op de wensen van de projectontwikkelaar. 

Reclamanten missen op de verbeelding aanduidingen van maximale bouwhoogten en 

bebouwingspercentages. Deze globaliteit accepteren reclamanten niet. Dit alles leidt tot een moderne, 

doch compacte, woonwijk. 

 

Reactie 

Er dient te worden voorzien in een grote woningbouwopgave. Dat is een belang dat zwaar weegt. In 

de nota ‘Woonvisie 2012-2015’ is als centrale doelstelling opgenomen dat Haarlemmermeer zich inzet 

voor duurzame en betaalbare woningen in leefbare dorpen in wijken en aangenaam wonen in diverse 

woonmilieus: stedelijk, suburbaan, dorps en landelijk. Belangrijk daarbij is aandacht voor woonwijken 

met stadse en suburbane woonmilieus (Hoofddorp, Nieuw‐Vennep) en versterken van uniek karakter 

in de kernen en het buitengebied.  

In de visie ‘Parels aan de Ringvaart’ is aangegeven hoe Haarlemmermeer voor een groot deel 

invulling kan geven aan die opgave door woningbouw in Haarlemmermeer West. Aangegeven wordt 
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dat daarin past om centrum-dorps te bouwen. Dat ziet op een woningdichtheid van ongeveer 20 

woningen ha. Bij stedelijk bouwen is sprake van een dichtheid van 30 ha en meer.  

De ontwikkeling Wickevoort kent een woningdichtheid van ongeveer 20 ha. en bij de uitwerking is het 

oorspronkelijke landschappelijke ontwerp van het terrein De Cruquiushoeve leidend. Dat stemt 

overeen met zojuist genoemde visies. 

Voor de gestapelde bouw zijn binnen het te ontwikkelen gebied vijf locaties aangeduid. Op één locatie 

wordt een hoge stapeling voorgesteld tot maximaal 25 meter. Dit is op de hoek N201 met de 

Spieringweg, waar voorheen de hoge ‘zusterflat’ van het epilepsiecentrum stond. Op de andere 

locaties gaat het om een stapeling tot 12 meter of 15 meter. Daarmee worden markante punten in de 

nieuwe woonomgeving geduid, maar dat leidt zeker niet tot een compacte verdichting. 

 

De maximale bouwhoogten staan aangegeven op de verbeelding. Zie als voorbeeld onderstaande 

uitsnede van de verbeelding zoals die op www.ruimtelijkeplannen.nl is geplaatst met de 

terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. 

Er worden in het bestemmingsplan geen bouwpercentages gegeven voor de woningbouw. De sturing 

van de inrichting van het woongebied vindt plaats door de toetsing aan het Beeldkwaliteitsplan, wat 

tegelijk met dit bestemmingsplan door de raad wordt vastgesteld.  

 

 
 

De gelijktijdig ingezette procedure "hogere grenswaarde" betekent een lagere akoestische kwaliteit 

dan de Wet geluidhinder als minimaal beschermingsniveau beoogt voor de bewoners en 

omwonenden. Bij opname te zijner tijd in het omgevingsplan verwordt dit gebied tot één met een 

minder gunstig akoestisch klimaat. Dat betekend waardevermindering van het onroerend goed en van 

de leefomgevingskwaliteit. Reclamanten verzoeken het plan zodanig aan te passen dat het akoestisch 

passend is een leefomgevingskwaliteit met maximaal 50 dB(A) in de dagperiode. 

 

Reactie 

De Wet geluidhinder hanteert bij geluidhinder vanwege wegverkeer een grenswaarde van 48 dB op de 

gevels van woningen. Indien dit geluidsniveau wordt overschreden kan de gemeente een hoger 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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geluidsniveau toestaan, de zogenaamde ‘Hogere waarde’. Hiertoe is een aparte procedure nodig, 

gelijktijdig met de procedure voor het bestemmingsplan.  

Voor nieuw te bouwen woningen op Wickevoort dienen in de zone langs de N201 en langs de 

Spieringweg inderdaad Hogere waarden te worden vastgesteld. De geluidbelasting is het hoogst op 

de buitenste bebouwingsrand. Daarachter is geen sprake van overschrijding van de grenswaarde. 

Er is dus geen sprake van dat het woongebied als geheel een geluidbelasting heeft hoger dan de 

grenswaarde.  

 

Het onderzoek naar de flora en fauna zijn verouderd, aangezien deze maximaal twee jaar mogen zijn 

om te dienen als onderlegger voor planologische besluitvorming. 

 

Reactie 

Onderzoeken naar Flora en Fauna zijn niet allemaal even lang geldig. Dit is deels afhankelijk van het 

gedrag van de dieren, en deels van wel of niet veranderde omstandigheden. Over het algemeen geldt 

dat bij onveranderde omstandigheden vleermuisonderzoeken drie jaar geldig blijven, maar voor de 

meeste diersoorten wordt vijf jaar aangehouden. Bij planten kan de termijn nog wel meer jaren 

bedragen, die verhuizen niet zo snel. Bij vogels daarentegen moet in de broedtijd altijd ter plekke vlak 

voor de uit te voeren activiteit worden gemonitord, omdat vogels elk jaar ergens anders kunnen 

broeden. Buiten de broedtijd zijn de verblijfplaatsen van de vogels niet beschermd, alleen de dieren 

zelf. 

Overigens wordt bij een ontheffing, zoals voor deze ontwikkeling nodig ten aanzien van vleermuizen, 

een geldigheidsduur voor de ontheffing opgenomen, welke meestal vijf jaar bedraagt. 

 

Er is onvoldoende gevolg gegeven aan de verplichting uit het Besluit ruimtelijke ordening om 

onderzoek te doen naar verkeer, verkeersveiligheid, parkeren, verkeersstromen en het gevolg van 

forensenverkeer en openbaar vervoer. Er ontbreekt een visie omtrent een schoolroute en er wordt niet 

ingegaan op duurzaamheidaspecten met betrekking tot elektrisch rijden. 

Er staat niets opgenomen over het toekomstige verbod om woningen aan te sluiten om het 

aardgasnet en de verplichting tot de inzet van bodemwarmte en gebruik van zonne-energie. Ook 

ontbreekt toelichting met betrekking tot de grondwaterstand en maatregelen tegen verdroging als 

gevolg van de oprukkende verstening. 

 

Reactie 

Om de effecten van de ontwikkeling van het Cruquiusterrein te bepalen is in 2009 onderzoek gedaan 

(rapport ‘Verkeersonderzoek Cruquiusterrein, Haarlemmermeer’, 7 september 2009, van 

onderzoeksbureau Goudappel Coffeng). Dat onderzoek is basis geweest voor het raadsbesluit 

‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’, zoals genoemd in H5 van de toelichting van het 

ontwerpbestemmingsplan. 

Een van de doelstelling van de ontwikkeling van Wickevoort is duurzaamheid zowel sociaal gezien als 

ten aanzien van het milieu. Het stimuleren van een lager autobezit en duurzame wijzen van vervoer is 

daar belangrijk onderdeel van.  

Ten aanzien van schoolverkeer wordt in nader onderzoek gekeken naar mogelijkheden voor collectief 

vervoer. Het beperken van mobiliteit en stimuleren van duurzaamheid in het vervoer is een van de 

uitgangspunten bij de woningbouwontwikkeling. 

Overigens wijzen wij er ten aanzien van duurzaamheid op dat hoewel het een zeer belangrijk aspect 

in de ontwikkeling, veel technische aspecten niet in een bestemmingsplan kunnen worden geregeld. 

 

In H5 van de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan wordt ingegaan op het rapport ‘Watertoets 

Landgoed Wickevoort’ (25 januari 2017) en de notitie ‘Geohydrologie aandachtsgebieden Wickevoort’ 

(d.d. 2 mei 2017). Daarin wordt onder andere ingegaan op de grondwaterstand en op 
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watercompensatie vanwege toevoeging van verharding in het plangebied. Het Hoogheemraadschap 

van Rijnland heeft hierop een positief wateradvies gegeven (4 mei 2017).  

 

Afsluitend wordt opgemerkt dat de gemeenteraad niet moet accepteren dat ze zichzelf in de uitwerking 

van de plannen volledig buiten spel zet, dat suggesties van reclamanten als bewoners op geen enkele 

manier in dit plan zijn opgenomen en dat reclamanten met de gemeenteraad in overleg willen om hun 

wensen ingepast te krijgen in plaats van die van de projectontwikkelaar. 

 

Reactie 

De sturing van de inrichting van het woongebied vindt plaats door de toetsing aan het 

Beeldkwaliteitsplan Wickevoort, wat tegelijk met dit bestemmingsplan door de raad wordt vastgesteld. 

Inspraak betekent niet dat wensen van omwonenden worden ingepast. Informeren over planvorming 

en wederzijdse belangen, meewegen van informatie van buitenaf. De resultaten van de 

inspraakbijeenkomsten zijn niet tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan gedeeld. Dit hebben wij 

alsnog inzichtelijk gemaakt in de bijlage ‘Participatie Wickevoort’ die bij dit raadsvoorstel is gevoegd. 

 

Conclusie 

Wij stellen de raad voor niet in te stemmen met deze zienswijze. 

Wel hebben wij naar aanleiding van deze en andere zienswijzen aan de toelichting van het 

bestemmingsplan de bijlagen ‘Planologisch vergelijk’, ‘Onderbouwing visie landgoed’ en ‘Participatie 

Wickevoort’ toegevoegd danwel hebben wij de inhoud ervan in de tekst van de toelichting 

opgenomen. 

 

 

Zienswijze 3 

 

De inbreng van de inspraakavond van 29 april 2015 zou samen met de visie van de ontwerpers 

gecombineerd worden tot een conceptplan voor Wickevoort. Dit is 'schijn' inspraak gebleken (bijlage 

1). Eerst zou de Agnetahoeve gaan fungeren als stadsboerderij, met daaromheen stadslandbouw. 

Voorstel in de inspraak was om daarachter te beginnen met laagbouw. Op een inloopavond van 28 

juni 2016 is een schetsontwerp getoond met "hoekstenen" met hoogbouw o.a. direct achter de 

woningen van reclamanten. De hoeksteen/hoogbouw “De Orangerie” van 12 meter (vier bouwlagen) 

hoog en daarop mogelijk "technische" opbouwen van 5  meter en de overige woningbouw, gaat ten 

koste van het uitzicht van reclamanten (bijlage 2). Het verzoek die "hoeksteen" te verplaatsen naar de 

hoek van de van de noordelijke kavel is niet gehonoreerd.  

Het geldende bestemmingsplan staat een maximaal bebouwingspercentage van 10% toe. De 

bebouwing bestond uit paviljoens van één woonlaag en een aantal bedrijfswoningen van twee lagen. 

Nu ligt een heel andere bestemming en bebouwingsmogelijkheden voor.  

Één van de pijlers van de Woonvisie 2012-2015 is woongenot in dorpen en wijken. Dat verdwijnt voor 

reclamanten met deze plannen voor een "aangebouwde stad". 

Dat de woningen aan de dijk veel hoger staan, maakt niet dat bewoners er geen last van hebben. Men 

kijkt dan toch op en over de daken. En er wonen ook mensen onder aan de dijk en andere hebben 

hun tuinen daar.  

 

Reactie 

Vanaf begin 2014 is door de ontwikkelende partijen op meerdere manieren participatie gevoerd met 

bewoners en bedrijven uit de omgeving. Doel van deze bijeenkomsten was enerzijds het ophalen van 

input voor het integraal uitwerken van de plannen en anderzijds het actief informeren over de stand 

van zaken. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd waarin belangstellenden actief konden meedenken 

over de ontwikkeling. Als terugkoppeling is op belangrijke momenten middels inloopavonden een 
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terugkoppeling gegeven over de planuitwerking. Verder hebben diverse gesprekken plaatsgevonden 

met meerdere bewoners en stakeholders rond het gebied en is een klankbordgroep actief betrokken 

geweest. In de bijlage ‘Participatie Wickevoort’ die bij dit raadsvoorstel is gevoegd, wordt uitgebreid 

ingegaan op de gevoerde participatie en de resultaten daarvan. Een groot deel van de opmerkingen is 

meegenomen in de planuitwerking. Maar er zijn ook zaken die niet zijn verwerkt, bijvoorbeeld omdat 

deze niet passend zijn bij de visie voor de ontwikkeling van Wickevoort. Dat laatstee geldt voor de 

situering van de bedoelde hoeksteen op de noordelijke kavel. Op de onderbouwing voor de situering 

van de deze hoeksteen gaan wij nader in bij onze reactie op het volgende onderdeel van deze 

zienswijze. 

 

Ten aanzien van de Agnethahoeve merken wij het volgende op. In april 2015 was nog voorzien dat de 

bestaande boerderij Agnetha Hoeve op de noordelijke kavel de locatie zou worden om de 

stadsboerderij te realiseren. Deze boerderij verkeert echter in bouwkundig zeer slechte staat en de 

gronden rond de boerderij zijn vanwege de bodemgesteldheid ter plekke niet geschikt voor 

stadslandbouw. Reden waarom moest worden omgezien naar een andere locatie. Deze ligt in de 

zuidwesthoek van het plangebied, waar wordt aangesloten op het terrein van de andere voormalige 

boerderij, de Cruquiushoeve. 

 

Wij merken op dat er in beginsel geen recht bestaat op uitzicht over andermans terrein. Daarnaast is 

er op het westelijk deel van de noordelijke kavel geen geldend planologisch regime, zoals wij uiteen 

hebben gezet in de bijlage ‘Planologisch vergelijk’ bij dit raadsvoorstel. Daarmee gelden op deze 

gronden feitelijk geen beperkingen. Voor het overige deel van de noordelijke kavel geldt het 

bestemmingsplan ‘Cruquius 1968’ met de bestemming ‘openbare en bijzondere gebouwen en 

bijbehorende terreinen’, waarop zijn toegestaan scholen, verenigingsgebouwen, kantoren, gebouwen 

voor de openbare dienst, verpleeginrichtingen e.d. Maximaal 10% van het aangegeven bouwvlak mag 

worden bebouwd met een goothoogte van gebouwen van maximaal  25 meter. 

Wij beseffen dat de feitelijk bestaande situatie een open terrein betreft en daarmee voor reclamant 

een verandering in de omgeving optreedt. Daarover willen wij het volgende aangeven. 

De afstand van de bestemming ‘Woongebied’ tot de perceelgrens met de terreinen aan de 

Cruquiusdijk is 10 tot 14 meter. Het dichtstbijzijnde woonperceel Cruquiusdijk 92, ligt op een afstand 

van 20 meter. De afstanden tot de achterzijde van de woonpercelen aan de Cruquiusdijk 91 en lager 

is daarbij 60 meter en verder, waarbij de woningen zelf nog 10 meter verder weg liggen.  

De bestemming ‘Woongebied’ staat voor grondgebonden woningen een maximale bouwhoogte van 

10 meter toe. Op enkele locaties is gestapelde woningbouw toegestaan, waaronder een locatie aan 

de westzijde van de noordelijke kavel ter hoogte van de woonpercelen Cruquiusdijk 85, 87, 90. Hier is 

een maximale bouwhoogte van 12 meter toegestaan.  

Het is de bedoeling met de uitkomende grond van de nieuwe waterpartij het maaiveld van het 

noordelijk kavel op te hogen, waarmee het project met een gesloten grondbalans zal worden 

gerealiseerd en waarmee wordt bijgedragen aan de beheersing van de grondwaterproblematiek op 

dat plandeel. Het maaiveld wordt hiermee tussen circa 60 cm en circa 1,0 meter hoger. Binnen het 

stedenbouwkundig ontwerp is voorzien om de grote gebouwen aan de noordzijde op een terp te 

zetten van circa 40 cm. Een hogere ophoging is hier niet reëel. Immers, de grondbalans is hiermee 

neutraal en meer grond opbrengen gaat ten koste van de economische haalbaarheid van het plan. 

Met een ophoging van maximaal 1,5 meter komt de bebouwing op de noordelijke kavel dus maximaal 

11,5 meter tot 13,5 meter boven het huidige maaiveld. Dit zijn geen uitzonderlijke bouwhoogten voor 

de inrichting van een woongebied. Overigens kan worden opgemerkt dat het maaiveld van de 

woningen aan de dijk wat hoger ligt dan het maaiveld van de noordelijke kavel, dus dat de 

woningbouw niet 13,5 meter boven het maaiveld van die woningen uit komt.  

Op de noordelijke kavel is tussen de beoogde woonbebouwing en de terreinen aan de Cruquiusdijk 

over een breedte van 10 tot 14 meter de bestemming ‘Groen’ aangegeven. Daarop komen bomen, die 
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afscherming geven van de woonbebouwing. Van zichtlijnen in dit gebied is een doorsnede 

opgenomen in de bijlage ‘Onderbouwing visie Landgoed’ bij dit raadsvoorstel.  

Op grond van jurisprudentie is er sprake van een verlies van privacy bij inkijk biedende bebouwing op 

een zodanige afstand, dat van daaruit een goed onderscheidend en onbelemmerd zicht in een 

risicogevoelig object ontstaat. Hierbij dient gedacht te worden aan een afstand van enkele tientallen 

meters, algemeen wordt 40 meter aangehouden. De kortste afstand tot een woonperceel bedraagt 20 

meter, waarbij de woning op dat perceel op 45 meter afstand ligt. Daar is sprake van een breedte van 

14 meter van de in te richten groenstrook. De bouwhoogte op dat gedeelte van het woongebied 

bedraagt maximaal 10 meter (drie bouwlagen). De hoeksteen met een maximale bouwhoogte van 12 

meter ligt op ongeveer 80 meter afstand van dat perceel.  

 

Gezien de afstanden tot de woonpercelen danwel woningen en gezien de afschermende groenstrook 

van 10 tot 14 meter breedte, zijn wij van mening dat er geen sprake is van een verlies van privacy. 

 

Met de "hoekstenen" wordt de visie van Warnau om zeep geholpen. Reclamant is verbaasd dat de 

ontwikkelaar door uit te gaan van zichtlijnen uitkomt op de 'hoeksteen" De Orangerie. Hoekstenen als 

herkenbare toegangspoorten naar het landgoed herkent reclamant historisch gezien niet, het hoge 

hoofdgebouw staat of stond midden in het landgoed. De ingang had monumentale zuilen of een poort. 

Reclamanten zijn van mening dat hoogbouw wel past in het midden van het plan, waar de bomen 

hoog zijn. Dan blijft er nog iets over van het landelijke karakter, wat men zo graag aan de Spieringweg 

en de Cruquiusdijk toedicht. 

 

Reactie 

Op een landgoed kunnen zich gebouwen bevinden die het landgoed omkaderen en verschillende 

oriëntatiepunten en verblijfplaatsen vormen voor het beschouwen en ervaren van het landschap. De 

entree is vaak een belangrijke plek waar verschillende gebouwen en poorten in verschillende lagen 

tegelijk te zien zijn. Historisch gezien is het zeer herkenbaar dat hoekgebouwen, muren en poort de 

grens van het landgoed markeren. In een aparte bijlage ‘Onderbouwing visie landgoed’ wordt nader 

ingegaan op de historie en hedendaagse interpretatie van het landgoed in relatie tot Wickevoort.  

De hoekstenen dienen om herkenbaarheid en afwisseling in het gebied te brengen. Deze punten 

ondersteunen de structuur van het landgoed en geven oriëntatie in het gebied. Het zijn herkenbare 

punten, strategische gesitueerd op knooppunten aan het begin of eind van wegen, welke goed 

zichtbaar zijn vanaf de nabijgelegen hoofdwegen en vanuit de directe omgeving. Zo markeren de 

Poortgebouwen de entrees van het gebied aan de Spieringweg. En heeft de Orangerie een 

strategische ligging aan de waterpartij  waardoor het vanuit verschillende standpunten in het gebied 

zichtbaar is: vanuit de ecologische zone, vanuit de Notenlaan, de Gemixte laan en vanaf de 

Cruquiusdijk. Dit gebouw markeert de grens van het gebied aan de noordwestzijde en vormt het 

gezicht van het landgoed vanaf de ringdijk. Het gebouw heeft voldoende hoogte om als markering 

herkenbaar te zijn zonder echt hoog te zijn. In het onderdeel ‘Onderbouwing positie “Orangerie” als 

hoeksteen’ die bij genoemde bijlage hoort wordt dit nog nader uiteengezet. 

Wij zijn van mening dat de hoekstenen onderdeel zijn van de landgoedgedachte welke wij 

ondersteunen als visie voor de ontwikkeling van Wickevoort. 

 

In het stedenbouwkundig schetsontwerp van september 2016 wordt over de hoekstenen gezegd een 

“eigentijdse interpretatie van een monumentale villa”. Met als resultaat een wit of glazig gebouw. 

Reclamanten vrezen voor glasreflectie op hun woningen.  

 

Reactie 

De gedachte glazen gevels, het transparante uiterlijk en het witte kleurenschema van het gebouw 

dragen bij aan een elegante en doorschijnende bouwmassa die de toegang naar het gebied vanaf de 
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dijk markeert. Wij menen dat in geval van reflectie met de eerder genoemde afstanden tot de 

achterzijde van de woonpercelen en met de genoemde groenstrook er geen sprake is van reflectie op 

de woningen van reclamanten.  

 

Reclamanten hebben in lijn met de visie van Warnau over afscherming en intimiteit van het gebied 

verzocht om de bosgordel door te trekken tot aan de ecologische zone, zodat het zicht op de 

nieuwbouw wordt verminderd.  

 

Reactie 

Er is ter plaatse een groenstrook van 10 tot 14 meter breedte voorzien tussen het woongebied en de 

aangrenzende terreinen. Daarop komen bomen, die afscherming geven van de woonbebouwing. Dit 

heeft weliswaar niet de breedte van ruim 60 meter van bosgordel die ten zuiden van de ecologische 

zone ligt, maar wij menen dat het daarmee voldoende maat ter afscherming van het gebied.  

 

Midden in de wijk runderen, kippen, haan en andere dieren gaan houden, is wachten op klachten over 

geluid, stank en ongedierte.  

 

Reactie 

De stadsboerderij is in het plan nu meer afzijdig van de woningbouw gesitueerd dan eerder op de 

noordelijke kavel gedacht. Met de mogelijk te realiseren woningbouw in de zuidwesthoek kan 

voldoende afstand worden gehouden. Overige plekken waar dieren zich zullen ophouden zal dit in 

geringe getalen zijn en aan de rand van het woongebied.  

 

De noordelijke kavel is buitenstedelijk en kan worden benut wanneer er binnenstedelijk aangetoond 

geen voldoende ruimte voorhanden is. Reclamant vraagt zich af of dat voldoende is aangetoond? De 

planning is zelfs als eerste fase in het buitenstedelijk deel te bouwen. 

 

Reactie 

In Hoofdstuk 5 van de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan wordt in voldoende mate ingegaan 

op de actuele woningbehoefte en het tekort aan binnenstedelijke capaciteit.   

 

Er is geen maximum percentage toegestane bebouwing opgenomen. Er wordt uitgegaan van totaal 

756 woningen; weet men al precies wat er gebouwd gaat worden ? En een uitloop naar 1000. Dit alles 

geeft veel mogelijkheden om het vol te bouwen. 

 

Reactie 

Er is niet precies bekend wat gebouwd gaat worden. Aan de hand van het ontwerp-

Beeldkwaliteitsplan is door de ontwikkelaar wel gestudeerd op mogelijke verkavelingen. Dat wijst erop 

dat in ieder geval 756 woningen mogelijk zijn.     

Er worden in het bestemmingsplan geen bouwpercentages gegeven voor de woningbouw. De sturing 

van de inrichting van het woongebied vindt plaats door de toetsing aan het Beeldkwaliteitsplan, wat 

tegelijk met dit bestemmingsplan door de raad wordt vastgesteld. 

 

Er mist een vaststelling van de gemiddelde peilmaat van het huidige maaiveld. Dit is toch van belang 

voor de hoogte bepaling. 

 

Reactie 

In de regels van het bestemmingsplan is in artikel 2 de wijze van meten aangegeven. Daarin staat 

over het peil aangegeven dat als volgt wordt gemeten: voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang 

direct aan de weg grenst, de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; voor een 
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bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter 

hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw. 

Voor aanvang van de bouw wordt ten opzichte van het huidige maaiveld het peil bepaald.  

Het is de bedoeling met de uitkomende grond van de nieuwe waterpartij het maaiveld van het 

noordelijk kavel op te hogen, waarmee het project met een gesloten grondbalans zal worden 

gerealiseerd en waarmee wordt bijgedragen aan de beheersing van de grondwaterproblematiek op 

dat plandeel. Het maaiveld wordt hiermee tussen circa 60 cm en circa 1,0 meter hoger. Binnen het 

stedenbouwkundig ontwerp is voorzien om de grote gebouwen aan de noordzijde op een terp te 

zetten van circa 40 cm. Met een ophoging van maximaal 1,5 meter komt de bebouwing op de 

noordelijke kavel dus maximaal 11,5 meter tot 13,5 meter boven het huidige maaiveld.  

Wij hebben eerder al aangegeven dat wij van mening zijn dat in deze situatie er geen sprake is van 

verlies van privacy en dat de geldende planologische regeling een ruim hogere bouwhoogte toestaat.  

Een verdere ophoging is hier niet reëel. Immers, de grondbalans is hiermee neutraal en meer grond 

opbrengen gaat ten koste van de economische haalbaarheid van het plan. Wij zien hiermee geen 

aanleiding om vooraf het toekomstige peil ten opzichte van het huidige maaiveld vast te leggen. 

 

De weilanden op de kop van de noordelijke kavel kunnen worden gebruikt voor het weiden van 

paarden, koeien en schapen. Dit zou overlast kunnen geven vanwege mest, geur en b.v. vliegen. Dit 

kan wellicht opgevangen worden door een brede bosgordel en de stadslandbouw daar te situeren met 

voldoende afstand en een overgang naar laagbouw woningen. 

 

Reactie 

Wij gaan er vanuit dat bedoeld wordt de weilanden buiten het plangebied die grenzen aan de 

noordelijke kavel. Dat weiden van dieren overlast zal geven is mede gezien de groenstrook van 10 tot 

14 meter breedte tussen de weidegrond en het woongebied naar onze mening niet aannemelijk. Wij 

wijzen er daarbij overigens ook op dat voor landbouwgrond geen grenswaarden of richtafstanden 

gelden ten aanzien van woningbouw.  

 

Over Flora en Fauna wordt wel bescherming van diersoorten tijdens de bouw genoemd, maar na de 

bouw zijn ze hun leefomgeving kwijt.  

Echter nog geen halve pagina over de geluidshinder van vliegtuigen. Mensen hoeven niet beschermd 

te worden. 

 

Reactie 

De Natuurbeschermingswet schrijft maatregelen voor ter bescherming van de soorten en populaties, 

niet van de individuen. Met de te nemen maatregelen zullen de dieren in een nieuwe leefomgeving 

verder kunnen voorbestaan. De omgeving biedt daartoe voldoende gelegenheid. 

Het plangebied ligt buiten de geluidscontouren van het Luchthavenindelingbesluit waarbinnen 

bepekringen gelden voor woningbouw vanwege vliegverkeergeluid. Vliegverkeergeluid wordt bij 

bepalen van cumulatieve geluidhinder wel meegenomen, en weegt via die weg mee in bepalen van 

eventuele maatregelen ten aanzien van geluidhinder.  

 

Het strooiveld op het terrein is ontmanteld. Reclamanten vragen zich af of hier geen bescherming op 

rust.  

 

Reactie 

Hier rust geen bescherming op. Het ontmantelen van het strooiveld is verder een interne 

aangelegenheid van SEIN. Desgewenst laat SEIN weten dat het voormalig strooiveld met groot 

respect naar overledenen en verwanten afgelopen voorjaar is ontmanteld. Hierover is zorgvuldig 

gecommuniceerd met betrokken families. Op het terrein van SEIN is vervolgens een herinneringstuin 



26 

 

ingericht. 

 

Reclamanten vrezen dat de geplande recreatieve fietsroute, een sluiproute wordt voor woon-werk 

verkeer, scholieren (op scooters) en stappers vanuit Haarlem naar Hoofddorp visa versa, over de 

fietsbrug. Dit geeft geluidsoverlast, luchtvervuiling en hinder voor bewoners aan de Cruquiusdijk. 

 

Reactie 

Met uitzondering van Cruquiusdijk 92, liggen de woonpercelen aan de Cruquiusdijk liggen op ruime 

afstand van 50 meter of verder van de gedachte fietsroute. Ten aanzien van nr. 92 ligt het dichtst 

bijzijnde punt op 5 meter van de perceelsgrens en ongeveer 30 meter van de woning. Dit betreft 

daadwerkelijk een ‘punt’, de route loopt vanaf dat punt weg van het woonperceel en loopt dus niet 

langs het woonperceel. Wij zijn van mening dat met deze situatie voldoende afstand is voor het 

bijbehorend gebruik en er geen sprake zal zijn van overlast.  

 

Reclamanten verzoeken afsluitend om: 

- geplande stadslandbouw in het midden van de zuidelijke kavel, te verplaatsen naar de kop van de 

noordelijke kavel of als tweede keus om gezien vanuit de perceelsgrenzen langs de Cruquiusdijk tot 

aan de te realiseren ontsluitingsweg, een maximale bouwhoogte van 6 meter toe te staan (bijlage 5) of 

als minst te verkiezen de "hoeksteen" Orangerie te verplaatsen naar de hoek van de noordelijke kavel 

en voor het resterend gedeelte een maximale bouwhoogte van 6 meter aan te houden (bijlage 6). 

- de peilmaat van het maaiveld -NAP op de verbeelding aan te geven welke gehanteerd gaat worden 

als peil = 0.  

- het maximaal te bebouwen percentage aan te geven op de bouwvlakken en de woongebieden  per 

zogeheten kamer en de te ontheffen algemene afwijkingen van de bouwhoogtes, percentages en 

oppervlaktes te minimaliseren.  

- er zorg voor te dragen dat het binnenstedelijk gebied als eerste gerealiseerd gaat worden.  

- de groenstrook langs de perceelgrens/kavelsloot aan de Cruquiusdijk te verbreden en als bosgordel 

door te trekken vanaf de Agnetahoeve tot aan de ecologische zone en het voetpad daarin op te 

nemen, of nog beter op te nemen in het gebied binnen de bosgordel.  

- Te zorgen dat de kavelsloten, de aanvoer voor de nieuwe watergang aankunnen, zodat ze niet droog 

komen te staan; en aan te geven hoe er zorg voor gedragen wordt dat de aanliggende kavels geen 

last krijgen met de grondwaterstand door de bouwwerkzaamheden. 

- de fietsverbinding vanaf de fietsbrug niet langs de kavelsloot van de Cruquiusdijk te plannen. Beter is 

langs de golfbaan. 

- aan te geven hoe het houden van vee op de aangrenzende agrarische kavels geen problemen op 

gaat leveren door de toekomstige bebouwing en hun bewoners. Afstand houden dus. 

- aan te geven op welke wijze er gecompenseerd gaat worden voor beperking woongenot en 

waardevermindering van de woningen. 

- Niet akkoord te gaan met het BKP inzake de uitvoering van de hoekstenen. 

 

Reactie afsluitend 

De ondergrond aan de kop van de zuidelijke kavel is niet geschikt voor stadslandbouw.  

Verplaatsing van de hoeksteen doet afbreuk aan de stedenbouwkundige visie voor Wickevoort. 

Een bouwhoogte van maximaal 6 meter biedt geen ruimte om te voorzien in geschikte woningbouw en 

wij zien ook geen aanleiding tot een dergelijke beperking van de bouwhoogte.  

 

Er is geen aanleiding specifiek in dit geval een peilmaat aan te geven. 

 

De sturing van de inrichting van het woongebied vindt plaats door de toetsing aan het 

Beeldkwaliteitsplan, wat tegelijk met dit bestemmingsplan door de raad wordt vastgesteld. 
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De algemene afwijkingsregels zijn er niet op gericht om specifiek een mogelijkheid voor dit plandeel te 

bieden. In zijn algemeenheid kunnen zich omstandigheden voordoen dat een aangegeven 

maatvoering niet afdoende is. Gebruik daarvan zal gemotiveerd dienen te worden. 

 

De woningbehoefte is zo groot dat ook de noodzaak is voor woningbouw op de noordelijke kavel. Wij 

zien niet in dat een andere fasering hier verandering in zal brengen.  

 

Er is ter plaatse een groenstrook van 10 tot 14 meter breedte voorzien. Wij menen dat dit voldoende 

maat is om afschermend groen te laten groeien. 

 

In de ‘Notitie geohydrologie aandachtsgebieden Wickevoort’ is aangegeven dat met behulp van een 

waterbalans rekensheet (Waterbalans 2016) de huidige situatie en de toekomstige situatie indicatief 

zijn doorgerekend. Hiermee kan vergeleken worden wat de gevolgen zijn van de ophoging van het 

maaiveld en het aanbrengen van de DT-riolering (waarbij drainage plaats vindt). In de rekensheet 

wordt gebruik gemaakt van gegevens over oppervlakverdeling, neerslag/verdamping, onverzadigde 

zone, geohydrologie en waterbeheer. Hieruit blijkt dat met de ontwikkeling het huidige grondwaterpeil 

nagenoeg gehandhaafd blijft.  Op dit moment hebben zijn er nog geen meetgegevens over de 

samenstelling van het grondwater. De grens tussen brak en zout (1000 mg/l) ligt echter op meer dan 

40 meter diep. Daarmee kan verwacht worden dat het ondiepe grondwater in het plangebied zoet tot 

licht brak is. Er zijn naar onze mening geen structurele effecten te verwachten ten aanzien van het 

grondwater. 

In de toekomstige situatie wordt het te ontwikkelen gebied aangesloten op de te realiseren 

waterberging. De waterberging bevindt zich op polderboezemniveau. Tussen het plangebied en het 

golfterrein ligt een watergang op polderpeil. In het geval er toch effecten optreden op de 

grondwaterstand binnen de noordelijke kavel, vangen de watergangen dat op. 

Deze beschouwing is ook door het Hoogheemraadschap van Rijnland getoetst en positief beoordeeld. 

 

Een fietsroute langs de kavelsloot van de terreinen aan de Cruquiusdijk ligt op ruimte afstand van de 

woonpercelen aan de Cruquiusdijk. Wij zijn van mening dat met deze situatie geen sprake zal zijn van 

overlast. 

 

Dat weiden van dieren overlast zal geven is mede gezien de groenstrook van 10 tot 14 meter breedte 

tussen de weidegrond en het woongebied naar onze mening niet aannemelijk. Wij wijzen er daarbij 

overigens ook op dat voor landbouwgrond geen grenswaarden of richtafstanden gelden ten aanzien 

van woningbouw.  

 

Wij van mening dat er geen sprake is van een onevenredige beperking van het woongenot of een 

planologisch nadeel dat recht doet gelden op schadevergoeding.  

 

Wij zien geen aanleiding niet in te stemmen met de uitvoering van hoekstenen in het BKP.  

 

Conclusie 

Wij stellen u voor niet in te stemmen met deze zienswijze.  

Wel hebben wij naar aanleiding van deze en andere zienswijzen aan de toelichting van het 

bestemmingsplan de bijlagen ‘Planologisch vergelijk’, ‘Onderbouwing visie landgoed’ en ‘Participatie 

Wickevoort’ toegevoegd danwel hebben wij de inhoud ervan in de tekst van de toelichting 

opgenomen. 

 

 

Zienswijze 4 
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Bij de start van het familie-paardenbedrijf in 1972 aan de Cruquiusdijk had het achterliggende terrein 

van SEIN de bestemming “openbare en bijzondere gebouwen en bijgebouwen en bijbehorende bij 

gebouwen”. Dit gaf zekerheid voor een mooie ligging van het bedrijf. Uitzicht over de polder was ook 

de reden voor de vader van reclamant een naastgelegen een woning te laten bouwen. Met 

voorliggend plan gaat dit verloren, evenals de prachtige flora en fauna. Beter zou zijn het gebied als 

historisch erfgoed te behouden. 

Reclamant verzoekt de “hoeksteen” die in de zichtlijn vanaf het bedrijf staat te laten vervallen. 

 

Reactie 

Wij beseffen dat de feitelijk bestaande situatie van de zuidwesthoek (gebiedje buiten de bosgordel) en 

het de noordelijke kavel voornamelijk een open terrein betreft en dat straks voor reclamant een 

verandering in de omgeving optreedt. 

Wij merken echter op dat er in beginsel geen recht bestaat op uitzicht over andermans terrein.  

Wij wijzen er ook op dat de in het bestemmingsplan ‘Cruqius 1968’ geldende bestemming “openbare 

en bijzondere gebouwen en bijgebouwen en bijbehorende bij gebouwen” toelaat dat maximaal 10% 

van het aangegeven bouwvlak mag worden bebouwd met een goothoogte van gebouwen van 

maximaal  25 meter. Daarnaast is er op een deel van de zuidwesthoek (gebied buiten de bosgordel) 

en het westelijk deel van de noordelijke kavel geen geldend planologisch regime waarmee op deze 

gronden feitelijk geen beperkingen gelden, zoals wij uiteen hebben gezet in de bijlage ‘planologisch 

vergelijk’ bij dit raadsvoorstel.  

Er dus geen sprake van een planologische regeling die ziet op openheid van de zuidwesthoek en van 

de noordelijke kavel.  

Wij beseffen dat dit plandeel een cultuur historisch karakter heeft. De voormalige boerderij de 

Cruquiushoeve heeft daarin een ook monumentale waarde. Voor het overige heeft het gebiedje zelf 

heeft echter geen beschermde status. Bij invulling met een andere functie en/of bouwmogelijkheden 

dan geldende planologische regelingen toestaan, dient uiteraard sprake te zijn van een goede 

ruimtelijke ordening en dient in dit geval ook rekening te worden gehouden met het bestaande cultuur 

historische karakter. Dat is hier ook aan de orde.  

De hoekstenen met extra bouwhoogte dienen om herkenbaarheid en afwisseling in het gebied te 

brengen. Deze punten ondersteunen de structuur van het landgoed en geven oriëntatie in het gebied. 

Het zijn herkenbare punten, strategische gesitueerd op knooppunten aan het begin of eind van 

wegen, welke goed zichtbaar zijn vanaf de nabijgelegen hoofdwegen en vanuit de directe omgeving. 

In een aparte bijlage ‘Onderbouwing visie landgoed’ wordt nader ingegaan op de historie en 

hedendaagse interpretatie van het landgoed in relatie tot Wickevoort. De bedoelde hoeksteen heeft 

voldoende hoogte om als markering herkenbaar te zijn zonder echt hoog te zijn. De hoekstenen zijn 

onderdeel van de landgoedgedachte welke wij ondersteunen. 

 

Voor actualisering van het geldende bestemmingsplan, had het in de rede gelegen voor het hele dorp 

een nieuw bestemmingsplan te maken. En daarbij de effecten van zo’n ontwikkeling ten aanzien van 

het dorp in zijn totaliteit af te wegen. Daarbij ook met bewoners en belanghebbenden naar gewenste 

ontwikkelingen te kijken. De komende Omgevingswet gaat daar ook van uit. 

 

Reactie 

Voor de delen van Cruquius aan de Cruquiusdijk en ten zuiden van de N201 is sprake van actuele 

bestemmingsplannen waarvoor op dit moment geen aanleiding is om deze te herzien. Dat nu niet niet 

voor het hele gebied Cruqius één bestemmingsplan wordt opgesteld, betekent niet dat de effecten van 

de woningbouwontwikkeling Wickevoort op de omgeving niet zijn beschouwd. In hoofdstuk 5 van de 

toelichting op het ontwerpbestemmingsplan zijn de resultaten van het verrichte onderzoek 

opgenomen. Gedurende de planvorming is de omgeving meerdere malen geinformeerd en hebben 
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belanghebbenden hun belangen kunnen aangeven. De plannen zijn ook meerdere malen besproken 

in een zogeheten klankbordgroep met belanghebbenden uit de directe omgeving.  

Ook zijn apart met belanghebbende partijen uit de omgeving gesprekken gevoerd. Zo ook met een 

vertegenwoordiging van dit bedrijf. De opzet van de plannen voor Wickevoort zijn daarbij besproken 

en toegelicht. Voor de manege, paardenweide en ruiterpaden heeft de manege specifieke kennis 

aangeleverd, waar bij de planuitwerking gebruik van is gemaakt. Er hebben ook verkennende 

gesprekken plaatsgevonden over het samenvoegen van de manege SEIN en Cruquius. In de verdere 

planuitwerking zal dit verder worden bekeken. 

  

Als gebouw zou worden voor het dorp en niet voor instromers, zou het ook logisch zijn om een 

woningbouwontwikkeling aan de zuidkant van de N201 plaats te laten vinden en daarmee de unieke 

omgeving het SEIN-terrein te behouden. 

 

Reactie 

De woningbehoefte in de regio is zo groot, dat op termijn ook een woningbouwontwikkeling aan de 

zuidkant van de N201 zal worden ingezet, zoals ook opgenomen in de ‘Structuurvisie 

Haarlemmermeer 2030’ en het uitwerkingsprogramma ‘Paerles aan de Ringvaart’. 

 

Reclamant vindt dat de gronden tot aan de Cruquiusdijk in het bestemmingsplan moeten worden 

meegenomen. Dit is een onlosmakelijk her in te richten gebied. En het maakt inzichtelijk wat de 

gevolgen zijn voor het bedrijf. 

Het bedrijf is gestart met de bouw van 20 stallen en een buitenmanege op een open weiland van 

ongeveer 3 ha. Het bedrijf is onder andere gericht op het in rust en ruimte van het bedrijf en de 

omgeving beoefenen van de paardensport. Die omgeving verdwijnt nu. 

Hoewel niet driect naast het bedrijf gebouwd gaat worden is hiermee wel kans op onverwachte 

geluiden, bijvoorbeeld een loslopende hond die uit de bosrand op het weiland terecht komt, waarvan 

de paarden hevig kunnen schrikken. In verband met de veiliheid kunnen de paarden straks niet meer 

de hele dag op de wei staan. 

Reclamant vraagt of het in het ontwerpbestemmingsplan genoemde geurrapport dat uitgevoerd dient 

te worden, betekend dat onderzocht wordt of de woningbouw geen belemmering vormt voor de 

beoogde uitbreiding van haar manegebedrijf. 

 

Reactie 

Ten aanzien van de ruimte van de omgeving verwijzen wij naar onze reactie op het eerste deel van 

deze zienwijze.  

Het bedoelde geurrapport heeft betrekking op de manege op Wickevoort in relatie tot woningbouw. 

Wat betreft de gevolgen van het woongebied voor het bedrijf merken wij het volgende op.  

Vanwege de milieucategorie 3.1 van het bedrijf dient de afstand tot woningen ten minste 100 meter te 

bedragen. Er zijn bestaande woningen aan de Cruquiusdijk die dichter bij liggen, waardoor ten 

aanzien van die woningen ook sprake is van maatwerkvoorschriften. De woningbouwontwikkeling 

Wickevoort ligt aan de andere zijde van het bedrijf, waarbij op de noordelijke kavel een hoek van de 

bestemming Woongebied net binnen 100 meter van de grens van de bestaande longeerbak(ken) en 

daarmee van de grens van de inrichting ligt. Wij wijzen erop dat de bestaande longeerbakken zijn 

gebouwd op ongeveer 50 meter van de woning op Cruquiusdijk 81 en dat daarmee de bedrijfsvoering 

op dat punt al door die woning beperkt wordt. De bestemming Woongebied is daarmee niet beperkend 

voor de huidige bedrijfsvoering. 

 

Wij wijzen er voorts op dat de planologische regeling voor het bedrijf is opgenomen in het 

bestemmingsplan ‘Cruquius 2009’ met de bestemming ‘Recreatie – Manege’. 
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Luchtfoto 2016 Cruquiusdijk 68B en omgeving   bestemming op Cruquiusdijk 68B                       

      

Uitbreiding van bedrijfsbebouwing richting het toekomstig woongebied zou buiten het bouwvlak vallen 

en dus afwijken van het geldend bestemmingsplan. De bouwgrens ligt buiten de richtafstand van 100 

meter, namelijk op 125 meter afstand van de bestemming ‘Woongebied’. Wanneer een aanvraag voor 

uitbreiding van bedrijfsbebouwing zou worden ingediend zal de afwijking van het geldende 

bestemmingsplan worden afgewogen onder andere tegen de woningbouw op Wickevoort.  

Uitbreiding met een longeerbak is toegestaan buiten het bouwvlak, wanneer dit een bouwwerk 

(overdekt of niet overdekt) betreft dat niet als gebouw wordt beschouwd. In 2014 is voor een 

longeerbak buiten het bouwvlak dan ook vergunning verleend. Een longeerbak behoort ook tot de 

inrichting, dus ook hier geldt de richtafstand. De richtlijn is dat een bedrijf waar woningen binnen de 

richtafstand van in dit geval 100 meter liggen, wel kan/mag uitbreiden, maar dat de afstand tot die 

woningen niet kleiner mag worden. Ook mag de veestapel (waaronder paarden) niet groter worden bij 

een gelijkblijvende afstand binnen de richtafstand. Hier mee geeft de woningbouw wel beperkingen, 

maar maakt dit een uitbreiding of aanpassing in de vorm van het plaatsen van een longeerbak niet 

onmogelijk.  

Wij concluderen dat de woningbouwontwikeling niet belemmerend werkt voor de huidige 

bedrijfsvoering van het bedrijf. Het geeft wel beperkingen in de mogelijkheden van het geldende 

bestemmingsplan om buiten het bouwvlak bouwwwerken geen gebouwen te plaatsen waar regelmatig 

paarden verblijven (zoals longeerbakken), maar maakt dit niet onmogelijk.  

 

Reclamant stelt voor om een drafbaan in het gebied aan te leggen die aansluit op De Groene Weelde.  

 

Reactie 

Bij de inrichting van het gebied is de aanleg van een ruiterpad onderdeel van de recreatieve 

verbinding met De Groene Weelde. 

 

De sloot rondom het paardenbedrijf mondt uit in de sloot naast de bosgordel. Bij aanleg van de 

ecologische zone op Wickevoort dient met die afwatering rekening te worden gehouden.  

 

Reactie 

De bestaande afwatering blijft. 
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Conclusie 

Wij stellen u voor niet in te stemmen met deze zienswijze. 

 

 

Zienswijze 5 

 

Er is een fietspad ingetekend over het dijksperceel langs de Ringvaart. Dit is eigendom van reclamant. 

Verzocht wordt het fietspad om het perceel heen te leggen op de bestaande uitwegen. 

 

Reactie 

Om een recreatieve verbinding te kunnen maken naar de fietsbrug over de Ringvaart bij Schalkwijk, is 

een laatst stukje verbinding nodig over de gronden aan de dijk. Een bestaande uitweg naar de 

Ringdijk ligt langs een woonperceel en bovendien loopt de recreatieve route dan vervolgens nog een 

stuk over de Ringdijk met langsrijdend autoverkeer. Om overlast voor het woonperceel te voorkomen 

en vanwege de verkeersveiligheid heeft het onze voorkeur om de verbinding uit te laten komen zo 

dicht mogelijk bij de fietsbrug.  

In het ontwerpbestemmingsplan hebben wij binnen de bestemming ‘Groen’ op het perceel van 

reclamant een aanduiding opgenomen welke een langzaamverkeersverbinding mogelijk maakt. Deze 

is min of meer diagonaal over het perceel aangegeven. Wij zien in dat dit voor het overig gebruik van 

het perceel onpraktisch kan zijn. De ontwikkelaar is met reclamant in overleg over de mogelijkheid 

voor een verbinding over het perceel, waartoe wij ruimte willen bieden voor een ander tracé over het 

perceel. De verbeelding hebben wij hierop aangepast door het gedeelte van het perceel waarop de 

aanduiding ligt te verruimen in oostelijke richting waar het wordt begrensd door de perceelsgrens en 

de noordelijke plangrens. 

 

Conclusie 

Wij stellen de raad voor gedeeltelijk te stemmen met deze zienswijze en op de verbeelding de 

aanduiding “specifieke vorm van verkeer-fietspad” op het perceel op de ringdijk in het noordwesten 

van het plangebied, te verplaatsen naar de randen van dat perceel. 

 

 

Zienswijze 6 
 

Door de hoogbouw aan de Spieringwegkant zal het landelijke karakter verdwijnen. Dit terwijl de 

gemeente heeft er altijd op gehamerd dat de Spieringweg een 'landelijk karakter' (poldervisie) moet 

behouden. 

 

Reactie 

De regio staat voor een grote woningbouwopgave om te voorzien in de woningbehoefte. Veel van die 

woningbouw wordt en zal worden ingevuld op locaties binnen de kernen, met name in Hoofddorp en 

Nieuw-Vennep, maar dat is niet afdoende. In de visie ‘Parels aan de Ringvaart’ is aangegeven hoe 

voor een groot deel invulling kan geven aan die opgave voor Haarlemmermeer door woningbouw in 

Haarlemmermeer West. Onvermijdelijk is dat daarbij gronden worden bebouwd die voorheen 

onbebouwd waren. Dat vraagt om een uitwerking, welke zowel door de gemeente als door de 

provincie wordt getoetst op landschappelijke inpassing.  

Bij de landschappelijke inpassing van Wickevoort is het oorspronkelijke landschappelijke ontwerp van 

het terrein De Cruquiushoeve leidend. De bosgordel rond De Cruquiushoeve wordt zo mogelijk 

versterkt. De noordelijke kavel krijgt als begrenzing met de golfbaan een bosgordel, waarmee deze 

kavel een vergelijkbare structuur heeft als het terrein De Cruquiushoeve. Het geheel krijgt daarmee 

het karakter van twee grote erven aan de Spieringweg.  
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Wat betreft de genoemde hoogbouw aan de Spieringweg willen wij erop wijzen dat ten opzichte van 

mogelijkheden in het geldende bestemmingsplan bijna overal beduidend lager dient te worden 

gebouwd. Het geldende bestemmingsplan bebouwing toestaat met een goothoogte van maximaal 25 

meter. Nabij de kruising Spieringweg met N201 is in het ontwerpbestemmingsplan gestapelde 

woningbouw voorzien met een hoogte van maximaal 24 meter. Hier heeft voorheen altijd de ‘zusterflat’ 

gestaan van ongeveer 25 meter hoogte. Aan de Spieringweg is verder gestapelde bouw voorzien met 

een hoogte van maximaal 12 meter, op een zelfde afstand van de Spieringweg als de huidige 

nieuwbouw van SEIN. Tussen de Spieringweg en de bebouwing ligt een brede groene zone. 

Wij zijn van mening dat hiermee in samenhang met het Beeldkwaliteitsplan de woningbouw 

landschappelijk goed is ingepast. 

 

Een verkeerstoename van 5000 naar meer dan 9000 op de Spieringweg leidt tot een verdere afname 

van verkeersveiligheid/fietsveiligheid en er is geluidsoverlast voor aanwonenden.  

En er is belasting vanwege bouw-/werkverkeer tijdens de aanleg. 

 

Reactie 

Wij beseffen dat er sprake is van forse toename van de verkeersintensiteit op de Spieringweg ter 

hoogte van het SEIN-terrein. Op dit gedeelte vinden ook aanpassingen plaats. Er zal een vrijliggend 

fietspad worden aangelegd en bij de kruising met de N201 wordt een rijstrook toegevoegd, waardoor 

het kruispunt het verkeer afdoende zal kunnen verwerken.  

Ten aanzien van de Spieringweg tussen Wickevoort en Vijfhuizen wijzen wij erop dat het aantal 

vervoerbewegingen ook na realisering van de woningbouw laag is, namelijk onder de 4000 voertuigen 

per etmaal. Het profiel van de Spieringweg met fietsstroken is afdoende om de toekomstige 

verkeersintensiteit te verwerken.  

In meerdere zienswijzen wordt de ontsluiting van het nieuwe woongebied op de Spieringweg ter 

discussie gesteld. In de bijlage ‘Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg’ wordt nader onderbouwd 

dat met de voorgestelde aanpassing de doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met 

N201 voldoende is. Om de effecten van de ontwikkeling te bepalen is in 2009 onderzoek gedaan 

(rapport ‘Verkeersonderzoek Cruquiusterrein, Haarlemmermeer’, 7 september 2009, van 

onderzoeksbureau Goudappel Coffeng). Dat onderzoek is basis geweest voor het raadsbesluit 

‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’, zoals genoemd in de H5 van de toelichting op het 

ontwerpbestemmingsplan. Dat rapport kent als eindjaar van de berekening 2025. In de bijlage wordt 

aangegeven dat de recente update van het verkeersmodel de verkeersintensiteiten doorrekent tot 

eindjaar 2030 en dat hiermee nogmaals een berekening is gedaan over de afwikkeling van het 

verkeer op de kruising. Ook deze berekening geeft aan dat met de voorgestelde aanpassing de 

doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met N201 voldoende is ten aanzien van de 

ontwikkeling van het SEIN-terrein. De cyclustijd op de kruising blijft dan in de eindsituatie 2030 in de 

ochtend-, avond- en zaterdagmiddagspits onder de maximale gestelde waarde van 120 seconden. De 

wachtrijen op de Spieringweg zullen met maximaal 45 meter niet zo lang zijn dat ze voor de 

aansluiting van de parallelweg (Kruisweg) op de Spieringweg komen te staan welke op 55 meter van 

de kruising ligt. Met een scenario van ontwikkelingen aan de zuidzijde van de N201 (bouw van 1.500 

woningen, extra detailhandel) zijn op de N201 maatregelen nodig om onder de maximale gestelde 

waarde van 120 seconden te blijven.  

 

Akoestisch onderzoek (Sweco, Rapport Reconstructieonderzoek Spieringweg d.d. 12 april 2017) wijst 

uit dat bestaande woningen aan de Spieringweg een toename van geluidbelasting zullen ondervinden 

van 0,9 tot 2,8 dB. Het blijft daarbij met een hoogste geluidbelasting van 59 dB binnen de maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB. In het belang van de voorgestane ontwikkeling achten wij dit 

aanvaardbaar en dit past ook binnen de geluidruimte die de Wet geluidhinder geeft voor toename van 

geluidbelasting tot maximaal 5 dB bij reconstructie van een weg. 
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Belemmering voor de (aan de Spieringweg) gevestigde bedrijven (13) voor hun bedrijfsuitvoering en 

bereikbaarheid. Het betreffende landbouw- en vrachtverkeer ook in het weekend en 's avonds laat, zal 

als overlast door de nieuwe bewoners ervaren worden. 

 

Reactie 

Ter hoogte van het woongebied zal de verkeersintensiteit hoog zijn. Op dit gedeelte vinden ook 

aanpassingen plaats. Er zal een vrijliggend fietspad worden aangelegd en bij de kruising met de N201 

wordt een rijstrook toegevoegd, waardoor het kruispunt het verkeer afdoende zal kunnen verwerken.  

Ten aanzien van de Spieringweg tussen Wickevoort en Vijfhuizen wijzen wij erop dat het aantal 

vervoerbewegingen ook na realisering van de woningbouw laag is, namelijk onder de 4000 voertuigen 

per etmaal. 

 

Zoals zojuist aangegeven zullen de wachtrijen op de Spieringweg volgens de berekeningen maximaal 

45 meter bedragen. Ongeveer 90 meter ten noorden van de kruising en nog voordat de zuidelijke 

ontsluitingsweg van het woongebied wordt aangedaan, ligt het perceel Spieringweg 726. Hier wordt 

weliswaar al geruime tijd geen bedrijf meer uitgeoefend, maar planologisch is dit in het geldende 

bestemmingsplan ‘Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde’ (raadsbesluit d.d. 29 maart 2012, 

nummer 2012.0003679) wel mogelijk. Niet uit te sluiten is dat hier bij uitzonderlijke omstandigheden – 

bijvoorbeeld bij blokkade op de kruising, omleidingen, een extreme hoeveelheid recreatieverkeer - een 

wachtrij voor het perceel kan staan. Hier kan in enige mate nadelig effect optreden vanwege 

beperking van bereikbaarheid. Wij zijn echter van mening dat het perceel doorgaans voldoende 

bereikbaar is. In afweging over het belang van de ontwikkeling van het woongebied achten wij dit 

aanvaardbaar. 

Tussen de twee beoogde aansluitingen van het woongebied op de Spieringweg liggen twee 

bedrijfspercelen. Dat is op zodanige afstand van de kruising Spieringweg met N201 dat ter plaatse 

geen invloed zal zijn van lengte van opstelrij van verkeer op de Spieringweg voor de kruising. De 

bedrijven liggen op zodanige afstand van beide aansluitingen, dat auto’s die zouden moeten wachten 

op passerend verkeer van de andere zijde op de Spieringweg voordat ze woongebied in kunnen 

rijden, niet voor het perceel staan. Wij merken overigens op dat een deel van het verkeer komend 

vanaf de kruising al bij de eerste aansluiting het woongebied zal in- en uitrijden en deze percelen niet 

passeert. Als bij uitzonderlijke omstandigheden er een extreem verkeersaanbod optreedt, is het 

mogelijk dat verkeer wat langer moet wachten op het passerend verkeer voordat ze Wickevoort in 

kunnen rijden.  

Nadelige effecten van het verkeer vanwege Wickevoort op deze bedrijfspercelen zullen naar onze 

mening zeer gering zijn.  

Overige bedrijven liggen ten noorden van Wickevoort, op een afstand van 200 meter en verder van de 

noordelijke ontsluitingsweg van het plangebied. Gezien de ligging van deze percelen en gezien de 

lagere verkeersintensiteit op dit deel van de Spieringweg, zijn wij van mening dat er niet of nauwelijks 

gevolgen zijn voor de bereikbaarheid van deze bedrijven. 

 

In de bestaande situatie liggen al woningen nabij de bedrijven. De bedrijfsvoering van bedrijven dient 

er op gericht te zijn dat deze woningen niet te veel hinder ondervinden. Dat heeft ook betrekking op de 

hinder vanwege (het tijdstip van) het komen en gaan van bedrijfsverkeer op het perceel. Het nieuwe 

woongebied ligt op grotere afstand dan bestaande woningen en geeft in die zin dus geen extra 

beperking op de bedrijfsvoering. Dat bewoners voor het overige merken dat er vrachtverkeer en 

landbouwverkeer over de Spieringweg rijdt zullen deze als een gegeven moeten beschouwen. 

Voor wegdeelnemers is het ook een gegeven dat er bedrijfs-/vrachtverkeer en landbouwverkeer over 

de Spieringweg rijdt. De toegestane snelheid op de Spieringweg is mede vanwege die reden ook 60 

km/u. Het verschil in snelheid met bedrijfs-/vrachtverkeer dat niet zo hard (30 a 40 km/u) zou kunnen 
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rijden is gering waardoor verkeer zich in de dagelijkse praktijk goed kan mengen. De bedrijven liggen 

verspreid aan de Spieringweg. Ter hoogte van het plangebied betreft dat drie bedrijfspercelen. Wij 

zien in de situatie op de Spieringweg geen uitzonderlijke situatie die frustrerend zou zijn voor de 

afwikkeling van het verkeer. 

Er is naar onze mening dan ook geen sprake van onaanvaardbare verkeerseffecten vanwege de 

menging van bedrijfs-/vrachtverkeer met overig verkeer. 

 

Conclusie 

Wij stellen u voor niet in te stemmen met deze zienswijze. 

Wij hebben naar aanleiding van deze en andere zienswijzen in de toelichting op het bestemmingsplan 

in hoofdstuk 5 in de paragraaf Verkeer de tekst van de bij dit raadsvoorstel gevoegde bijlage 

‘Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg’ ingevoegd. De uitgevoerde extra verkeersberekening is 

als bijlage bij de toelichting gevoegd.  

 

 

Zienswijze 7 

 

Nu al ondervinden reclamanten ernstige overlast vanwege het verkeer dat op de Spieringweg voor 

hun uitrit stil staat voor de aansluiting met de N201 en van recreatieverkeer dat de Golfbaan en het 

Prins Bemard bos bezoekt. Wanneer de huidige toegang van Paswerk worden opgeheven zal het 

betreffende verkeer ook via de toegangsweg ter hoogte van met name Spieringweg 720 worden 

ontsloten, waardoor tot dat punt een toename is van bus- en vrachtverkeer. 

De stukken geven aan dat de huidige wegenstructuur in beginsel wordt gebruikt voor de ontsluiting 

van Wickevoort. De woningbouw geeft een toename van 5500 naar 9200 motorvoertuigen per etmaal. 

De Spieringweg is benoemd als erftoegangsweg, dus een zwakke verkeersrelatie met een indicatieve 

acceptabele grens van 5000 a 6000 motorvoertuigen per etmaal. In de reactie van de gemeente in 

2013 op de door de belanghebbenden ingediende zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan 

"Cruquius Noord”, wordt dit wegvak aanmerkt als een polderlint overeenkomstig de structuurvisie 

Haarlemmermeer 2030 en wordt opmerkt dat bij woningbouw op het Sein-terrein in een adequate 

ontsluitingstructuur moet worden voorzien. In het ontwerpbestemmingsplan Cruquius Wickevoort 

wordt op pagina 28 gesteld dat voor de N201 op het gedeelte tussen de brug bij Cruquius en de 

aansluiting met de A4 de maximale capaciteit bijna is bereikt.  

Het smalle profiel van de Spieringweg is niet op berekend op de verkeerstoename.  Ook zal personen 

verkeer en landbouw- en vrachtverkeer door elkaar zal gaan rijden. Te voorzien is dat er grote 

logistieke problemen ontstaan voor het verkeer richting de N201. Gevreesd wordt dat regelmatige 

filevorming de afritten van de percelen aan de Spieringweg niet dan wel moeilijk bereikbaar maakt. 

Behalve voor de woningen klemt dit voor de bedrijven van reclamanten des te meer, omdat klanten 

wegblijven als de bedrijven slecht bereikbaar worden.  

Ook gaat het ten koste van de verkeersveiligheid voor fiets- en voetverkeer.  

 

Het is vreemd dat de gemeente niet heeft gekozen voor een ontsluiting rechtstreeks op de N201. De 

analyse over de verkeerssituatie in hoofdstuk 5.7, pagina 74 van het ontwerpbestemmingsplan wijst 

immers naar de aanleg van een nieuwe in het gebied Cruquius gelegen Noord-Zuid ontsluiting op de 

N201. Dit wordt eveneens genoemd in het concept-raadsvoorstel van 20 juni 2017. Toch wordt 

gekozen voor een gehele ontsluiting op de Spieringweg. Wel met aanpassing van de opstelstroken bij 

de kruising met de N201 door een uitbreiding van twee naar drie opstelstroken, maar niet wordt 

gemotiveerd waarom dit afdoende is. 

 

Reactie 

Wij beseffen dat er sprake is van forse toename van de verkeersintensiteit op de Spieringweg ter 
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hoogte van het SEIN-terrein. Op dit gedeelte vinden ook aanpassingen plaats. Er zal een vrijliggend 

fietspad worden aangelegd en bij de kruising met de N201 wordt een rijstrook toegevoegd, waardoor 

het kruispunt het verkeer afdoende zal kunnen verwerken. Met deze aanpassingen is de weg geschikt 

voor een sterke verkeersrelatie. In het mobiliteitsbeleid zal de categorieaanduiding voor dit deel van 

de Spieringweg worden gewijzigd naar ontsluitingsweg. 

Ten aanzien van de Spieringweg tussen Wickevoort en Vijfhuizen wijzen wij erop dat het aantal 

vervoerbewegingen ook na realisering van de woningbouw laag is, namelijk onder de 4000 voertuigen 

per etmaal. Het profiel van de Spieringweg met fietsstroken is afdoende om de toekomstige 

verkeersintensiteit te verwerken.  

In meerdere zienswijzen wordt de ontsluiting van het nieuwe woongebied op de Spieringweg ter 

discussie gesteld. In de bijlage ‘Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg’ wordt nader onderbouwd 

dat met de voorgestelde aanpassing de doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met 

N201 voldoende is. Om de effecten van de ontwikkeling te bepalen is in 2009 onderzoek gedaan 

(rapport ‘Verkeersonderzoek Cruquiusterrein, Haarlemmermeer’, 7 september 2009, van 

onderzoeksbureau Goudappel Coffeng). Dat onderzoek is basis geweest voor het raadsbesluit 

‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’, zoals genoemd in de H5 van de toelichting op het 

ontwerpbestemmingsplan. Dat rapport kent als eindjaar van de berekening 2025. In de bijlage wordt 

aangegeven dat de recente update van het verkeersmodel de verkeersintensiteiten doorrekent tot 

eindjaar 2030 en dat hiermee nogmaals een berekening is gedaan over de afwikkeling van het 

verkeer op de kruising. Ook deze berekening geeft aan dat met de voorgestelde aanpassing de 

doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met N201 voldoende is ten aanzien van de 

ontwikkeling van het SEIN-terrein. De cyclustijd op de kruising blijft dan in de eindsituatie 2030 in de 

ochtend-, avond- en zaterdagmiddagspits onder de maximale gestelde waarde van 120 seconden. De 

wachtrijen op de Spieringweg zullen met maximaal 45 meter niet zo lang zijn dat ze voor de 

aansluiting van de parallelweg (Kruisweg) op de Spieringweg komen te staan welke op 55 meter van 

de kruising ligt. Met een scenario van ontwikkelingen aan de zuidzijde van de N201 (bouw van 1.500 

woningen, extra detailhandel) zijn op de N201 maatregelen nodig om onder de maximale gestelde 

waarde van 120 seconden te blijven.  

 

In aansluiting daarop wijzen wij erop dat de percelen die tussen de twee beoogde aansluitingen van 

het woongebied op de Spieringweg liggen op een afstand van 300 meter en verder van de kruising 

Spieringweg met N201 liggen. Ter plaatse zal geen invloed zijn van lengte van de opstelrij van verkeer 

op de Spieringweg voor de kruising. De percelen liggen ook op zodanige afstand van beide 

aansluitingen van het woongebied op de Spieringweg, dat het niet of nauwelijks voor zal komen dat 

auto’s die voordat ze woongebied in kunnen rijden zouden moeten wachten op passerend verkeer van 

de andere zijde op de Spieringweg, in een wachtrij voor die percelen staan. Als dit wel voor zou 

komen, zou dit vanwege extreme pieken zijn in het verkeersaanbod vanwege recreatie. Extra 

verkeersaanbod vanwege recreatie zal zich echter niet voordoen in de spits wanneer het verkeer 

vanwege Wickevoort de grootste pieken heeft.  

Nadelige effecten van het verkeer vanwege Wickevoort op deze percelen zullen naar onze mening 

gering zijn. 

 

Zoals zojuist aangegeven zullen de wachtrijen op de Spieringweg volgens de berekeningen maximaal 

45 meter bedragen. Ten aanzien van perceel Spieringweg 726 gelegen op een afstand ongeveer 90 

meter van de kruising Spieringweg en N201 is niet uit te sluiten bij uitzonderlijke omstandigheden – 

bijvoorbeeld bij blokkade op de kruising, omleidingen, een extreme hoeveelheid recreatieverkeer - een 

wachtrij voor het perceel kan staan. Hier kan in enige mate nadelig effect optreden vanwege 

beperking van bereikbaarheid. Voor de percelen 722 en 720 gelegen op ongeveer 150 meter van de 

kruising zal naar onze mening niet of nauwelijks sprake zijn van beperking van bereikbaarheid. 

Wij zijn van mening dat de percelen doorgaans voldoende bereikbaar zijn. In afweging over het 
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maatschappelijk belang van de ontwikkeling van het woongebied achten wij een mogelijk beperkt 

nadelig effect aanvaardbaar. 

 

Ten aanzien van percelen ten noorden van Wickevoort zijn wij van mening dat, gezien de ligging van 

de percelen op een afstand van 100 meter en verder van de noordelijke ontsluitingsweg van het 

plangebied en de lagere verkeersintensiteit op dit deel van de Spieringweg, er niet of nauwelijks 

gevolgen zijn voor de bereikbaarheid van deze bedrijven. 

 

Wat betreft de last die wegdeelnemers zouden ervaren vanwege het bedrijfs-/vrachtverkeer en 

landbouwverkeer zijn wij van mening dat het een gegeven is dat er bedrijfs-/vrachtverkeer en 

landbouwverkeer over de Spieringweg rijdt. De toegestane snelheid op de Spieringweg is mede 

daarom ook 60 km/u. Het verschil in snelheid met bedrijfs-/vrachtverkeer dat niet zo hard (30 à 40 

km/u) zou kunnen rijden is gering waardoor verkeer zich in de dagelijkse praktijk goed kan mengen. 

De bedrijven liggen verspreid aan de Spieringweg. Ter hoogte van het plangebied betreft dat drie 

bedrijfspercelen. Wij zien in de situatie op de Spieringweg geen uitzonderlijke situatie die frustrerend 

zou zijn voor de afwikkeling van het verkeer. 
Er is naar onze mening dan ook geen sprake van onaanvaardbare verkeerseffecten vanwege de 

menging van bedrijfs-/vrachtverkeer met overig verkeer. 

 

Het Deltaplan Bereikbaarheid geeft inderdaad aan – zoals in de toelichting aangehaald – dat op het 

gedeelte tussen de brug bij Cruquius en de aansluiting met de A4 de maximale capaciteit bijna is 

bereikt. Daarop zijn inmiddels ook een aantal maatregelen genomen. Onder andere is de kruising 

Spieringweg met N201 aangepast op de Spieringweg aan de zuidkant van de N201 en op de N201 

zelf, bij de afslag naar de wijk Overbos is de opstelstrook verlengd en twee fietsoversteken zijn 

vervangen door tunnels.   

 

Wij zijn van mening dat met het gedane onderzoek in afdoende mate is aangetoond dat de  

Spieringweg de toename van het verkeer kan verwerken en dat sprake is van een adequate 

ontsluitingsstructuur. 

 

De ontsluiting van het woongebied recht voor een woning aan de Spieringweg zal leiden tot ernstige 

overlast door het schijnen van koplampen in hun huiskamer.  

 

Reactie 

De ontwikkelaar is met betreffende bewoners in 2016 in gesprek gegaan over de ontsluitingsweg. In 

de uitwerking van de ontsluitingsweg zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de daarbij 

geuitte wensen van de bewoners, onder andere over de inpassing van de ontsluitingsweg en de brug. 

Zo zal bijvoorbeeld sprake zijn van een ‘vlakke brug’ waardoor het schijnen van koplampen in de 

woning al wordt beperkt doordat zich geen omhoog en omlaag deinende koplampen voordoen. 

 

De geluidsbelasting ter hoogte van de Spieringweg zal als gevolg van het wegverkeerslawaai 

toenemen tot een geluidsbelasting van 59 dB (pagina 79 en 80 toelichting). Dat is vlak onder de 

maximaal toegestane ontheffingswaarde van 63 dB. Bedenk daarbij nog extra geluidsbelasting door 

echovorming tegen een groot bouwvlak. 

Op een aantal plaatsen aan de Spieringweg wordt de voorkeurswaarde nu al overschreden. 

Op nieuw te bouwen woningen zal ten gevolge van verkeer over de Spieringweg de geluidbelasting 

ten hoogste 54 dB zijn en ter plaatse van de bestemmingsgrens Woongebied ten hoogste 62 dB. De 

hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt met dit plan reeds wordt benaderd, waardoor 

ruimte voor een verdere geluidstoename zeer beperkt is. 

 



37 

 

Reactie 

De afstand tussen de bestemmingsgrens van de bestemming ‘Verkeer’ en de bestemmingsgrens en 

bouwgrens van de bestemming ‘Woongebied’ is 30 meter. Daartussen liggen groenvoorzieningen. 

Geluidreflectie vanwege de woningbouw zal daarbij zeer gering zijn. 

De afstand vanaf de bestemmingsgrens en bouwgrens van de bestemming ‘Woongebied’ tot de 

bestaande woningen aan de andere zijde van de Spieringweg bedraagt ruim 55 tot 70 meter, en in 

geval van gestapelde bouw is de afstand nog 10 tot 12 meter verder. Bij dergelijke afstanden zal een 

eventuele geluidreflectie aan de overzijde van de Spieringweg nauwelijks waarneembaar zijn. 

Genoemde waarden zijn mogelijk binnen de maximale ontheffing die de Wet geluidhinder als 

mogelijkheid biedt. In het belang van de voorgestane ontwikkeling achten wij dit aanvaardbaar. 

In de praktijk zullen de gevels van de te bouwen woningen niet op de grens van de bestemming 

‘Woongebied’ worden geplaatst. Er wordt uitgegaan van een geluidbelasting van maximaal 54 dB op 

de gevels. Daar is de Hogere waarde voor verleend. 

 

Er zijn “hoekstenen” voorzien aan de Spieringweg met een maximale bouwhoogte van 12 tot 25 

meter. De afstand tussen de grens van het bouwvlak en de voorgevel van de woningen van 

reclamanten is circa 40-80 m. Dit betekent aanzienlijke uitzichtverlies en inperking van de privacy.  

 

Wij merken op dat er in beginsel geen recht bestaat op uitzicht over andermans terrein.  

Op grond van jurisprudentie is er sprake van een verlies van privacy bij inkijk biedende bebouwing op 

een zodanige afstand, dat van daaruit een goed onderscheidend en onbelemmerd zicht in een 

risicogevoelig object ontstaat. Hierbij dient gedacht te worden aan een afstand van enkele tientallen 

meters, algemeen wordt 40 meter aangehouden. De afstand vanaf de bestemmingsgrens en 

bouwgrens van de bestemming ‘Woongebied’ tot de bestaande woningen aan de andere zijde van de 

Spieringweg bedraagt 50 meter, waarbij de woningen ongeveer 5 meter tot 20 meter afstand van de 

voorste perceelgrens liggen. In geval van gestapelde woningbouw is de afstand tot de bestaande 

woonpercelen nog eens 10 tot 12 meter groter.  

Wij zijn van mening dat met genoemde afstanden geen sprake is van een verlies van de privacy.  

 

Wij wijzen er ook op dat op grond van het bestemmingsplan ‘Cruquius 1968’ met de bestemming 

‘openbare en bijzondere gebouwen en bijbehorende terreinen’, mag worden bebouwd op een iets 

verdere afstand van 65 meter maar met een goothoogte van gebouwen van maximaal  25 meter. Ook 

zorgwoningen zijn daarbij toegestaan. Tot 2000 heeft er nabij de kruising Spieringweg met N201 een 

‘zusterflat’ gestaan met een hoogte van ongeveer 25 meter hoogte.  

Op een klein stuk grond op de noordelijke kavel nabij de Spieringweg en nabij het golfterrein geldt de 

bestemming ‘Rioolwaterzuivering’. Hierop zijn gebouwen toegestaan, er is geen maximale goot- of 

bouwhoogte opgenomen. 

Ten opzichte van de geldende planologische regeling is er naar onze mening geen sprake van een 

nadeliger situatie ten aanzien van uitzicht en privacy. 

 

De gemeente heeft er juist altijd op gestaan dat de Spieringweg een landelijk karakter moest 

behouden. Eerder gebouwde woningen moesten daartoe aan allerlei strenge eisen voldoen. De 

geplande hoogbouw zal er toe leiden dat het landelijke karakter zal verdwijnen. 

 

Reactie 

De regio staat voor een grote woningbouwopgave om te voorzien in de woningbehoefte. Veel van die 

woningbouw wordt en zal worden ingevuld op locaties binnen de kernen, met name in Hoofddorp en 

Nieuw-Vennep, maar dat is niet afdoende. In de visie ‘Parels aan de Ringvaart’ is aangegeven hoe 

voor een groot deel invulling kan geven aan die opgave voor Haarlemmermeer door woningbouw in 

Haarlemmermeer West. Onvermijdelijk is dat daarbij gronden worden bebouwd die voorheen 



38 

 

onbebouwd waren. Dat vraagt om een uitwerking, welke zowel door de gemeente als door de 

provincie wordt getoetst op landschappelijke inpassing.  

Bij de landschappelijke inpassing van Wickevoort is het oorspronkelijke landschappelijke ontwerp van 

het terrein De Cruquiushoeve leidend. De bosgordel rond De Cruquiushoeve wordt zo mogelijk 

versterkt. De noordelijke kavel krijgt als begrenzing met de golfbaan een bosgordel, waarmee deze 

kavel een vergelijkbare structuur heeft als het terrein De Cruquiushoeve. Het geheel krijgt daarmee 

het karakter van twee grote erven aan de Spieringweg.  

Wat betreft de genoemde hoogbouw aan de Spieringweg willen wij erop wijzen dat ten opzichte van 

mogelijkheden in het geldende bestemmingsplan bijna overal beduidend lager dient te worden 

gebouwd. Het geldende bestemmingsplan bebouwing toestaat met een goothoogte van maximaal 25 

meter. Nabij de kruising Spieringweg met N201 is in het ontwerpbestemmingsplan gestapelde 

woningbouw voorzien met een hoogte van maximaal 24 meter. Hier heeft voorheen altijd de ‘zusterflat’ 

gestaan van ongeveer 25 meter hoogte. Aan de Spieringweg is verder gestapelde bouw voorzien met 

een hoogte van maximaal 12 meter, op een zelfde afstand van de Spieringweg als de huidige 

nieuwbouw van SEIN. Tussen de Spieringweg en de bebouwing ligt een brede groene zone. 

Wij zijn van mening dat hiermee in samenhang met het Beeldkwaliteitsplan de woningbouw 

landschappelijk goed is ingepast. 

 

Reclamanten wijzen er op dat een aantal van hun woningen niet is onderheid en daardoor kans 

bestaat op schade vanwege bouwverkeer en vanwege bouwactiviteiten. Voordat met de 

werkzaamheden wordt begonnen dient een vooropname te worden uitgevoerd. 

 

Reactie 

De ontwikkelaar zal in samenspraak met deskundigen kijken voor welke percelen een nulmeting dient 

te worden verricht. 

 

Akkerbouw dient straks plaats te maken voor C02 producerende bebouwing. Daarmee komt de door 

de gemeente beoogde "duurzaamheid" in het gedrang en zal de leefsituatie ongezonder worden. 

 

Reactie 

Alle woningen worden gasloos gebouwd en er wordt zoveel als mogelijk energieneutraal gebouwd. 

De ontwikkeling zal volgens afspraak met de ontwikkelaar moeten voldoen aan duurzaamheidseisen. 

 

Bebouwing zal leiden tot verticale opstuwing van een grote waterwel op het noordelijke perceel. Zoute 

kwel dat daarmee aan de oppervlakte komt en/of in het oppervlaktewater komt heeft ernstige 

gevolgen voor de flora en fauna in het gebied. 

De woningbouw zal verdere nadelige gevolgen hebben voor de waterhuishouding van het gebied. 

Waterstuwing moet nu al continu met waterpompen worden gereguleerd. 

Het afvoer gemaal van Vijfhuizen is niet berekend op het verwerken van extra hoeveelheden water. 

 

Reactie 

Een wel is een plaats waar water uit de grond komt. Mogelijk is er in de huidige situatie op de 

noordelijke kavel van tijd tot plasvorming zichtbaar. Uit boringen blijkt dat hier op een diepte van circa 

0,5 m-mv een kleilaag aanwezig is. Hierdoor kan er een schijngrondwaterstand optreden boven de 

kleilaag tot aan het maaiveld gedurende hevige neerslag en in de natte periode.  

Als het grondwaterpeil wordt opgestuwd en daarmee aan de oppervlakte komt, ontstaat kwel. 

In de ‘Notitie geohydrologie aandachtsgebieden Wickevoort’ is aangegeven dat met behulp van een 

waterbalans rekensheet (Waterbalans 2016) de huidige situatie en de toekomstige situatie indicatief 

zijn doorgerekend. Hiermee kan vergeleken worden wat de gevolgen zijn van de ophoging van het 

maaiveld en het aanbrengen van de DT-riolering (waarbij drainage plaats vindt). In de rekensheet 
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wordt gebruik gemaakt van gegevens over oppervlakverdeling, neerslag/verdamping, onverzadigde 

zone, geohydrologie en waterbeheer. Hieruit blijkt dat met de ontwikkeling het huidige grondwaterpeil 

nagenoeg gehandhaafd blijft.  Op dit moment hebben zijn er nog geen meetgegevens over de 

samenstelling van het grondwater. De grens tussen brak en zout (1000 mg/l) ligt echter op meer dan 

40 meter diep. Daarmee kan verwacht worden dat het ondiepe grondwater in het plangebied zoet tot 

licht brak is. Er zijn naar onze mening geen structurele effecten te verwachten ten aanzien van het 

grondwater. 

In de toekomstige situatie wordt het te ontwikkelen gebied aangesloten op de te realiseren 

waterberging. De waterberging bevindt zich op polderboezemniveau. Tussen het plangebied en het 

golfterrein ligt een watergang op polderpeil. In het geval er toch effecten optreden op de 

grondwaterstand binnen de noordelijke kavel, vangen de watergangen dat op. 

Deze beschouwing is ook door het Hoogheemraadschap van Rijnland getoetst en positief beoordeeld. 

 

Wij zijn van mening dat hiermee voldoende vaststaat dat de woningbouw geen negatieve invloed heeft 

op de waterstand van het gebied en de omgeving. 

 

Op grond van het bovenstaande hebben reclamanten bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 

"Cruquius Wickevoort", het ontwerp Beeldkwaliteitplan Landgoed Wickevoort en het 

ontwerpraadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan, vanwege  

handelen in strijd met de wet, althans het motiveringsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het onvoldoende rekening houden met de belangen van reclamanten dan 

wel met ieder ander algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

Reactie 

Met onze reacties op de verschillende onderdelen van de zienswijze, menen wij in voldoende mate te 

hebben getoond dat met het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan geen sprake is van handelen 

in strijd met beginselen van onbehoorlijk bestuur.  

 

Conclusie 

Wij stellen u voor niet in te stemmen met deze zienswijze. 

Wij hebben naar aanleiding van deze en andere zienswijzen in de toelichting op het bestemmingsplan 

in hoofdstuk 5 in de paragraaf Verkeer de tekst van de bij dit raadsvoorstel gevoegde bijlage 

‘Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg’ ingevoegd. De uitgevoerde extra verkeersberekening is 

als bijlage bij de toelichting gevoegd.  
 

 

Zienswijze 8 

 

Reclamant heeft aan de Spieringweg een bedrijf in grondverzet, groenvoorziening, dienstverlening 

voor de akker- en/of tuinbouw en elektrotechnische bouwinstallatie, en gladheidbestrijding in de 

winter. 

 

A. Wederzijdse hinder 

Tegenover het bedrijf is in het ontwerpbestemmingsplan een maximum hoogte van 12 meter 

toegestaan plus mogelijk extra werkelijke hoogte wanneer het maaiveld wordt aangepast.  

Reclamant voert aan dat die hoogte leidt tot opvangen van geluid dat veroorzaakt wordt door het 

bedrijf. Het bedrijfsverkeer met meestal bovengemiddeld grote voertuigen gaat vroeg dat in de 

ochtend weg gaat en komt laat in de avond terug, en bij werkzaamheden voor de gladheidsbestrijding 

vaak ‘s nachts. In de loods van het bedrijf wordt vaak (buiten kantooruren) gewerkt, waarbij niet altijd 

de deuren gesloten kunnen blijven. Bij klachten van omwonenden komt de bedrijfsvoering onder druk. 
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Reactie 

Het bedrijf van reclamant is bij de gemeente bekend als loonbedrijf met sbi-code 016.2, 

milieucategorie 2. In het geldende bestemmingsplan ‘Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde’, 

vastgesteld gemeenteraad 29 maart 2012, nummer 2012.0003679, geldt voor de betreffende gronden 

de bestemming ‘Bedrijf’ met functieaanduiding ‘agrarisch loonbedrijf’ en met de functieaanduiding 

‘maximaal categorie 3.1’. 

Voor bedrijven in categorie 3.1 zoals op het perceel van reclamant is toegestaan, geldt een 

richtafstand van 50 meter tot gevoelige objecten, zoals woningen. De afstand van de perceelsgrens 

van deze bedrijven tot de bestemmingsgrens van de bestemming ‘Woongebied’ is 50 meter.  

In de  bestaande situatie liggen al woningen op aangrenzende percelen en andere woonpercelen op 

kortere afstand dan 50 meter. De bedrijfsvoering van het bedrijf dient er op gericht te zijn dat deze 

woningen niet te veel hinder ondervinden.  

 

Wij constateren dat woningbouw op Wickevoort voldoet aan richtafstand en dat deze niet het 

bepalende gevoelige object vormt voor de bedrijfsvoering. 

 

B. Gebrekkige ontsluiting 

Niet of niet voldoende is onderzocht in hoeverre de Spieringweg, waar auto's elkaar nu al nauwelijks 

kunnen passeren vanwege de geringe breedte, de extra verkeersdruk aan zal kunnen. Volgens het 

SWECO rapport (pagina 8) zal de verkeersintensiteit toenemen van 5500 naar 9200 motorvoertuigen 

per etmaal, bijna een verdubbeling dus. 

Dat zal tot verkeersopstoppingen leiden, waar cliënt last van zal ondervinden, terwijl hij anderzijds het 

risico loopt dat andere weggebruikers zijn relatief trage bedrijfsvoertuigen als hinderlijk zullen ervaren. 

 

Reactie 

Wij beseffen dat er sprake is van forse toename van de verkeersintensiteit op de Spieringweg ter 

hoogte van het SEIN-terrein. Op dit gedeelte vinden ook aanpassingen plaats. Er zal een vrijliggend 

fietspad worden aangelegd en bij de kruising met de N201 wordt een rijstrook toegevoegd, waardoor 

het kruispunt het verkeer afdoende zal kunnen verwerken.  

Ten aanzien van de Spieringweg tussen Wickevoort en Vijfhuizen wijzen wij erop dat het aantal 

vervoerbewegingen ook na realisering van de woningbouw laag is, namelijk onder de 4000 voertuigen 

per etmaal. Het profiel van de Spieringweg met fietsstroken is afdoende om de toekomstige 

verkeersintensiteit te verwerken.  

In meerdere zienswijzen wordt de ontsluiting van het nieuwe woongebied op de Spieringweg ter 

discussie gesteld. In de bijlage ‘Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg’ wordt nader onderbouwd 

dat met de voorgestelde aanpassing de doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met 

N201 voldoende is. Om de effecten van de ontwikkeling te bepalen is in 2009 onderzoek gedaan 

(rapport ‘Verkeersonderzoek Cruquiusterrein, Haarlemmermeer’, 7 september 2009, van 

onderzoeksbureau Goudappel Coffeng). Dat onderzoek is basis geweest voor het raadsbesluit 

‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’, zoals genoemd in de H5 van de toelichting op het 

ontwerpbestemmingsplan. Dat rapport kent als eindjaar van de berekening 2025. In de bijlage wordt 

aangegeven dat de recente update van het verkeersmodel de verkeersintensiteiten doorrekent tot 

eindjaar 2030 en dat hiermee nogmaals een berekening is gedaan over de afwikkeling van het 

verkeer op de kruising. Ook deze berekening geeft aan dat met de voorgestelde aanpassing de 

doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met N201 voldoende is ten aanzien van de 

ontwikkeling van het SEIN-terrein. De cyclustijd op de kruising blijft dan in de eindsituatie 2030 in de 

ochtend-, avond- en zaterdagmiddagspits onder de maximale gestelde waarde van 120 seconden. De 

wachtrijen op de Spieringweg zullen met maximaal 45 meter niet zo lang zijn dat ze voor de 

aansluiting van de parallelweg (Kruisweg) op de Spieringweg komen te staan welke op 55 meter van 
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de kruising ligt. Met een scenario van ontwikkelingen aan de zuidzijde van de N201 (bouw van 1.500 

woningen, extra detailhandel) zijn op de N201 maatregelen nodig om onder de maximale gestelde 

waarde van 120 seconden te blijven.  

 

Wat betreft de last die wegdeelnemers zouden ervaren vanwege het bedrijfs-/vrachtverkeer en 

landbouwverkeer zijn wij van mening dat het een gegeven is dat er bedrijfs-/vrachtverkeer en 

landbouwverkeer over de Spieringweg rijdt. De toegestane snelheid op de Spieringweg is mede 

vanwege die reden ook 60 km/u. Het verschil in snelheid met bedrijfs-/vrachtverkeer dat niet zo hard 

(30 a 40 km/u) zou kunnen rijden is gering waardoor verkeer zich in de dagelijkse praktijk goed kan 

mengen. De bedrijven liggen verspreid aan de Spieringweg. Ter hoogte van het plangebied betreft dat 

drie bedrijfspercelen. Wij zien in de situatie op de Spieringweg geen uitzonderlijke situatie die 

frustrerend zou zijn voor de afwikkeling van het verkeer. 

Er is naar onze mening dan ook geen sprake van onaanvaardbare verkeerseffecten vanwege de 

menging van bedrijfs-/vrachtverkeer met overig verkeer. 

 

Wij zijn van mening dat met het gedane onderzoek in afdoende mate is aangetoond dat de  

Spieringweg de toename van het verkeer kan verwerken. 

Er is naar onze mening dan ook geen sprake van onaanvaardbare verkeerseffecten vanwege de 

menging van bedrijfs-/vrachtverkeer met overig verkeer.  

 

Wateroverlast 

Binnen het plangebied zijn een aantal waterwellen. Het is de vraag wat het effect van de woningbouw 

op de waterstand van het gebied en de omgeving is en in hoeverre dat negatieve gevolgen zal kunnen 

hebben voor onder meer reclamant. 

 

Reactie 

Een wel is een plaats waar water uit de grond komt. Mogelijk is er in de huidige situatie op de 

noordelijke kavel van tijd tot plasvorming zichtbaar. Uit boringen blijkt dat hier op een diepte van circa 

0,5 m-mv een kleilaag aanwezig is. Hierdoor kan er een schijngrondwaterstand optreden boven de 

kleilaag tot aan het maaiveld gedurende hevige neerslag en in de natte periode.  

Als het grondwaterpeil wordt opgestuwd en daarmee aan de oppervlakte komt, ontstaat kwel. 

In de ‘Notitie geohydrologie aandachtsgebieden Wickevoort’ is aangegeven dat met behulp van een 

waterbalans rekensheet (Waterbalans 2016) de huidige situatie en de toekomstige situatie indicatief 

zijn doorgerekend. Hiermee kan vergeleken worden wat de gevolgen zijn van de ophoging van het 

maaiveld en het aanbrengen van de DT-riolering (waarbij drainage plaats vindt). In de rekensheet 

wordt gebruik gemaakt van gegevens over oppervlakverdeling, neerslag/verdamping, onverzadigde 

zone, geohydrologie en waterbeheer. Hieruit blijkt dat met de ontwikkeling het huidige grondwaterpeil 

nagenoeg gehandhaafd blijft. 

In de toekomstige situatie wordt het te ontwikkelen gebied aangesloten op de te realiseren 

waterberging. De waterberging bevindt zich op polderboezemniveau. Tussen het plangebied en het 

golfterrein ligt een watergang op polderpeil. In het geval er toch structurele effecten optreden op het 

grondwater binnen de noordelijke kavel, vangen de watergangen dat op. 

Deze beschouwing is ook door het Hoogheemraadschap van Rijnland getoetst en positief beoordeeld. 

 

Wij zijn van mening dat hiermee voldoende vaststaat dat de woningbouw geen negatieve invloed heeft 

op de waterstand van het gebied en de omgeving. 

 

Conclusie 

Wij stellen u voor niet in te stemmen met deze zienswijze. 

Wij hebben naar aanleiding van deze en andere zienswijzen in de toelichting op het bestemmingsplan 
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in hoofdstuk 5 in de paragraaf Verkeer de tekst van de bij dit raadsvoorstel gevoegde bijlage 

‘Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg’ ingevoegd. De uitgevoerde extra verkeersberekening is 

als bijlage bij de toelichting gevoegd.  
 

 

Zienswijze 9 

 

De 'noordelijke kavel' is een landbouwperceel dat nooit bebouwd is geweest. De voorziene 

woningbouw hier zorgt voor onnodige verstedelijking en aantasting van het landelijke karakter. Bij het 

bouwen van de woningen langs de Spieringweg hebben de bewoners zich aan strikte eisen (open 

karakter, doorzichtelijk en niet te hoog) moeten om het landelijke karakter te behouden. De komst van 

ruim 756 woningen of wellicht 1000 woningen in hetzelfde gebied zal voor veel grotere verstoring 

zorgen van het landelijke karakter.   

Deze grote hoeveelheid woningen verstoort ook het streven de groene hoofdstructuur van de 

staatsbossen, het Floriadeterrein en het Haarlemmermeersche Bos door te laten lopen naar Haarlem 

en Heemstede.  

 

Reactie 

De noordelijke kavel is eigendom van SEIN en al sinds de realisatie van het epilepsiecentrum 

bestemd voor gebruik en bebouwing ten behoeve van het epilepsiecentrum, behoudens een kleine 

rioolwaterzuivering nabij de Spieringweg. Dat het al die tijd een landelijke kavel is geweest, maakt niet 

dat er een recht is dat het als zodanig in stand moet blijven.   

De regio staat voor een grote woningbouwopgave om te voorzien in de woningbehoefte. Veel van die 

woningbouw wordt en zal worden ingevuld op locaties binnen de kernen, met name in Hoofddorp en 

Nieuw-Vennep, maar dat is niet afdoende. In de visie ‘Parels aan de Ringvaart’ is aangegeven hoe 

voor een groot deel invulling kan geven aan die opgave voor Haarlemmermeer door woningbouw in 

Haarlemmermeer West. Onvermijdelijk is dat daarbij gronden worden bebouwd die voorheen 

onbebouwd waren. Dat vraagt om een uitwerking, welke zowel door de gemeente als door de 

provincie wordt getoetst op landschappelijke inpassing.  

Bij de landschappelijke inpassing van Wickevoort is het oorspronkelijke landschappelijke ontwerp van 

het terrein De Cruquiushoeve leidend. De bosgordel rond De Cruquiushoeve wordt zo mogelijk 

versterkt. De noordelijke kavel krijgt als begrenzing met de golfbaan een bosgordel, waarmee deze 

kavel een vergelijkbare structuur heeft als het terrein De Cruquiushoeve. Het geheel krijgt daarmee 

het karakter van twee grote erven aan de Spieringweg.  

Het streven in de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 is om tussen de gebieden een recreatieve en 

ecologische verbinding te maken, binnen het in die visie ook aangegeven te ontwikkelen woongebied. 

Dat is ook in de ontwikkeling voorzien met een brede vaart en de daarbij toe te passen inrichting met 

rietoevers, en met fiets-, voet- en ruiterpaden. 

 

Er is onvoldoende ontsluiting voor het grote aantal woningen. Uitgaande van 756 woningen en een 

autodichtheid van 1,6 zal bij gewoon woon-werkverkeer sprake zijn van ca. 2400 extra 

verkeersbewegingen per etmaal. En door het ontbreken van voorzieningen als scholen en 

supermarkten in de directe omgeving zal dat wellicht nog hoger liggen.  

De Spieringweg wordt aangeduid als Erftoegangsweg waarvoor de acceptatie norm ligt op max 5 a 6 

duizend motorvoertuigbewegingen per etmaal. Volgens metingen ligt dit in 2014 al op ruim 5 duizend 

bewegingen.  

De stijging van het aantal verkeersbewegingen zal de verkeerveiligheid van de Spieringweg als ook 

een belangrijke fietsverbinding aantasten. 

 

Reactie 
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Wij beseffen dat er sprake is van forse toename van de verkeersintensiteit op de Spieringweg ter 

hoogte van het SEIN-terrein. Op dit gedeelte vinden ook aanpassingen plaats. Er zal een vrijliggend 

fietspad worden aangelegd en bij de kruising met de N201 wordt een rijstrook toegevoegd, waardoor 

het kruispunt het verkeer afdoende zal kunnen verwerken. Met deze aanpassingen is de weg geschikt 

voor een sterke verkeersrelatie. In het mobiliteitsbeleid zal de categorieaanduiding voor dit deel van 

de Spieringweg worden gewijzigd naar ontsluitingsweg. 

Ten aanzien van de Spieringweg tussen Wickevoort en Vijfhuizen wijzen wij erop dat het aantal 

vervoerbewegingen ook na realisering van de woningbouw laag is, namelijk onder de 4000 voertuigen 

per etmaal. Het profiel van de Spieringweg met fietsstroken is afdoende om de toekomstige 

verkeersintensiteit te verwerken.  

In meerdere zienswijzen wordt de ontsluiting van het nieuwe woongebied op de Spieringweg ter 

discussie gesteld. In de bijlage ‘Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg’ wordt nader onderbouwd 

dat met de voorgestelde aanpassing de doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met 

N201 voldoende is. Om de effecten van de ontwikkeling te bepalen is in 2009 onderzoek gedaan 

(rapport ‘Verkeersonderzoek Cruquiusterrein, Haarlemmermeer’, 7 september 2009, van 

onderzoeksbureau Goudappel Coffeng). Dat onderzoek is basis geweest voor het raadsbesluit 

‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’, zoals genoemd in de H5 van de toelichting op het 

ontwerpbestemmingsplan. Dat rapport kent als eindjaar van de berekening 2025. In de bijlage wordt 

aangegeven dat de recente update van het verkeersmodel de verkeersintensiteiten doorrekent tot 

eindjaar 2030 en dat hiermee nogmaals een berekening is gedaan over de afwikkeling van het 

verkeer op de kruising. Ook deze berekening geeft aan dat met de voorgestelde aanpassing de 

doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met N201 voldoende is ten aanzien van de 

ontwikkeling van het SEIN-terrein. De cyclustijd op de kruising blijft dan in de eindsituatie 2030 in de 

ochtend-, avond- en zaterdagmiddagspits onder de maximale gestelde waarde van 120 seconden. De 

wachtrijen op de Spieringweg zullen met maximaal 45 meter niet zo lang zijn dat ze voor de 

aansluiting van de parallelweg (Kruisweg) op de Spieringweg komen te staan welke op 55 meter van 

de kruising ligt. Met een scenario van ontwikkelingen aan de zuidzijde van de N201 (bouw van 1.500 

woningen, extra detailhandel) zijn op de N201 maatregelen nodig om onder de maximale gestelde 

waarde van 120 seconden te blijven.  

 

Een eventuele herontwikkeling van het huidige Paswerkterrein zal voor nog een grotere druk zorgen. 

 

Reactie 

Herontwikkeling van het Paswerkterrein is geen onderdeel van dit bestemmingsplan en over een 

mogelijke ontwikkeling is ook geen besluitvorming. 

Op het moment dat een herontwikkeling aan de orde is, zal het op dat moment op haalbaarheid en 

inpasbaarheid beoordeeld worden. 

 

Conclusie 

Wij stellen u voor niet in te stemmen met deze zienswijze. 

Wij hebben naar aanleiding van deze en andere zienswijzen in de toelichting op het bestemmingsplan 

in hoofdstuk 5 in de paragraaf Verkeer de tekst van de bij dit raadsvoorstel gevoegde bijlage 

‘Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg’ ingevoegd. De uitgevoerde extra verkeersberekening is 

als bijlage bij de toelichting gevoegd. 

 

Zienswijze 10 
 

De verkeerstoename vanwege de woningbouw zal ten koste gaan van de verkeersveiligheid van de 

Spieringweg. De aanleg van een vrijliggend fietspad ter hoogte van het plangebied lost het overmatig 

verkeer op deze weg verder niet op. 
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Reactie 

Wij beseffen dat er sprake is van forse toename van de verkeersintensiteit op de Spieringweg ter 

hoogte van het SEIN-terrein. Op dit gedeelte vinden ook aanpassingen plaats. Er zal een vrijliggend 

fietspad worden aangelegd en bij de kruising met de N201 wordt een rijstrook toegevoegd, waardoor 

het kruispunt het verkeer afdoende zal kunnen verwerken.  

Ten aanzien van de Spieringweg tussen Wickevoort en Vijfhuizen wijzen wij erop dat het aantal 

vervoerbewegingen ook na realisering van de woningbouw laag is, namelijk onder de 4000 voertuigen 

per etmaal. Het profiel van de Spieringweg met fietsstroken is afdoende om de toekomstige 

verkeersintensiteit te verwerken.  

In meerdere zienswijzen wordt de ontsluiting van het nieuwe woongebied op de Spieringweg ter 

discussie gesteld. In de bijlage ‘Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg’ wordt nader onderbouwd 

dat met de voorgestelde aanpassing de doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met 

N201 voldoende is. Om de effecten van de ontwikkeling te bepalen is in 2009 onderzoek gedaan 

(rapport ‘Verkeersonderzoek Cruquiusterrein, Haarlemmermeer’, 7 september 2009, van 

onderzoeksbureau Goudappel Coffeng). Dat onderzoek is basis geweest voor het raadsbesluit 

‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’, zoals genoemd in de H5 van de toelichting op het 

ontwerpbestemmingsplan. Dat rapport kent als eindjaar van de berekening 2025. In de bijlage wordt 

aangegeven dat de recente update van het verkeersmodel de verkeersintensiteiten doorrekent tot 

eindjaar 2030 en dat hiermee nogmaals een berekening is gedaan over de afwikkeling van het 

verkeer op de kruising. Ook deze berekening geeft aan dat met de voorgestelde aanpassing de 

doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met N201 voldoende is ten aanzien van de 

ontwikkeling van het SEIN-terrein. De cyclustijd op de kruising blijft dan in de eindsituatie 2030 in de 

ochtend-, avond- en zaterdagmiddagspits onder de maximale gestelde waarde van 120 seconden. De 

wachtrijen op de Spieringweg zullen met maximaal 45 meter niet zo lang zijn dat ze voor de 

aansluiting van de parallelweg (Kruisweg) op de Spieringweg komen te staan welke op 55 meter van 

de kruising ligt. Met een scenario van ontwikkelingen aan de zuidzijde van de N201 (bouw van 1.500 

woningen, extra detailhandel) zijn op de N201 maatregelen nodig om onder de maximale gestelde 

waarde van 120 seconden te blijven.  

 

De woningbouw gaat ten koste van het landelijk karakter. Terwijl voorheen huidige bewoners van de 

Spieringweg bij de bouw van een woning aan strenge eisen moesten voldoen om het landelijk 

karakter te behouden. Hoogbouw van 12 meter langs de Spieringweg versterkt nog eens de verstoring 

als gevolg van het woongebied. 

De voorgenomen beeldkwaliteit geeft ook geen blijk van een landelijk karakter. Reclamant verzoekt 

deze te heroverwegen. 

 

Reactie 

De regio staat voor een grote woningbouwopgave om te voorzien in de woningbehoefte. Veel van die 

woningbouw wordt en zal worden ingevuld op locaties binnen de kernen, met name in Hoofddorp en 

Nieuw-Vennep, maar dat is niet afdoende. In de visie ‘Parels aan de Ringvaart’ is aangegeven hoe 

voor een groot deel invulling kan geven aan die opgave voor Haarlemmermeer door woningbouw in 

Haarlemmermeer West. Onvermijdelijk is dat daarbij gronden worden bebouwd die voorheen 

onbebouwd waren. Dat vraagt om een uitwerking, welke zowel door de gemeente als door de 

provincie wordt getoetst op landschappelijke inpassing.  

Bij de landschappelijke inpassing van Wickevoort is het oorspronkelijke landschappelijke ontwerp van 

het terrein De Cruquiushoeve leidend. De bosgordel rond De Cruquiushoeve wordt zo mogelijk 

versterkt. De noordelijke kavel krijgt als begrenzing met de golfbaan een bosgordel, waarmee deze 

kavel een vergelijkbare structuur heeft als het terrein De Cruquiushoeve. Het geheel krijgt daarmee 

het karakter van twee grote erven aan de Spieringweg.  
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Wij willen erop wijzen dat het geldende bestemmingsplan bebouwing toestaat met een goothoogte 

van maximaal 25 meter.  

Nabij de kruising Spieringweg met N201 is in het ontwerpbestemmingsplan gestapelde woningbouw 

voorzien met een hoogte van maximaal 24 meter. Hier heeft voorheen altijd de ‘zusterflat’ gestaan van 

ongeveer 25 meter hoogte. Aan de Spieringweg is verder gestapelde bouw voorzien met een hoogte 

van maximaal 12 meter, op een zelfde afstand van de Spieringweg als de huidige nieuwbouw van 

SEIN.  

Wij zijn van mening dat hiermee in samenhang met het Beeldkwaliteitsplan, dat als uitgangspunt heeft 

dat het bestaande karakter van het landschap op het terrein De Cruquiushoeve leidend is voor de 

inrichting van Wickevoort, de woningbouw landschappelijk goed is ingepast. 

 

Conclusie 

Wij stellen u voor niet in te stemmen met deze zienswijze. 

Wij hebben naar aanleiding van deze en andere zienswijzen in de toelichting op het bestemmingsplan 

in hoofdstuk 5 in de paragraaf Verkeer de tekst van de bij dit raadsvoorstel gevoegde bijlage 

‘Onderbouwing via ontsluiting Spieringweg’ ingevoegd. De uitgevoerde extra verkeersberekening is 

als bijlage bij de toelichting gevoegd. 

 

 

Zienswijze 11 

 

Reclamant heeft op nummer 675 een bedrijf als bloembollenkweker en ervaart veel problemen met 

het oversteken van de N201. Veiligheid rondom drempels, inschatten van snelheid van de 

landbouwvoertuigen door andere weggebruikers is nu al gevaarlijk. Reclamant maakt zich zorgen over 

de verkeersveiligheid van de Spieringweg. 

 

Reactie 

Het bedrijf van reclamant ligt op bijna 1 km ten noorden van Wickevoort. Op dat deel van de 

Spieringweg zal de verkeersintensiteit ook na realisering van de woningbouw laag zijn, namelijk onder 

de 4000 voertuigen per etmaal. Het profiel van de Spieringweg met fietsstroken is afdoende om de 

toekomstige verkeersintensiteit te verwerken.  

Ter hoogte van het woongebied zal de toename van de verkeersintensiteit groot zijn. Op dat gedeelte 

zal vanwege de verkeersveiligheid een vrijliggend fietspad worden aangelegd en wordt bij de kruising 

met de N201 wordt een rijstrook toegevoegd voor een goede doorstroming van het verkeer op de 

kruising.  

Voor wegdeelnemers is het een gegeven dat er bedrijfs-/vrachtverkeer en landbouwverkeer over de 

Spieringweg rijdt. De toegestane snelheid op de Spieringweg is mede vanwege die reden ook 60 

km/u. Het verschil in snelheid met bedrijfs-/vrachtverkeer dat niet zo hard (30 a 40 km/u) zou kunnen 

rijden is gering waardoor verkeer zich in de dagelijkse praktijk goed kan mengen. Wij zien in de 

situatie op de Spieringweg geen uitzonderlijke situatie die frustrerend zou zijn voor de afwikkeling van 

het verkeer.  

Wij zijn van mening dat met de voorgestane aanpassingen de situatie op de Spieringweg 

verkeersveilig is.  

 

Conclusie 

Wij stellen u voor niet in te stemmen met deze zienswijze. 

 

 

Zienswijze 12 
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De woningbouw gaat ten koste van het woongenot.  

Er komt een enorme toename van verkeer op de Spieringweg. De 4000 extra vervoersbewegingen per 

dag beperken de bereikbaarheid van de opritten van bewoners en grondeigenaren. Door de slechte 

bereikbaarheid zullen klanten bij de bedrijven wegblijven. Door de verkeerstoename komt ook de 

verkeersveiligheid in het geding. 

Reclamant verzoekt daarom een ontsluiting rechtstreeks van het plangebied op de N201 te maken. 

Daarmee blijft bovendien het landelijk karakter van de Spieringweg behouden. 

 

Reactie 

Wij beseffen dat er sprake is van forse toename van de verkeersintensiteit op de Spieringweg ter 

hoogte van het SEIN-terrein. Op dit gedeelte vinden ook aanpassingen plaats. Er zal een vrijliggend 

fietspad worden aangelegd en bij de kruising met de N201 wordt een rijstrook toegevoegd, waardoor 

het kruispunt het verkeer afdoende zal kunnen verwerken.  

Ten aanzien van de Spieringweg tussen Wickevoort en Vijfhuizen wijzen wij erop dat het aantal 

vervoerbewegingen ook na realisering van de woningbouw laag is, namelijk onder de 4000 voertuigen 

per etmaal. Het profiel van de Spieringweg met fietsstroken is afdoende om de toekomstige 

verkeersintensiteit te verwerken.  

In meerdere zienswijzen wordt de ontsluiting van het nieuwe woongebied op de Spieringweg ter 

discussie gesteld. In de bijlage ‘Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg’ wordt nader onderbouwd 

dat met de voorgestelde aanpassing de doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met 

N201 voldoende is. Om de effecten van de ontwikkeling te bepalen is in 2009 onderzoek gedaan 

(rapport ‘Verkeersonderzoek Cruquiusterrein, Haarlemmermeer’, 7 september 2009, van 

onderzoeksbureau Goudappel Coffeng). Dat onderzoek is basis geweest voor het raadsbesluit 

‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’, zoals genoemd in de H5 van de toelichting op het 

ontwerpbestemmingsplan. Dat rapport kent als eindjaar van de berekening 2025. In de bijlage wordt 

aangegeven dat de recente update van het verkeersmodel de verkeersintensiteiten doorrekent tot 

eindjaar 2030 en dat hiermee nogmaals een berekening is gedaan over de afwikkeling van het 

verkeer op de kruising. Ook deze berekening geeft aan dat met de voorgestelde aanpassing de 

doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met N201 voldoende is ten aanzien van de 

ontwikkeling van het SEIN-terrein. De cyclustijd op de kruising blijft dan in de eindsituatie 2030 in de 

ochtend-, avond- en zaterdagmiddagspits onder de maximale gestelde waarde van 120 seconden. De 

wachtrijen op de Spieringweg zullen met maximaal 45 meter niet zo lang zijn dat ze voor de 

aansluiting van de parallelweg (Kruisweg) op de Spieringweg komen te staan welke op 55 meter van 

de kruising ligt. Met een scenario van ontwikkelingen aan de zuidzijde van de N201 (bouw van 1.500 

woningen, extra detailhandel) zijn op de N201 maatregelen nodig om onder de maximale gestelde 

waarde van 120 seconden te blijven.  

 

De percelen ter hoogte van het plangebied kunnen vanwege de toename van de verkeersintensiteit 

nadelige effecten ondervinden.  

De percelen die liggen tussen de twee beoogde aansluitingen van het woongebied op de Spieringweg 

liggen met 300 meter en verder op zodanige afstand van de kruising Spieringweg met N201 dat ter 

plaatse geen invloed zal zijn van lengte van opstelrij van verkeer op de Spieringweg voor de kruising. 

De percelen liggen ook op zodanige afstand van beide aansluitingen, dat het niet of nauwelijks voor 

zal komen dat auto’s die voordat ze woongebied in kunnen rijden zouden moeten wachten op 

passerend verkeer van de andere zijde op de Spieringweg, in een wachtrij voor die percelen staan. 

Als dit wel voor zou komen, zou dit vanwege extreme pieken zijn in het verkeersaanbod vanwege 

recreatie.  Extra verkeersaanbod vanwege recreatie zal zich echter niet voordoen in de spits wanneer 

het verkeer vanwege Wickevoort de grootste pieken heeft. Nadelige effecten van het verkeer vanwege 

Wickevoort op deze percelen zullen naar onze mening gering zijn. 
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Ten aanzien van perceel Spieringweg 726 gelegen op een afstand ongeveer 90 meter van de kruising 

Spieringweg en N201 zou bij een extreme verkeersdruk – bijvoorbeeld bij een uitzonderlijke 

hoeveelheid recreatieverkeer - een wachtrij voor de kruising kunnen staan. Hier kunnen nadelige 

effecten vanwege beperking van bereikbaarheid optreden. Voor de percelen 722 en 720 gelegen op 

ongeveer 150 meter van de kruising zal dit in mindere mate het geval zijn. Wij zijn hierbij van mening 

dat de percelen doorgaans voldoende bereikbaar zijn. In afweging over het belang van de 

ontwikkeling van het woongebied achten wij dit aanvaardbaar. 

Ten aanzien van percelen ten noorden van Wickevoort zijn wij van mening dat, gezien de ligging van 

de percelen op een afstand van 100 meter en verder van de noordelijke ontsluitingsweg van het 

plangebied en de lagere verkeersintensiteit op dit deel van de Spieringweg, er niet of nauwelijks 

gevolgen zijn voor de bereikbaarheid van deze bedrijven. 

 

Het plaatsen hoge en brede landmarks vlak langs de Spieringweg doet het landelijk karakter van de 

Spieringweg verdwijnen. 

 

Reactie 

Bij de landschappelijke inpassing van Wickevoort is het oorspronkelijke landschappelijke ontwerp van 

het terrein De Cruquiushoeve leidend. De bosgordel rond De Cruquiushoeve wordt zo mogelijk 

versterkt. De noordelijke kavel krijgt als begrenzing met de golfbaan een bosgordel, waarmee deze 

kavel een vergelijkbare structuur heeft als het terrein De Cruquiushoeve. Het geheel krijgt daarmee 

het karakter van twee grote erven aan de Spieringweg.  

Wij willen erop wijzen dat het geldende bestemmingsplan bebouwing toestaat met een goothoogte 

van maximaal 25 meter.  

Nabij de kruising Spieringweg met N201 is in het ontwerpbestemmingsplan gestapelde woningbouw 

voorzien met een hoogte van maximaal 24 meter. Hier heeft voorheen altijd de ‘zusterflat’ gestaan van 

ongeveer 25 meter hoogte. Aan de Spieringweg is verder gestapelde bouw voorzien met een hoogte 

van maximaal 12 meter, op een zelfde afstand van de Spieringweg als de huidige nieuwbouw van 

SEIN.  

Wij zijn van mening dat hiermee in samenhang met het Beeldkwaliteitsplan, dat als uitgangspunt heeft 

dat het bestaande karakter van het landschap op het terrein De Cruquiushoeve leidend is voor de 

inrichting van Wickevoort, de woningbouw landschappelijk goed is ingepast. 

 

Reclamant verzoekt tijdens de bouw de Spieringweg zoveel mogelijk te ontzien. Aangezien meerdere 

woningen niet zijn onderhoud wordt verzocht een nulmeting te doen en mogelijke schade te 

vergoeden.   

 

Reactie 

De ontwikkelaar zal in samenspraak met deskundigen kijken voor welke percelen een nulmeting dient 

te worden verricht. 

 

Conclusie 

Wij stellen u voor niet in te stemmen met deze zienswijze. 

Wij hebben naar aanleiding van deze en andere zienswijzen in de toelichting op het bestemmingsplan 

in hoofdstuk 5 in de paragraaf Verkeer de tekst van de bij dit raadsvoorstel gevoegde bijlage 

‘Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg’ ingevoegd. De uitgevoerde extra verkeersberekening is 

als bijlage bij de toelichting gevoegd.  

 

 

Zienswijze 13 
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Het is reclamant onduidelijk hoeveel extra verkeer de woningbouw betekent in de ochtend- en 

avondspits, voor het peiljaar 2020 en 2030 en met welk groeipercentage wordt gerekend. Om een 

goede beoordeling te kunnen maken vraagt hij verder naar het volgende: 

- of er recente verkeerstellingen zijn rondom het plangebied met onderscheid tussen personenautos, 

vrachtverkeer en langzaam verkeer, waarbij ook het kruispunt met de N201 betrokken dient te worden.  

- of er berekeningen zijn waaruit blijkt dat de huidige infrastructuur voor alle verkeersoorten toereikend 

is om dit op een veilige manier te verwerken, zowel in de richting van Vijfhuizen als de N201. 

- als het verkeer niet goed kan worden verwerkt, aan welke oplossingen wordt dan gedacht ? Is er 

vanwege de verkeerveiligheid en gezien het smalle profiel gedacht aan vrijliggende fietspaden langs 

de Spieringweg, zowel richting Vijfhuizen als de N201 ?  

 
Reactie 

Wij beseffen dat er sprake is van forse toename van de verkeersintensiteit op de Spieringweg ter 

hoogte van het SEIN-terrein. Op dit gedeelte vinden ook aanpassingen plaats. Er zal een vrijliggend 

fietspad worden aangelegd en bij de kruising met de N201 wordt een rijstrook toegevoegd, waardoor 

het kruispunt het verkeer afdoende zal kunnen verwerken.  

Ten aanzien van de Spieringweg tussen Wickevoort en Vijfhuizen wijzen wij erop dat het aantal 

vervoerbewegingen ook na realisering van de woningbouw laag is, namelijk onder de 4000 voertuigen 

per etmaal. Het profiel van de Spieringweg met fietsstroken is afdoende om de toekomstige 

verkeersintensiteit te verwerken.  

In meerdere zienswijzen wordt de ontsluiting van het nieuwe woongebied op de Spieringweg ter 

discussie gesteld. In de bijlage ‘Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg’ wordt nader onderbouwd 

dat met de voorgestelde aanpassing de doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met 

N201 voldoende is. Om de effecten van de ontwikkeling te bepalen is in 2009 onderzoek gedaan 

(rapport ‘Verkeersonderzoek Cruquiusterrein, Haarlemmermeer’, 7 september 2009, van 

onderzoeksbureau Goudappel Coffeng). Dat onderzoek is basis geweest voor het raadsbesluit 

‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’, zoals genoemd in de H5 van de toelichting op het 

ontwerpbestemmingsplan. Dat rapport kent als eindjaar van de berekening 2025. In de bijlage wordt 

aangegeven dat de recente update van het verkeersmodel de verkeersintensiteiten doorrekent tot 

eindjaar 2030 en dat hiermee nogmaals een berekening is gedaan over de afwikkeling van het 

verkeer op de kruising. Ook deze berekening geeft aan dat met de voorgestelde aanpassing de 

doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met N201 voldoende is ten aanzien van de 

ontwikkeling van het SEIN-terrein. De cyclustijd op de kruising blijft dan in de eindsituatie 2030 in de 

ochtend-, avond- en zaterdagmiddagspits onder de maximale gestelde waarde van 120 seconden. De 

wachtrijen op de Spieringweg zullen met maximaal 45 meter niet zo lang zijn dat ze voor de 

aansluiting van de parallelweg (Kruisweg) op de Spieringweg komen te staan welke op 55 meter van 

de kruising ligt. Met een scenario van ontwikkelingen aan de zuidzijde van de N201 (bouw van 1.500 

woningen, extra detailhandel) zijn op de N201 maatregelen nodig om onder de maximale gestelde 

waarde van 120 seconden te blijven.  

 

 

Conclusie 

Wij stellen u voor niet in te stemmen met deze zienswijze. 

Wij hebben naar aanleiding van deze en andere zienswijzen in de toelichting op het bestemmingsplan 

in hoofdstuk 5 in de paragraaf Verkeer de tekst van de bij dit raadsvoorstel gevoegde bijlage 

‘Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg’ ingevoegd. De uitgevoerde extra verkeersberekening is 

als bijlage bij de toelichting gevoegd.  
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Zienswijze 14 

 

Reikwijdte zienswijze  

Deze zienswijze richt zich op het noordelijk deel van het plangebied, zoals door reclamant in 

onderstaande figuur met een roze lijn op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan is 

begrensd .   

 

 

 

Vigerend bestemmingsplan 

Vermeld dient te worden dat bestemmingsplan het bestemmingsplan Cruquius Noord, vastgesteld op 

13 juli 2013, is vernietigd door de Raad van State wat betreft gronden met de bestemming 

"Maatschappelijk", wat betrekking had op bijna het gehele plangebied. Het ontbreekt aan een 

duidelijke vergelijking tussen de bestemmingen volgens het ontwerpbestemmingsplan ten opzichte 

van de vigerende bestemmingsplannen Cruquius 1968 en het Uitbreidingsplan Cruquius. Reklamant 

verwijst naar zijn ingediende beroepschrift in deze (zie productie 4) en de daarbij overgelegde 

productie 3, zijnde zijn aanvullende zienswijze van 15 april 2013. 

 

Reactie 

Wij wijzen erop dat de rechtskracht van bestemmingsplannen welke zijn vastgesteld voor 1965, per 1  

juli 2013 van rechtswege is komen te vervallen op grond van artikel 9.3.2 van de ‘Invoeringswet Wet 

ruimtelijke ordening’. Het uitbreidingsplan in onderdelen ‘Cruquius’ is vastgesteld op 7 juli 1960 en valt 

daar dus ook onder. In de bijlage ‘planologisch vergelijk’ bij dit raadsvoorstel wordt uitgebreid 

ingegaan op het geldend planologisch regime en het met het bestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort’ 

voorziene planologisch regime. Daarin wordt aangegeven dat het westelijk deel van de noordelijke 

kavel geen geldend planologisch regime kent door het van rechtswege vervallen van het 

uitbreidingsplan in onderdelen ‘Cruquius’, op smalle strookjes grond aan randen van de noordelijke 

kavel het bestemmingsplan ‘Cruquius Noord’ van toepassing is en op de overige gronden het 

bestemmingsplan ‘Cruquius 1968’ van toepassing is. Daarbij wordt het volgende geconstateerd.  

Het bestemmingsplan ‘Cruquius 1968’ geldt op het grootste deel van de noordelijke kavel en voorziet 

in de bestemming ‘openbare en bijzondere gebouwen en bijbehorende terreinen’, waarop zijn 

toegestaan scholen, verenigingsgebouwen, kantoren, gebouwen voor de openbare dienst, 

verpleeginrichtingen e.d. Maximaal 10% van het aangegeven bouwvlak mag worden bebouwd met 

een goothoogte van gebouwen van maximaal  25 meter. De grens van het bouwvlak op de noordelijke 

kavel ligt op de perceelsgrens met het aangrenzend terrein van reclamant. Na de herinrichting van de 

woonzorgvoorziening is planologisch nog ruimte voor ruim 20.000 m2 bebouwing binnen het bouwvlak 

op het SEIN-terrein. Daarmee is ook bebouwing mogelijk op de noordelijke kavel.   

Op een klein stuk grond op de noordelijke kavel nabij de Spieringweg en nabij het golfterrein geldt de 

bestemming ‘Rioolwaterzuivering’. Hierop zijn gebouwen toegestaan, er is geen maximale goot- of 

bouwhoogte opgenomen. 

De strookjes waarvoor het bestemmingsplan ‘Cruquius Noord’ geldt hebben bestemmingen ‘Groen’, 

‘Verkeer’ en ‘Water’. 
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Op de gronden zonder planologisch regime gelden geen beperkingen.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort’ voorziet op de noordelijke kavel op de eerste 25 

meter vanaf de perceelgrens met het aangrenzend terrein van reclamant in de bestemming ‘Groen’, 

op de volgende 25 meter in de bestemming ‘Agrarisch – Stadslandbouw’ en vervolgens, dus op een 

afstand van 50 meter uit die perceelsgrens, in de bestemming ‘Woongebied’. Op de bestemmingen 

‘Groen’ en ‘Agrarisch – Stadslandbouw’ zijn kleine gebouwen toegestaan, met een maximale 

bouwhoogte van 4 meter. Op de bestemming ‘Woongebied’ is op onderhavig plandeel een 

bouwhoogte van maximaal 10 meter toegestaan met uitzondering van een apart aangeduide locatie 

nabij de Spieringweg waar een bouwhoogte van maximaal 12 meter is toegestaan.   

Ten opzichte van de mogelijkheden die het geldende bestemmingsplan geeft is er geen sprake van 

een verzwaring van gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden of beperking van gebruiksmogelijkheden 

van aanliggend terrein.  

Ten opzichte van de gronden waarvoor geen planologisch regime geldt is vanzelfsprekend geen 

sprake van verzwaring van gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden. 

 

Wij zijn van mening dat wij met het bovenstaande en ook verwijzend naar de bijlage ‘Planologisch 

vergelijk’ in voldoende mate een vergelijk geven tussen de nieuwe bebouwingsmogelijkheden en 

mogelijkheden van de nu geldende bestemmingsplannen. 

 

Reclamant voert aan dat de toekomstige bewoners van Wickevoort kunnen worden geraakt door 

vanaf de golfbaan geslagen golfballen. In de procedure bij de Raad van State ten aanzien van het 

bestemmingsplan ‘Cruquius Noord’ is een vrije zone van 30 meter voorgesteld. 

Reclamanten verzoekt de breedte van de strook met de bestemming Groen minimaal 30 meter te 

laten zijn en de groenstrook volledig aan te planten met bomen en struiken. Hiermee kunnen 

afzwaaiende golfballen worden tegengehouden en wordt het zicht vanaf de golfbaan op de 

woningbouw (met een hoogte tot 12 meter in geval van gestapelde woningbouw) onttrokken. 

Reclamanten kunnen zich niet mee verenigen dat er in de strook met de bestemming Groen een 

fietspad zou kunnen worden aangelegd (artikel 8.1. onder b), dat die groenstrook ook kan worden 

gebruikt voor het gebruik, zoals aangegeven in de onderdelen e) tot en met m) van artikel 8.1. van de 

planregels en dat bebouwing zou kunnen worden opgericht. Verzocht wordt de groenstrook in te 

richten als een niet-toegankelijk bosperceel, dat alleen incidenteel bezocht kan en mag worden ten 

behoeve van onderhoud. 

Reclamant stelt voor dat de betreffende groenstrook een aparte bestemming krijgt (bijvoorbeeld 

Natuur in de vorm van bos) om aan deze zienswijze namens cliënten tegemoet te komen.  

 

Reactie 

Zoals genoemd in Hoofdstuk 5.12 van de toelichting, geeft de VNG richtafstanden tabel (2009) voor 

golfbanen een richtafstand tot woningen van 10 meter vanwege geluid. Er is ten aanzien van gevaar 

geen afstand genoemd. 

Voortkomend vanuit de visie van de ontwikkeling om twee grote erven aan de Spieringweg te creëren, 

is op de noordelijke kavel van het SEIN-terrein langs de perceelgrens met het golfterrein een strook 

van 30 meter breed voorzien als openbare groene rand met bomen en struiken en een strook van 20 

meter breed waar stadslandbouw is voorzien. Daarna, dus op een afstand van 50 meter uit de 

perceelsgrens, begint het uitgeefbaar terrein. Daarmee wordt ook ruim afstand gehouden tot het 

terrein van reclamant.  

Dat verlangt wordt dat vanaf het golfterrein de bebouwing op het SEIN-terrein geheel aan het zicht 

wordt onttrokken achten wij niet reëel. Daarbij bestaat er ook geen recht op het uitzicht over 

andermans grond. 
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De groene rand is onderdeel van de landschappelijke inpassing van het plan, gerelateerd aan de 

bestaande bosgordel met landschappelijk historische waarde langs het terrein ten zuiden van de 

noordelijke kavel. Net als voor de bestaande bosgordel is in het ontwerpbestemmingsplan voor deze 

groene rand een dubbelbestemming ‘Waarde – Landschap’ opgenomen. De toekomstige inrichting 

van de groene rand met bomen en struiken wordt daarmee beschermd. De in artikel 8.1 genoemde 

gebruiksmogelijkheden (agrarisch medegebruik, recreatief medegebruik, inbegrepen volkstuinen, 

wandel- en fietspaden, ruiterpaden, speelvoorzieningen) gelden voor alle gronden met de bestemming 

‘Groen’ in dit bestemmingsplan. Deze mogelijkheden zijn ondergeschikt aan het gebruik als ‘Groen’. 

Wanneer deze in de hier genoemde strook groen daadwerkelijk zouden worden gerealiseerd, zouden 

er gebruikers zijn in de vorm van passanten of is sprake van anderszins kort gebruik. Het is niet reëel 

om te verbieden dat nabij een golfterrein mensen zouden passeren.  

 

Wij zijn van mening dat met de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen regelingen de belangen 

van reclamant voldoende zijn gediend en geen inbreuk maken op de exploitatiemogelijkheden van 

reclamant. Beschouwd ten opzichte van het geldende bestemmingsplan wordt reclamant niet in een 

nadeliger positie gebracht. 

Wanneer afzwaaiende golfballen daadwerkelijk een gevaar zouden zijn buiten het eigen terrein van 

reclamant, dient reclamant ons inziens zelf maatregelen te treffen om dit te voorkomen.  

 

Conclusie 

Wij stellen u voor niet in te stemmen met deze zienswijze. 

 

 

Zienswijze 15 

 

Van de inbreng op "inspraak"- en inloopavonden is nagenoeg niets in het ontwerpbestemmingsplan 

terug te zien. 

 

Reactie 

In de bijlage ‘Participatie Wickevoort’ die bij dit raadsvoorstel is gevoegd, wordt uitgebreid ingegaan op 

de gevoerde participatie en de resultaten daarvan. Een groot deel van de opmerkingen is 

meegenomen in de planuitwerking. Maar er zijn ook zaken die niet zijn verwerkt, bijvoorbeeld omdat 

deze niet passend zijn bij de visie voor de ontwikkeling van Wickevoort. 

 

In deze zienswijze worden verder de volgende punten genoemd: 

 

1. Dit plan ontneemt de mogelijkheid om het Cruquius-museum of toekomstig museumpark beter 

bereikbaar te maken, met name voor autobussen. Reclamant stelt voor vanaf de Spieringweg over het 

huidige SEIN-terrein een verbinding richting het museum op te nemen, waarbij dus de omgeving 

rondom het gemaal in takt blijft. 

 

Reactie 

Ten aanzien van het museumpark wordt bezien of autobussen kunnen stoppen langs de N201 om de 

bezoekers daar uit te laten stappen. Door het museum wordt hiertoe overlegd met de provincie. In de 

verdere uitwerking van de zuidwesthoek wordt hier verder op doorgegaan. 

 

2. Het plan veranderd de historische omgeving van het gemaal in een uithoek van een stadswijk. 

Verzocht wordt de landschappelijke omgeving van het gemaal niet verder aan te tasten.  

 

Reactie 
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Wij beseffen dat dit plandeel een cultuur-historisch karakter heeft. De voormalige boerderij de 

Cruquiushoeve heeft daarin een ook monumentale waarde. Voor het overige heeft het gebiedje zelf 

heeft echter geen beschermde status. Wij wijzen erop dat de geldende planologische regeling op dit 

plandeel verschillende mogelijkheden voor invulling van het gebied geeft, zoals wij in de bijlage 

‘planologisch vergelijk’ nader uiteen hebben gezet. Bij invulling met een andere functie en/of 

bouwmogelijkheden dan geldende planologische regelingen toestaan, dient uiteraard sprake te zijn 

van een goede ruimtelijke ordening en dient in dit geval ook rekening te worden gehouden met het 

bestaande cultuur historische karakter. Dat is hier ook aan de orde. 

De ontwikkeling kent zowel wat betreft afstand van gebouwen tot aangrenzende gronden aan de 

Cruquiusdijk als wat betreft bouwhoogte van maximaal 10 meter, een geringere impact op de 

omgeving dan de bestaande bouwmogelijkheden. 

Het bouwvlak in de bestemming ‘Gemengd – 2’ is in de lengterichting oost-west geplaatst, parallel aan 

bestaande landschappelijke structuren en op afstand van de Kruisvaart en N201. Bestaande 

zichtlijnen naar de bosrand of museum vanaf de N201 worden daarmee door het bouwblok niet 

aangetast. Het zicht vanaf de gronden achter de percelen aan de Cruquiusdijk op het gemaal en het 

zicht vanaf de percelen aan de Cruquiusdijk op de bosrand wordt niet beperkt door het voorziene 

bouwvlak. 

In de toelichting op het bestemmingsplan geven wij in Hoofdstuk 4 aan dat woningbouw in dit plandeel 

een afweging vergt in relatie tot de aanwezigheid van het gemaal en de uitbreiding van het museum 

tot museumpark. Uitgangspunt voor woningbouw in de zuidwesthoek is om dit min of meer op te laten 

gaan in de omgeving van het museumpark en te zoeken naar een synergie tussen museumpark, 

boerderij De Cruquiushoeve en die woningbouw. Daartoe wordt voor dit gebiedje woningbouw 

voorzien in beperkte dichtheid. Dat vertaald zich in maximaal 40 woningen die worden toegestaan. 

Daarbij wordt gestudeerd op woningen die zich voegen in het landschap door de uitstraling van de 

woningbouw en bouwmateriaal dat aansluit bij de gedachte uitbreiding van het museum.  

 

Met de wijze waarop wij inrichting willen geven aan dit plandeel is er naar onze mening sprake van de 

inrichting van het gebied dat met een eigen karakteristiek die recht doet aan het cultuur historische 

karakter en de aanwezigheid en beleving van het museum versterkt.  

 

3. Het project veranderd het polderdorp in een stadswijk met ca. 3 keer zoveel inwoners, waarin 

voorzieningen nog steeds niet of slechts beperkt aanwezig zijn. 

 

Reactie 

Op Wickevoort zijn bestaande medische voorzieningen en een zwembad, welke ook voor de nieuwe 

bewoners beschikbaar zijn. Wickevoort zelf voorziet in enkele recreatieve voorzieningen, 

stadslandbouw en kinderdagverblijf. Buurt- en wijkoverschrijdende voorzieningen zoals een 

winkelcentrum, onderwijs en sportvoorzieningen willen wij gelet op de toekomstige 

gebiedsontwikkeling met nog eens 1000 woningen ten zuiden van de N201, zoveel mogelijk realiseren 

in Cruquiushof. In de planvorming voor Cruquiushof wordt dit verder uitgewerkt en afgestemd op de al 

aanwezige voorzieningen in de omgeving.  

 

4. De 750 woningen betekenen 1200 auto's in de wijk. Als tussen half 8 en 9 uur 3/4 daarvan naar het 

werk gaat, geeft dat 600 auto's per uur richting de Kruisweg (N201). Met een stoplichtfrequentie van 

15 per uur staan er in een ochtendspits dan 40 auto's te wachten. Uitbreiding van het aantal 

voorsorteervakken en aanpassing van de VRI zal onvoldoende soelaas bieden. 

 

Reactie 

Wij beseffen dat er sprake is van forse toename van de verkeersintensiteit op de Spieringweg ter 

hoogte van het SEIN-terrein. Op dit gedeelte vinden ook aanpassingen plaats. Er zal een vrijliggend 
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fietspad worden aangelegd en bij de kruising met de N201 wordt een rijstrook toegevoegd, waardoor 

het kruispunt het verkeer afdoende zal kunnen verwerken.  

Ten aanzien van de Spieringweg tussen Wickevoort en Vijfhuizen wijzen wij erop dat het aantal 

vervoerbewegingen ook na realisering van de woningbouw laag is, namelijk onder de 4000 voertuigen 

per etmaal. Het profiel van de Spieringweg met fietsstroken is afdoende om de toekomstige 

verkeersintensiteit te verwerken.  
In meerdere zienswijzen wordt de ontsluiting van het nieuwe woongebied op de Spieringweg ter 

discussie gesteld. In de bijlage ‘Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg’ wordt nader onderbouwd 

dat met de voorgestelde aanpassing de doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met 

N201 voldoende is. Om de effecten van de ontwikkeling te bepalen is in 2009 onderzoek gedaan 

(rapport ‘Verkeersonderzoek Cruquiusterrein, Haarlemmermeer’, 7 september 2009, van 

onderzoeksbureau Goudappel Coffeng). Dat onderzoek is basis geweest voor het raadsbesluit 

‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’, zoals genoemd in de H5 van de toelichting op het 

ontwerpbestemmingsplan. Dat rapport kent als eindjaar van de berekening 2025. In de bijlage wordt 

aangegeven dat de recente update van het verkeersmodel de verkeersintensiteiten doorrekent tot 

eindjaar 2030 en dat hiermee nogmaals een berekening is gedaan over de afwikkeling van het 

verkeer op de kruising. Ook deze berekening geeft aan dat met de voorgestelde aanpassing de 

doorstroming van het verkeer op de kruising Spieringweg met N201 voldoende is ten aanzien van de 

ontwikkeling van het SEIN-terrein. De cyclustijd op de kruising blijft dan in de eindsituatie 2030 in de 

ochtend-, avond- en zaterdagmiddagspits onder de maximale gestelde waarde van 120 seconden. De 

wachtrijen op de Spieringweg zullen met maximaal 45 meter niet zo lang zijn dat ze voor de 

aansluiting van de parallelweg (Kruisweg) op de Spieringweg komen te staan welke op 55 meter van 

de kruising ligt. Met een scenario van ontwikkelingen aan de zuidzijde van de N201 (bouw van 1.500 

woningen, extra detailhandel) zijn op de N201 maatregelen nodig om onder de maximale gestelde 

waarde van 120 seconden te blijven.  

 

Het Deltaplan Bereikbaarheid geeft inderdaad aan – zoals in de toelichting aangehaald – dat op het 

gedeelte tussen de brug bij Cruquius en de aansluiting met de A4 de maximale capaciteit bijna is 

bereikt. Daarop zijn inmiddels ook een aantal maatregelen genomen. Onder andere is de kruising 

Spieringweg met N201 aangepast op de Spieringweg aan de zuidkant van de N201 en op de N201 

zelf, bij de afslag naar de wijk Overbos is de opstelstrook verlengd en twee fietsoversteken zijn 

vervangen door tunnels.   

 

Wij zijn van mening dat met het gedane onderzoek in afdoende mate is aangetoond dat de  

Spieringweg de toename van het verkeer kan verwerken en dat sprake is van een adequate 

ontsluitingsstructuur. 

 

5. Wijkbewoners hebben een sluiproute over de Spieringweg via Vijfhuizen naar de Drie Meren-weg. 

Dat gedeelte van de Spieringweg heeft fietsstroken en is te smal voor een groot verkeersaanbod. 

 

Reactie 

In de verkeersintensiteiten is meegenomen de afweging van automobilisten om bij drukte een weg met 

kortere rijtijd te kiezen. Het aantal vervoerbewegingen blijft daarbij onder de 4000 voertuigen per 

etmaal. Het profiel van de Spieringweg met fietsstroken is afdoende om de toekomstige 

verkeersintensiteit te verwerken.  

 

6 Beperk op grond van de verkeersverwachting het aantal woningen in de wijk.   

 

Reactie 

Wij zijn van mening dat met het gedane onderzoek in afdoende mate is aangetoond dat de  
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Spieringweg de toename van het verkeer kan verwerken en dat sprake is van een adequate 

ontsluitingsstructuur. 

 

7 Creëer ruim voldoende autoparkeerplaatsen in de wijk.  

 

Reactie 

Bij de woningbouw zal moeten worden voldaan aan het geldende parkeerbeleid. 

 

8. Beperk het aantal appartementen en hun bouwhoogte en stap af van het "hoeksteen"-gedachte 

 

Reactie 

De hoekstenen met extra bouwhoogte dienen om herkenbaarheid en afwisseling in het gebied te 

brengen. Deze punten ondersteunen de structuur van het landgoed en geven oriëntatie in het gebied. 

Het zijn herkenbare punten, strategische gesitueerd op knooppunten aan het begin of eind van 

wegen, welke goed zichtbaar zijn vanaf de nabijgelegen hoofdwegen en vanuit de directe omgeving.  

In een aparte bijlage ‘Onderbouwing visie landgoed’ wordt nader ingegaan op de historie en 

hedendaagse interpretatie van het landgoed in relatie tot Wickevoort. In het onderdeel ‘Onderbouwing 

positie “Orangerie” als hoeksteen’ die bij genoemde bijlage hoort wordt dit nog nader uiteengezet. 

Wij zijn van mening dat de hoekstenen onderdeel zijn van de landgoedgedachte welke wij 

ondersteunen als visie voor de ontwikkeling van Wickevoort. 

 

9. Verplaats de geplande stadslandbouw naar de bestaande Agneta Hoeve, zoals in de allereerste 

opzet. 

 

Ten tijde van de Nota van Uitgangspunten was voorzien dat de bestaande boerderij Agnetha Hoeve 

op de noordelijke kavel de locatie zou worden om de stadsboerderij te realiseren. Deze boerderij 

verkeert echter in bouwkundig zeer slechte staat en de gronden rond de boerderij zijn vanwege de 

bodemgesteldheid ter plekke niet geschikt voor stadslandbouw. Reden waarom moest worden 

omgezien naar een andere locatie. Met de nieuwe locatie wordt aangesloten op het terrein van de 

andere voormalige boerderij, de Cruquiushoeve. 

 

10. Verbreed groenstrook langs de perceelgrens/kavelsloot aan de Cruquiusdijk, trek die als 

bosgordel door vanaf de Agnetahoeve tot aan de ecologische zone en neem voetpad daarin op. 

 

Reactie 

Er is ter plaatse een groenstrook van 10 tot 14 meter breedte voorzien. Wij menen dit voldoende maat 

is om afschermend groen te laten groeien.  

 

11. Maak noodzakelijke aanpassingen voor de regeling van de grondwaterstand  (kwelwater) 

 

In de ‘Notitie geohydrologie aandachtsgebieden Wickevoort’ is aangegeven dat met behulp van een 

waterbalans rekensheet (Waterbalans 2016) de huidige situatie en de toekomstige situatie indicatief 

zijn doorgerekend. Hiermee kan vergeleken worden wat de gevolgen zijn van de ophoging van het 

maaiveld en het aanbrengen van de DT-riolering (waarbij drainage plaats vindt). In de rekensheet 

wordt gebruik gemaakt van gegevens over oppervlakverdeling, neerslag/verdamping, onverzadigde 

zone, geohydrologie en waterbeheer. Hieruit blijkt dat met de ontwikkeling het huidige grondwaterpeil 

nagenoeg gehandhaafd blijft.  Op dit moment hebben zijn er nog geen meetgegevens over de 

samenstelling van het grondwater. De grens tussen brak en zout (1000 mg/l) ligt echter op meer dan 

40 meter diep. Daarmee kan verwacht worden dat het ondiepe grondwater in het plangebied zoet tot 

licht brak is. Er zijn naar onze mening geen structurele effecten te verwachten ten aanzien van het 
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grondwater. 

In de toekomstige situatie wordt het te ontwikkelen gebied aangesloten op de te realiseren 

waterberging. De waterberging bevindt zich op polderboezemniveau. Tussen het plangebied en het 

golfterrein ligt een watergang op polderpeil. In het geval er toch effecten optreden op de 

grondwaterstand binnen de noordelijke kavel, vangen de watergangen dat op. 

Deze beschouwing is ook door het Hoogheemraadschap van Rijnland getoetst en positief beoordeeld. 

 

12. Maak duidelijk dat verplaatsing van Haarlemmermeer-museum naar museumpark rondom 

Cruquius niet in dit bestemmingsplan voorkomt vanwege daarvoor benodigde aanpassing van de 

infrastructuur. 
 

Reactie 

Voor de uitwerking tot museumpark vindt nog een nadere uitwerking plaats. Bereikbaarheid van het 

museumpark is daar een onderdeel van. De realisatie van een museumpark maakt bovendien geen 

deel uit van de woningbouwontwikkeling Wickevoort. Het maakt daarom geen deel uit van dit 

bestemmingsplan. 

 

13. Reclamant vindt het misleidend dat de projectontwikkelaar wijst op de school en het zwembad op 

het bestaande SEIN-terrein, die met de nieuwe bewoners gedeeld zullen worden. De suggestie dat 

watersport mogelijk is op de vaart tussen noordelijk en zuidelijk gebied is niet reëel.  

 

Reactie 

Voorzieningen van SEIN zullen waar mogelijk ook beschikbaar zijn voor bewoners van Wickevoort. De 

brede vaart is zo mogelijk ook voor recreatief gebruik. 

 

14. Verzocht wordt het project te beperken tot enkel het noordelijk gedeelte boven de geplande vaart. 

Of beter nog geheel van het plan af te zien en prioriteit te geven aan het bouwen van woningen met 

voorzieningen ten zuiden van de Woonboulevard, na grondige aanpassing van de infrastructuur. 

 

Reactie 

De woningbehoefte in de regio is zo groot, dat op termijn ook een woningbouwontwikkeling aan de 

zuidkant van de N201 zal worden ingezet, zoals ook opgenomen in de ‘Structuurvisie 

Haarlemmermeer 2030’ en het uitwerkingsprogramma ‘Parels aan de Ringvaart’. 

 

Conclusie 

Wij stellen de raad voor niet in te stemmen met deze zienswijze. 

Wel hebben wij naar aanleiding van deze en andere zienswijzen aan de toelichting van het 

bestemmingsplan de bijlagen ‘Onderbouwing visie landgoed’, en ‘Participatie Wickevoort’ toegevoegd 

danwel hebben wij de inhoud ervan in de tekst van de toelichting opgenomen. 

 

Zienswijze 16 

 

Verschillende wegvakken in Heemstede zijn nu al zwaar belast. Voorliggende ontwikkeling zal een 

toename betekenen van het verkeer dat via de N201 door Heemstede zal rijden. Uit het 

verkeersmodel blijkt dat 22,7% van het verkeer vanuit Wickevoort via de Cruquiusbrug Heemstede 

binnenkomt en vice versa, verkeer wat grotendeels geen relatie heeft met Heemstede. Dit zal de 

verkeersproblematiek in Heemstede vergroten. Het ontwerpbestemmingsplan en de 

bereikbaarheidsstrategie voorzien vooralsnog niet in een passende, en voor Heemstede 

aanvaardbare, oplossing voor deze verkeerstoename. 

Reclamant verzoekt te kijken naar betere ontsluitingsmogelijkheden tussen Wickevoort en de hele 
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regio, waaronder een betere ontsluiting van en naar Haarlem (Schalkwijk), die niet door Heemstede 

gaat. 

 

Reactie 

Het genoemde percentage komt overeen met ongeveer 800 extra vervoersbewegingen per dag 

richting Heemstede. Het moment dat de meeste auto’s van Wickevoort naar Heemstede zullen rijden 

is in de ochtendspits, in welke periode het totale verkeersaanbod richting Heemstede gering is.  

Wij zijn van mening dat de woningbouwontwikkeling op SEIN/Wickevoort wel leidt tot extra verkeer 

richting Heemstede, maar dat dit geen zwaarwegende effecten heeft op de verwerking van het 

verkeer. 

 

Conclusie 

Wij stellen u voor niet in te stemmen met deze zienswijze. 

 

 

Zienswijze 17 

 

Reclamant constateert dat ondanks het verzoek aan het College van Burgemeester en wethouders 

per brief van 7 april 2010 om Paswerk te over procedures rond de woningbouwontwikkeling, dit bij de 

tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan niet is gebeurd. 

 

Reactie 

Door reclamant was op het voorontwerpbestemmingsplan gereageerd. Alle instanties die in het 

buitengemeentelijk vooroverleg op het voorontwerpbestemmingsplan hadden gereageerd, waaronder 

reclamant, hebben van ons per mail d.d. 23 juni 2017 bericht gehad van de terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan per 27 juni 2017 onder bijvoeging van de tekst van de publicatie op 26 juni 

2017.  

 

Met leden van de Colleges van Burgemeester en wethouders van Haarlem en Haarlemmermeer is 

eerder mondeling overeengekomen dat Haarlemmermeer (her)ontwikkeling op het Paswerk-terrein 

mogelijk zou maken, zowel voor eventuele ontwikkelingen van Paswerk zelf als mogelijke 

transformatie naar woningbouw. In het ontwerpbestemmingsplan is Paswerk op conserverende wijze 

opgenomen. Reclamant realiseert zich dat er nog geen denkrichting is voor genoemde mogelijkheden 

voor het gebied, en gaat er van uit dat een toekomstige (gedeeltelijke) herontwikkeling van het terrein 

met een aparte procedure of nieuw bestemmingsplan mogelijk gemaakt gaat worden. Ambtelijk is hier 

over gesproken met RO ambtenaren uit Haarlem en Heemstede en is toegezegd dat een wijziging 

mogelijk gemaakt wordt binnen 10 jaar. Graag zien wij hierover een schriftelijke bevestiging van het 

College tegemoet. 

 

Reactie 

Wanneer zicht is op een gewenste en haalbare herontwikkeling van het terrein van reclamant, zullen 

wij met reclamant op gebruikelijke wijze een intentieovereenkomst en/of samenwerkingsovereenkomst 

afsluiten, met daarin afspraken over de inspanning om tot een planologische regeling te komen. Wij 

achten het niet aan de orde nu schriftelijk vast te leggen dat dat binnen 10 jaar zou plaatsvinden. 

 

De bestaande weg ten oosten van ons gebouw voorlangs onze kantorenvleugel is niet conserverend 

bestemd. Reclamant gaat er van uit dat dit wordt gecorrigeerd. 

 

Reactie 

De bestaande weg ten oosten van het gebouw van reclamant ligt op gronden met de bestemming 
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‘Bedrijf – Sociale werkvoorziening’. Daarbinnen is het gebruik van verharding voor eigen verkeer 

toegestaan. 

 

Reclamant merkt op dat hij er in het vooroverleg op voorontwerpbestemmingsplan op heeft gewezen 

dat het gebruik van bijbehorende kantoren met een oppervlak van maximaal 30% van het toegestane 

oppervlak en een maximum van 500 m2, te gering is. Op dit moment bedraagt het kantooroppervlak 

ca. 2.500 m2 (ca. 12%) is van het toegestane bouwoppervlak. Van het verzoek dit in de regels aan te 

passen ziet reclamant niets terug in de ter visie liggende documenten. 

 

Reactie 

In de regels van het ontwerpbestemmingsplan hebben wij de maximaal toegestane oppervlakte voor 

bijbehorende kantoorruimte aangepast naar 2.500 m2. In hoofdstuk 6 van de toelichting op het 

ontwerpbestemmingsplan hebben wij dat ook vermeld in de paragraaf ‘wettelijk vooroverleg’. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan laat zien dat op het terrein van SEIN een ontsluitingsweg komt die 

aansluit op de bestaande en in eigendom van Paswerk zijnde weg. Reclamant geeft hiervoor geen 

toestemming. Het College van Burgemeester en wethouders heeft reclamant hierover ook niet 

geraadpleegd. 

 

Kwalitatief zou het wenselijk zijn als de weg van Paswerk gebruikt kan worden ten behoeve van de 

ontsluitingsweg. De ontwikkelaar is tijdens de planvorming enkele malen in gesprek gegaan met het 

bestuur van het bedrijf. Daarbij is de opzet van het plan besproken en toegelicht en is het 

toekomstperspectief van het bedrijf aan de orde geweest. Ook is overlegd over het gebruik van de 

weg op het terrein van het bedrijf ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe woonwijk. Hierover is 

op dit moment geen overeenstemming. Zolang er geen overeenstemming is, kan de ontwikkelaar op 

gronden naast die bestaande weg alsnog in een ontsluitingsweg voorzien. In het 

ontwerpbestemmingsplan staat de bestemming ‘Woongebied’ de aanleg van een weg toe, en in de ter 

plaatse ook voorkomende bestemming ‘Groen’ is een strook opgenomen met de aanduiding ‘verkeer’ 

die de aanleg van een weg toelaat.    

 

Conclusie 

Wij stellen u voor niet in te stemmen met deze zienswijze. 
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3. Ambtshalve voorstel 

Gebleken is dat op het tracé van de interne westelijke verkeersontsluiting (vanaf de interne ringweg 

naar het zuidwestelijk plandeel) een grote boom staat waarvan het wenselijk is deze te behouden.  

Wij stellen de raad daarom ambtshalve voor deze interne verkeersontsluiting ongeveer 11,5 meter 

zuidwaarts te verplaatsen. 
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4. Voorgestelde wijzigingen 

Gelezen onze overwegingen over zienswijze 1 en zienswijze 5 en gelezen onze ambtshalve 

overweging, stellen wij u voor het bestemmingsplan bij vaststelling als volgt te wijzigen ten opzichte 

van het ontwerpbestemmingsplan: 

 

1. In artikel 3 ‘Agrarisch – Stadslandbouw’ en artikel 8 ‘Groen’ op te nemen dat de maximale 

oppervlakte van bouwwerken met inbegrip van bouwwerken geen gebouwen zijnde, niet meer mag 

bedragen dan 5% van het bestemmingsvlak; 

2. In artikel 6 ‘Gemengd – 1’ en artikel 7 ‘Gemengd – 2’ op te nemen dat de maximale oppervlakte van 

bouwwerken geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 5% van de gronden van het 

bestemmingsvlak; 

3. In artikel 8 ‘Groen’ lid 1 sub m ten aanzien van luchtkwaliteitsschermen en geluidsschermen te 

verwijderen;   

4. In artikel 28 ‘Wetgevingszone - wijzigingsgebied 1’ als voorwaarde voor toepassing van die 

bevoegdheid toe te voegen dat de woningbouw voor het autoverkeer niet ontsloten dient te worden op 

Ringdijk; 

5. Op de verbeelding de aanduiding “specifieke vorm van verkeer-fietspad” op het perceel op de 

ringdijk in het noordwesten van het plangebied, te verplaatsen naar de randen van dat perceel. 

6. Op de verbeelding de interne verkeersontsluiting naar de zuidwesthoek ongeveer 11,5 meter 

zuidwaarts te ver plaatsen. 

 

 



Bijlage bij raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Cruquius Wickevoort 

 

 

Participatie Wickevoort 

 

Beknopt overzicht participatie: 

* Participatiebijeenkomsten voor bewoners en bedrijven uit de omgeving: vier bijeenkomsten vanaf 19 

maart 2014 tot en met 27 juni 2016 v 

* Klankbordgroep: zes bijeenkomsten vanaf 5 oktober 2015 tot en met 13 februari 2017.  

* Kernwaardensessie met enkele stakeholders: 26 maart 2015. 

* Individuele gesprekken met meerdere omwonenden en stakeholders. 

 

In bijgaand participatiedocument wordt uitgebreid ingegaan op de gevoerde participatie en de 

resultaten daarvan. 
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Participatie Wickevoort: 

Nadat AM en Eigen Haard begin 2014 door SEIN zijn geselecteerd voor de ontwikkeling van 

Wickevoort, heeft op meerdere manieren participatie met omwonenden (bewoners en bedrijven) en 

stakeholders plaatsgevonden. Doel van deze bijeenkomst was enerzijds het ophalen van input voor 

het integraal uitwerken van de plannen en anderzijds het actief informeren over de stand van zaken.   

Participatie is in Wickevoort breed ingezet. Er zijn brede participatiebijeenkomsten en 

kernwaardensessies georganiseerd waarin belangstellende actief konden meedenken over de 

ontwikkeling. Als terugkoppeling is op belangrijke momenten middels inloopavonden een 

terugkoppeling gegeven over de planuitwerking.  Verder hebben diverse gesprekken plaatsgevonden 

met stakeholders rond het gebied en is een klankbordgroep actief betrokken geweest en zijn zaken 

regulier besproken. 

Dit document geeft inzage in de participatie, op welke moment deze heeft plaatsgevonden en wat de 

beoogde doelstelling was. Van de bijeenkomsten zijn geen verslagen uitgewerkt en gedeeld. Maar de 

input die wij hebben ontvangen hebben wij verzameld en voor zover als mogelijk verwerkt in de 

planvorming. Als bijlage is een overzicht toegevoegd met opmerkingen die zijn gemaakt en of deze 

zijn verwerkt in de planvorming met een onderbouwing. Het grootste deel is verwerkt of is deels 

verwerkt. Andere zaken zijn niet verwerkt, bijvoorbeeld omdat deze niet passend zijn bij de visie 

waarmee wij Wickevoort verder willen ontwikkelen. 
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Om de volgende momenten heeft participatie plaatsgevonden:  

19 maart 2014  Inloopdag 

Doel:   Aankondiging start planvorming op basis van een eerste planvisie 

Uitgenodigd:  omwonenden/stakeholders (zie kaart bijlage 1) + dorpsraad 

Opkomst:  circa 100 belangstellenden 

Presentatie:  Diverse informatiepanelen: 

- Plangebied 

- Planvisie 

- Hoofdopzet plan 

- Lokale kringlopen 

Reacties In bijgevoegde document (bijlage 2) zijn de gemaakte opmerkingen 

aangegeven, met een reactie of en op welke wijze deze zijn  verwerkt is in de 

planuitwerking.  

 

29 april 2015    Inbreng wensen en ideeën omwonenden Wickevoort 

Doel:   Informatie ophalen t.b.v. verdere planuitwerking 

Uitgenodigd:  omwonenden/stakeholders (zie kaart bijlage 1) + dorpsraad.  

Om deel te nemen aan deze sessie, moesten geïnteresseerden zich vooraf 

aanmelden.  

Opkomst:  circa 60 belangstellenden. De tafels werden begeleid door medewerkers van  

   AM, Eigen Haard, SEIN en de gemeente 

Presentatie  Plenaire presentatie met stand van zaken van de planuitwerking. 

Vervolgens konden omwonenden/stakeholders rondom drie thematafels 

opmerkingen, ideeën en zorgen delen. 

De volgende thema’s zijn behandeld:  

1. Verkeer en ontsluiting 

2. Wonen en woonomgeving 

3. Voorzieningen 

Deze avond is tevens een oproep gedaan voor deelnemers aan de 

klankbordgroep.  

Reacties In bijgevoegde document (bijlage 2) zijn de gemaakte opmerkingen 

aangegeven, met een reactie of en op welke wijze deze zijn  verwerkt is in de 

planuitwerking. 
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28 juni 2016    Brede informatieavond 

Doel:   Presentatie planuitwerking en voorontwerp bestemmingsplan 

Uitgenodigd:  omwonenden/stakeholders (zie kaart bijlage 1) 

Opkomst: circa 100 belangstellenden. Medewerkers van AM, Eigen Haard, SEIN en de 

gemeente waren aanwezig om deze avond te begeleiden, e.e.a. toe te lichten 

en vragen te beantwoorden. 

Presentatie  Diverse informatiepanelen: 

- Essentiekaart 

- Verbeelding  

- Verkeersontsluiting (auto en LV) 

- Stadsboerderij 

- Planning 

Reacties In bijgevoegde document (bijlage 2) zijn de gemaakte opmerkingen 

aangegeven, met een reactie of en op welke wijze deze zijn  verwerkt in de 

planuitwerking. 

 

27 juni 2017    Brede informatieavond ontwerp bestemmingsplan (start ter inzage legging) 

Doel: Presentatie planuitwerking en ontwerp bestemmingsplan (voordat het 

ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd wordt) 

Uitgenodigd:  omwonenden/stakeholders (zie kaart bijlage 1) 

 Omdat deze informatieavond ook gecommuniceerd was op de website van de 

gemeente, waren tevens geïnteresseerde kopers op deze avond aanwezig 

Opkomst: circa 140 belangstellenden. Medewerkers van AM, Eigen Haard, SEIN en de 

gemeente waren aanwezig om deze avond te begeleiden, e.e.a. toe te lichten 

en vragen te beantwoorden. 

Presentatie:  Diverse informatiepanelen: 

- Essentiekaart 

- Verbeelding  

- Mogelijke uitwerking zuidwest hoek 

- Moodboard voorgestelde beeldkwaliteit uit BKP 

- Vogelvlucht 

- Fasering en Planning 

Reacties: Direct na deze inloopavond heeft het ontwerp bestemmingsplan zes weken 

ter inzage gelegen. Door belanghebbende zijn zienswijzen ingediend.  
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Klankbordgroep Wickevoort 

Tijdens de tweede informatiebijeenkomst op 29 april 2015 hebben wij geïnteresseerden gevraagd 

zicht aan te melden voor een klankbordgroep m.b.t. de verdere planvorming van de 

gebiedsontwikkeling. Omwonenden en andere stakeholders konden zich hiervoor aanmelden.  De 

klankbordgroep had 6 vaste leden en 2 leden die een deel van de bijeenkomsten heeft bijgewoond (1 

persoon is gestopt i.v.m. persoonlijke omstandigheden, 1 persoon heeft zich later aangemeld) .  De 

groep bestaat uit een goede mix, deelname vanuit Cruquiusdijk, Spieringweg, huidige bewoners van 

het terrein en ook de dorpsraad is vertegenwoordigd.   

Vanuit het projectteam zijn AM, Eigen Haard, SEIN en de gemeente Haarlemmermeer 

vertegenwoordigd. Op uitnodiging hebben Venhoeven CS (stedenbouw) en Gemeente 

Haarlemmermeer  (uitwerking BP) presentaties gegeven. 

Bij het starten van de bijeenkomst zijn spelregels overeen gekomen. Van de bijeenkomsten zijn geen 

verslagen gemaakt, wel is gewerkt met een actielijst. 

Klankbordgroepbijeenkomsten: 

5 oktober 2015 (startbijeenkomst) 

- besproken:  installatie klankbordgroep,  opbrengst bewonersavond 29 april 2015  

2 november 2015 

- Besproken:  spelregels, opbrengst bewonersavond: aangeven van belangrijke punten door 

klankbordgroep. Programma van Uitgangspunten is ter informatie toegezonden 

30 november 2015 

- Toelichting op het schetsontwerp door stedenbouwkundige. Schetsontwerp ter advisering aan 

klankbordgroep 

21 januari 2016 

- Klankbordgroep licht haar advies op het schetsontwerp toe. Projectteam verwerkt dit met de 

adviezen van gemeente, provincie en andere instanties. Niet alles kan al op dit moment 

worden verwerkt,  sommige punten spelen pas in een latere fase (beheer of inrichting) in een 

matrix is dit aangegeven.  

18 mei 2016 

- Toelichting op  bestemmingsplan procedure door gemeente, en een eerste inhoudelijke 

toelichting 

- Reactie projectteam op advies klankbordgroep 

13 februari 2017  

- Toesturen laatste versie schetsontwerp 

- Inhoudelijke toelichting ontwerp bestemmingsplan 

- Gevraagd wordt om een nadere toelichting op de hoekpunten door de stedenbouwkundige 

(niet aanwezig bij vergadering),  die wordt per e-mail verstrekt.   
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Na deze datum is de bestemmingsplanprocedure gestart. Omdat dit een officiële procedure is  

waarbinnen wettelijk zienswijzen en bezwaar ingediend kan worden, is geen nieuwe datum 

ingepland voor een volgende klankbordgroep vergadering. Wel is afgesproken dat zodra de 

procedure is doorlopen, de gehele klankbordgroep het proces zal evalueren.  

De klankbordgroep heeft op ons verzoek ook tweemaal een schriftelijke advies gegeven (het concept 

stedenbouwkundigplan en het definitieve stedenbouwkundige plan). Dit advies, toegevoegd met een 

reactie van AM, Eigen Haard en SEIN is als bijlage toegevoegd. 
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Kernwaardensessie 

Op 26 maart 2015 heeft de kernwaardensessie Wickevoort plaatsgevonden. Naast deelnemers vanuit 

het ontwikkelteam (AM en EH), SEIN, de gemeente en de stadsboer waren hier ook omwonenden en 

stakeholders bij uitgenodigd en betrokken. In deze sessie zijn kernwaarden bepaald, die onderdeel 

zijn van de verdere planuitwerking, bijvoorbeeld uitwerking en opzet inrichtingsplan, architectuur en 

opzet van de marketing. 
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Individuele gesprekken met bewoners en stakeholders 

Paswerk (meerdere gesprekken) 

- Opzet plan besproken en toegelicht. 

- Presentatie aan bestuurders. 

- Toekomstperspectief paswerk. 

- Gebruik weg paswerk t.b.v. de nieuwe woonwijk. 

Ondernemers Cruquiusdijk 

- Opzet plannen meerdere keren besproken en toegelicht. 

- Voor de manege, paardenweide en ruiterpaarden heeft de ondernemer specifieke kennis 

aangeleverd, waar bij de planuitwerking gebruik van is gemaakt. 

- Er hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden over het samenvoegen van de manege 

SEIN en Cruquius. In de verdere planuitwerking zal dit verder worden geconcretiseerd. 

Golfbaan 

- Opzet plan besproken en toegelicht. 

- Gezamenlijke marketing met als doel toekomstige bewoners lid te laten worden van de 

golfbaan en omgekeerd. 

Dorpsraad 

- Op 20 april 2015 is de planvorming, planproces, ontwikkelstrategie en de methode van 

participatie gepresenteerd aan de dorpsraad en leden. 

- Daarbij is de dorpsraad uitgenodigd voor alle inloop- en participatiebijeenkomsten en deze 

zijn hierbij ook aanwezig geweest. 

Museum (meerdere gesprekken) 

- Integrale afstemming planvorm zuidwest hoek. Zowel programmatisch als architectonisch 

hebben de architecten van het Museum en Wickevoort de plannen voor de uitbreiding van 

het museum, de opzet van de stadsboerderij, de ontsluiting van museum en stadsboerderij 

en de gezamenlijke parkeeroplossing afgestemd. Als resultaat is een eerste opzet voor de 

zuidwesthoek uitgewerkt.  

Bewoners Spieringweg  

- Een aantal bewoners aan de Spieringweg zijn persoonlijk geïnformeerd over afstand 

bebouwing, methode ontsluiting e.d.  
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Gemeente: participatie over de N201 

In 2014 bleek de toekomstige verkeersstructuur (rekening houdend met nieuwbouw conform Parels 

aan de Ringvaart) voor Cruquius zeer gevoelig te liggen. Hiervoor is een apart participatietraject 

doorlopen door de gemeente Haarlemmermeer. Diverse afstemmingen hebben plaatsgevonden met 

belanghebbenden (middels informatiebijenkomsten) en de verschillende dorpsraden (Vijfhuizen, 

Cruquius, Zwaanshoek). Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe toekomstige verkeerstructuur 

die vastgesteld is in de gemeenteraad 2016 (Raadsvoorstel 2014.0028140 d.d. 14 juni 2016). Hierin is 

o.a. vastgelegd dat de ontsluiting van de hoofdstructuur van Wickevoort plaatsvindt op de Spieringweg 

plaatsvindt. 
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Bijlage 1 

Gebied schriftelijk uitgenodigd voor inloopavonden 
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Bijlage 2 

Zie document verwerking plenaire participatiebijeenkomsten  
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Bijlage 3 

Zie document verwerking participatie Klankbordgroep Wickevoort 



19-03-2014 - inloopdag

Onderstaande opmerkingen zijn door omwonenden gemaakt.

nr. input omwonenden Wat mee gedaan Toelichting

verkaveling

1 In het huidige verkavelingplan zijn AM en Eigen Haard uitgegaan van een programma met 

grondgebonden woningen (laagbouw). Als binnen het plangebied appartementen worden 

toegepast (hoogbouw) dan moeten deze zorgvuldig in het plan ingepast worden.

Rekening mee gehouden vanuit de stedenbouwkundige planvisie met een modern landschap als uitgangspunt, zijn 

plekken waar appartementen gerealiseerd kunnen worden zorgvuldig aangegeven.

2 Welke voorzieningen worden er in de nieuwe woonwijk gerealiseerd. Gezien het aantal 

woningen li jkt een school of supermarkt niet haalbaar. Wij zien wel ruimte voor o.a. een 

kleinschalige winkelvoorziening, huisartsenpraktijk, kinderdagverblijf.

Rekening mee gehouden rondom de stadsboerderij zijn een kleinschallige buurtwinkel alsmede kinderopvang 

voorzien. Daarnaast wordt het delen van zorg met SEIN t.b.v. de nieuwe bewoners 

onderzocht.

3 De volkstuinen en naastgelegen weide wordt bebouwd. Aandacht voor voldoende privacy 

tussen de nieuwbouw en de bestaande bebouwing.

Rekening mee gehouden voldoende afstand tussen bestaande woningen en nieuwbouw is aandachtspunt.

Ontsluiting autoverkeer:

4 De nieuwe woonwijk wordt middels twee hoofdontsluitingen ontsloten op de Spieringweg. 

In het kader van het aanpassen van het bestemmingsplan moeten voor het bepalen van 

de verkeersintensiteit berekeningen (waarbij ook rekening wordt gehouden met de 

huidige situatie en bestemmingsplan en sluipverkeer) worden gemaakt dat deze 

ontsluiting voldoet.

rekening mee gehouden in 2009 is hiervoor onderzoek gedaan. In dit onderzoek zijn maatregelen genoemd 

waarmee Spieringweg voldoet en die ook in het plan zijn opgenomen. Vanwege ingediende 

zienswijzen wordt dit onderzoek nader geanalyseerd.( Zie ook raadsvoorstel : 

bereikbaarheidsstrategie cruquius juni 2016)

5 Aandacht voor de situering van de hoofdontsluiting (bijvoorbeeld het inschijnen van 

koplampen indien deze recht tegenover deze hoofdontsluiting komen te l iggen).

rekening mee gehouden dit is aandachtspunt bij de uitwerking van het inrichtingsplan openbare ruimte. Bij de 

entree van het gebied komen bijvoorbeeld geen bruggen (waardoor inschijnende 

koplampen) maar vlakke duikers. 

6 Door in- en uitrijden van bussen bezoekers museum ontstaan er onveilige situaties. Zijn 

er mogelijkheden dit te verbeteren.

Aandachtspunt er komt geen doorgaand verkeer voor bussen door Wickevoort. Wel wordt er samen met 

het museum onderzocht of de parkeeroplossing voor bussen verbeterd kan worden.

Ontsluiting langzaam verkeer (voetgangers en fietsers):

7 Aan de zijde van de Cruquiusdijk alleen ontsluitingen met routes voor langzaam verkeer 

(thans 3 stuks). 

Rekening mee gehouden er zijn twee langzaamverkeersontsuiting op de Cruquiusdijk voorzien

a Rond appartementencomplex LaVista zijn 2 ontsluitingen aanwezig. Inde verdere 

uitwerking van het plan onderzoeken welke ontsluiting het meest efficiënt is.

Aangepast rondom LaVista blijft alleen de zuidelijke ontsluiting gehandhaafd. Dit is tevens de 

ontsluiting van de Cruquiusdijk naar het (eventueel gecombineerd) parkeerterrein van het 

Museum.

b Aan de noordzijde naast woningen is een ontsluiting aanwezig (tevens auto ontsluiting  

voor de Agnetahoeve). In overleg met grondeigenaren onderzoeken of deze ontsluiting 

verplaats kan worden. 

Aangepast deze ontsluiting vervalt. In de plannen is een rechtstreekse ontsluiting op de brug over de 

Ringvaart opgenomen.

8 Door fietspad aan de westzijde (naast de akker) beperking van privacy. Aangepast dit fietspad is in de plannen komen te vervallen

9 Aandacht voor verlichting rond fietspaden i.v.m. flora en fauna en overlast bestaande 

bebouwing.

Aangepast en rekening mee gehouden Bij de planuitwerking is er aandacht voor Flora en Fauna, zoals aangegeven in het 

betreffende onderzoek (bij BP). Doordat fietspad is vervallen, wordt deze overlast 

grotendeel beperkt. 

Tijdelijk beheer:

10 Aandacht voor het tijdelijk beheer van de noordelijk gelegen akker (geen wildgroei). Rekening mee gehouden het noordelijk akker wordt tijdelijk gebruikt door de stadsboer. In 2017 heeft de 

stadsboer hier o.a. gerst verbouwd.

Bouwwerkzaamheden:

11 Welk heisysteem wordt toegepast en wat zijn de routes van het bouwverkeer. Een aantal 

woningen rondom de locatie zijn niet onderheid.

Aandachtspunt het heisysteem is nog niet bekend, bij de verdere planuitwerking wordt dit samen met de 

constructeur op basis van sonderingen bepaald. Woningen die l iggen binnen de 

invloedsfeer van het project worden geschouwd.

Huidige bewoners:

12 Aandacht voor communicatie met de huidige bewoners van de “dienstwoningen” op het 

terrein, waarvan sommige al op hoge leeftijd zijn

Aandachtspunt SEIN zal actief communiceren met deze bewoners, o.a. over planning.

Participatie Wickevoort verwerking plenaire bijeenkomsten 

 

 



 

29-04-2015: participatieavond. Ophalen ideeen, wensen en zorgen aan de hand van thema's

nr. input omwonenden Wat mee gedaan Toelichting

1. verkeer en ontsluiting 

aansluiting op omgeving

1 De extra belasting vraagt om aanpassing (verbreding) van deze weg. Rekening mee gehouden De spieringweg wordt aangepast conform het rapport van Goudappel Coffeng. Er wordt 

o.a. extra afslaggers en aanpassing VRI bij kruising Spieringweg/N201 aangebracht. 

Daarbij wordt de Spieringweg t.p.v. Wickevoort voorzien van een vrijl iggend fietspad.

2 Vrij fietspad langs de Spieringweg (richting Vijfhuizen) Rekening mee gehouden Ter plaatse van Wickevoort wordt een vrijl iggend fietspad aangelegd.

3 Ook de kruising Spieringweg/N201 heeft dan een aanpassing nodig: meer opstelstroken of een 

rotonde

Rekening mee gehouden Zie 1

4 Maak de N201 een 50 km weg  of een extra ontsluiting op het gebied met groene golf om 

doorstroming te bevorderen

Niet mogelijk (buiten invloedsfeer) Zie raadsvoorstel : bereikbaarheidsstrategie cruquius juni 2016

5 Maak de Cruquiusdijk autoluw/ zorg dat ondernemers op de dijk wel bereikbaar zijn Buiten invloedsfeer Zie raadsvoorstel : bereikbaarheidsstrategie cruquius juni 2016

De auto in de wijk

6 Geef Noordelijke kavel een eigen ontsluiting op de Spieringweg, daarmee beperk je 

autoverkeer over het terrein.  

Rekening mee gehouden Het noordelijk kavel krijgt een eigen ontsluiting op de Spieringweg.

7 Beperk de snelheid van het autoverkeer op het terrein, via de inrichting van de wegen/de 

profielen of een woonerf. 

Aandachtspunt Uitgangspunt is max. 30 km per uur op het terrein. Bij de uitwerking van de wegprofielen 

wordt hiermee rekening gehouden.

8 Let op de kruising van de wegen met de wandelroutes van SEIN naar manege en Rekening mee gehouden, wordt meegenomen als aandachtspunt in het ontwerp van de openbare ruimte

Langzaamverkeerroutes 

algemeen: Men is positief over (recreatieve) fiets- en wandelroutes tussen de Groene Weelde 

en de Cruquiusdijk ter hoogte van de fietsbrug naar Haarlem. Aandachtspunten zijn:

9 De Cruquiusdijk heeft gevaarlijke oversteekpunten: zowel aan het begin van de dijk (bij het 

museum) als verderop ter hoogte van de fietsbrug die aantakt op Haarlem/Schalkwijk.

Aandachtspunt wordt meegenomen als aandachtspunt in het ontwerp van de openbare ruimte

10 geen “snelverkeer” fietsroute, niet recht toe -  recht aan Aandachtspunt wordt meegenomen als aandachtspunt in het ontwerp van de openbare ruimte

11 Het fietspad niet over de toegangsweg naar de Agnetahoeve, dit is een privéweg en recent 

aangekocht door mw. D. Rouda

Rekening mee gehouden Het fietspad is verplaatst en krijgt een rechtsreekse aansluiting op de brug over de 

Ringvaart. Met de grondeigenaar moeten nog afspraken gemaakt wordfen over de 

verwerving van de grond.

12 Recreatieve routes niet langs de paardenwei (van manege de kruuk), de paarden worden dan 

gevoerd.

Rekening mee gehouden Het fietspad langs de paardewei is vervallen

13 Ook een ruiterroute aanleggen Rekening mee gehouden In het plan is rekening gehouden met een ruiterpad van west naar oost.

14 Nu loopt door de bosgordel een wandelpad, herstellen en in de nieuwe bosgordel Rekening mee gehouden In de bosgordel worden wandelpaden aangelegd.

15 Een andere langzaam verkeer route  met aansluiting bij het theehuis op de dijk en een 

aansluiting ter hoogte van het pannenkoekenhuis op de Spieringweg.

Rekening mee gehouden De langzaam verkeerroute sluit aan op de huidige route bij het museum

16 Geen aansluiting bij het appartementengebouw La Vista op de Dijk, ivm gevaarlijke 

verkeerssituatie

Rekening mee gehouden De LV route aan de noordzijde van la vista is komen te vervallen

17 Aandacht voor goede en veilige wandelverbinding van de appartementen La Vista/museum 

naar de bushalte.

Rekening mee gehouden In de planuitwerking is rekening gehouden met een fi jnmazig netwerk van wandel en 

fietspaden. Daardoor is het mogelijk een wandeling te maken op de locatie (zie ook 

tekeningen die zijn bijgevoegd in het SO met mogelijke wandelroutes).

18 Wandelroute van museum naar agnetahoeve Niet meer van toepassing Vanwege slechte bouwkundige staat, komt de agnetahoeve te vervallen, dus niet meer van 

toepassing. Zie verder punt 17.

19 Kunnen struinen over het hele gebied Aandachtspunt Zie ook punt 17.

20 Meer activiteiten in de boerderij en deze opnemen in het fietsknooppunten netwerk Rekening mee gehouden Rondom de stadsboerderij komen aanvullende commerciele en maatschappelijke 

activiteiten. Daarbij l igt de stadsboerderij aan een doorgaande LV verbinding.

Openbaar vervoer

21 Is bushalte in het gebied mogelijk? Of intern pendelbusje, in aansluiting tot de bushaltes aan 

de N201

Niet mogelijk. Op andere manier 

opgelost

Er komt geen bushalte in gebied. Er zal een mobiliteitsconcept voor delen van 

(elektrische) fietsen en auto's worden toegepast.

22 Meer fietsparkeerplaatsen bij de bushalte Aandachtspunt Dit is onderdeel van het mobiliteitsconcept.

23 Integreer de plannen voor het museum met het plan voor Wickevoort, bijv. de 

parkeergelegenheid bussen bij het museum (nu vaak op de dijk) is een aandachtspunt.

Rekening mee gehouden Er is afstemming tussen de plannen voor museum en Wickevoort. De architectuur van de 

uitbreiding van het museum en de stadsboerderij, de ontsluiting en de 

parkeeroplossingen zijn op elkaar afgestemd.



2.    Wonen en Woonomgeving

Woonomgeving

24 aandacht voor SEIN in de nieuwe woonomgeving; willen nieuwe bewoners wel wonen bij een 

zorginstell ing en lopen cliënten niet gewoon naar binnen? (huidige bewoners dienstwoningen 

spreken dit tegen)

Aandachtspunt In de gebeidspromotie wordt dit gecommuniceerd. Clienten van SEIN worden betrokken 

bij activiteiten.

25 behoud karakter landelijke polder, de korenvelden il lustreren bijv. dat karakter. (deels) rekening mee gehouden Het korenveld (noordelijk kavel wordt bebouwd, zodat woningen verspreid over gebied 

worden gerealiseerd. Het landschap (bestaande/nieuw bosgordel en waterpartij) is de 

drager van het plan.

26 behoud strooiveld Niet mogelijk het strooiveld is opgeheven

27 behoefte aan een dorpsplein Anddrs opgelost. Er komt geen centraal dorpsplein (niet passend binnen het concept). Wel zijn in het 

planconcept diverse collectieve plekken opgenomen en een centrale groeneweide 
28 pas praktische bestrating toe (geen halfverharding in wandel/fietspaden) Rekening mee gehouden

29 werk met reliëf in het landschap Aandachtspunt Vanwege bomen is het niet mogelijm het maaiveld aan te passen. 

30 parkeren uit zicht Rekening mee gehouden Auto's uit het zicht parkeren is een belangrijk uitgangspunt in het planconcept.

31 mooie ‘oude’ straatlantaarns Indien mogelijk. Het toepassen van energiezuinige verlichtingen met voldoende lichtopbrengst is 

uitgangspunt. Als dit past en het is mogelijk hiervan binnen de DIOR af te wijken, dan 

wordt dit verder onderzocht.

Doelgroep

32 Grote vrije kavels (1000m2) Aandachtspunt Middels crowdsourcing wordt de behoefte van de klant onderzocht.Op basis van deze 

input worden marktconforme woningen ontwikkeld.

33 Senioren (golfbaan en aanwezige zorginfrastructuur) (70+) Aandachtspunt Zie ook 32. Vanuit crowdsourcing blijkt dan senioren geintresseerd zijn in deze 

ontwikkeling. Het toepassen van senioren specifieke woonconcepten als bijvoorbeeld 

appartementen, levensloopbestendige woningen e.d. is onderdeel van de planuitwerking

34 sociale woningbouw spreiden over locatie/zorgvuldig inpassen Rekening mee gehouden De sociale huurwoningen worden verspreid over de hele locatie gerealiseerd.

Bebouwing

35 geen hoogbouw en lange rijflats Rekening mee gehouden. Er komen geen lange rijflats. Ter plaatse van de accenten van uit het landgoed is het 

mogelijk appartementencomplexen met een hoogte van 12 meter te realiseren. Alleen op 

de plek van het voormalig zusterhuis is het mogelijk een appartementencomplex van 24 

te realiseren.

36 Als toch hoogbouw dan bij voorkeur in de hoek van Paswerk Rekening mee gehouden Op de plek van het zusterhuis kan een appartementencomplex van 24 meter worden 

gerealiseerd.

37 hoogbouw alleen op plek voormalig zusterhuis, zodat de rest minder dicht ingericht kan 

worden

Rekening mee gehouden Zie punt 36

38 De bebouwing van paswerk, incl. fietsdepot moet weg. Buiten invloedsfeer project In de planvorming zijn wij ervan uitgegaan dat de bebouwing van Paswerk (inclusief het 

fietsendepot) blijft staan.

39 architectuur: traditioneel (baksteen en keramische pan) niet modern Rekening meegehouden De architectuur is ondergeschikt aan het landschap. Dit is als uitgangspunt opgenomen 

in het BKP. Daarbij is het toepassen van natuurlijke materialen als voorwaarde 

opgenomen.

40 Houd het l int van de Spieringweg in stand door op de noordelijke kavel niet direct tot aan de 

Spieringweg te bouwen. Houd de eerste vijftig meter uit de weg vrij door daar bijvoorbeeld 

stadslandbouw te doen.

Rekening mee gehouden. De zone erfgrens spieringweg bestaande woningen spieringweg tot aan het woonveld 

wordt niet bebouwd maar groen ingevuld.

41 vanuit de ringvaart naar achter bouwen Aandachtspunt Bij de verdere uitwerking van de fasering is dit aandachtspunt. Hierin zijn technische 

mogelijkheden (riolering e.d.), scheiding bouwverkeer met woonverkeer en wensen vanuit 

de markt bepalend.

42 niet hutje mutje bouwen Rekening mee gehouden Wickevoort is een plan met (geniddeld gezien) een lage dichtheid. Daarbij is er voor 

gekozen de woningen en collectieve ruimten te verspreiden over het hele gebied en niet te 

centreren op bepaalde plekken.

43 bouw woningen vooral in het midden van het gebied waar vroeger de paviljoens stonden Geen rekening mee gehouden Zie 42

44 duurzame woningen met lage energiekosten Rekening gehouden Uitgangspunt zijn woningen met ) op te meter c.q. een EPC van ). Daarbij wordt gasloos 

gebouwd en wordt warm water en verwaming van de woning op een duurzame manier 

opgelost.

45 Historisch gezien passen binnen het landelijke karakter prima erfachtige hoeves en limburgse 

-boerderij-types.

Rekening mee gehouden (deels) Op het noordelijk kavel zijn moderen hoeves als concept in het plan opgenomen. De 

architectuur is ondergeschikt aan het landschap. Dit is als uitgangspunt opgenomen in 

het BKP. Daarbij is het toepassen van natuurlijke materialen als voorwaarde opgenomen.
46 realiseer ook woonhofjes Rekening mee gehouden Op een aantal plekken komt dit terug in het plan

47 een brink met rondom wonen Geen rekening mee gehouden Dit woonconcept past niet in het plan.

48 gebied rondom Agnetahoeve is ook mooie plek om te wonen Rekening mee gehouden. Vanwege bouwkundige staat blijft Agnetahoeve niet in stand. In dit plandeel zijn 

woningen voorzien.

49 ook behoefte aan appartementen Rekening mee gehouden Middels crowdsourcing wordt de behoefte van de klant onderzocht.Op basis van deze 

input worden marktconforme woningen ontwikkeld. Het BP geeft de mogelijk op een 

aantal plekken in het gebied appartementen te realiseren.
50 zoveel mogelijk bestaande woningen inpassen in plan Geen rekening mee gehouden Behoud van de bestaande dienstwoningen past niet in het planconcept.

  



 

  

Groen

51 Maak een groene verbinding vanaf de boerderij naar de groene zoom aan de huidige 

noordgrens. Die verbinding vorm geven met ‘te bewerken groen’, bijv. volkstuintjes of 

gemeenschappelijk eigen kweek/ volkstuintjes rondom de stadsboerderij

Rekening mee gehouden In de zuidwesthoek is een biojzonder woonconcept voorzien: wonen gekoppeld aan een 

volkstuin. Samen met de aanwezigheid van de stadsboerderij, zal dit een beeld geven van 

(gezamelijke en individuele) volkstuinen.

52 Nieuwe groene gordel van bomen aan noordkant doortrekken langs de westelijke 

exploitatiegrens naar het zuiden toe; dit als groene buffer richting bestaande bebouwing 

langs Cruquiusdijk.

Rekening mee gehouden Aan de westkant komt een bomenrij, als groene buffer tussen bestaande woningen en 

nieuwbouw.

53 Naast de huidige bosgordel ook de markante bomen, die voorheen tussen de paviljoens 

stonden, laten staan. Geeft enorm veel beleving. Daar wordt nu heel fi jn gewandeld door 

omwonenden.

Rekening mee gehouden Behoud van de kwalitatieve goede bomen is een belangrijke ambitie van het plan. 

Daarnaast blijft de betsaande historische bosgorel behouden en wordt op plekken 

verbeterd.

54 Er schijnt een ziekte in de bomen in de bosgordel te zitten Aandachtspunt Het is bekend dat deze ziekte op Wickevoort ook aanwezig is. I.s.m. een boomspecialist 

wordt de kwaliteit in kaart gebracht en zal een besluit worden genomen over het 

handhaven c.q. kappen van deze bomen.

55 zoveel mogelijk de aanwezige flora en fauna behouden Rekening mee gehouden er ligteen  flora- en faunaonderzoek ten grondslag aan het bestemmingsplan. 

Aanvullende milieumaatregelen worden bij de verdere planuitwerking nader onderzocht

56 Rondgaande kanoroute door het gebied (deels) rekening mee gehouden De centrale waterpartij kan recreatief gebruikt worden. Een doorgaande kanroute is niet 

mogelijk.

57 Behoud huidige volkstuinen Aangepast rekening mee gehouden Het gebruik van de huidige volkstuinen is vanwege milieukundig oogpunt beeindigd. Wel 

zal er in dit deelplan rekening worden met een een concept 

gemeenschappelijke/individuele volkstuinen. Zie ook 51,
58 De ecologische zone als natuurgebied inrichten Rekening mee gehouden Van wets naar oost zijn ecologische verbindingen opnomen. Aan de noordezijde een 

drogeverbinding middels een bosgordel een centraal een natte verbinding middels de 

waterpartij.
59 gebruik groen voor Biomassa Aandachtspunt Een duurzame energieoploosing is uitgangspunt bij de verdere planuitwerking. In 

werkgroepen worden energieconcepten uitgewerkt, passend binnen Wickevoort.

60 onderhoud het groen goed Aandachtspunt Door delen van het terrein tijdelijk in gebruik te geven, wordt beheer geregeld.

61 Noordelijke kavel (westkant) is te nat voor stadslandbouw Aandachtspunt Alleen de noordelijke strook van het noordelijk kavel wordt gebruikt voor 

stadslandbouw. Indien noodzakelijk worden maatregelen getroffenhierop stadslandbouw 

mogelijk te maken.

62 Blijft er wel ruimte voor groen met 1000 woningen? Hoe minder woningen hoe beter Rekening mee gehouden Het huidige bestemmingsplan gaat uit van 756 woningen, met een wijzigingsbevoegdheid 

college B&W van 757 naar 1.000 woningen. Deze wijzigingsbevoegdheid is alleen 

akkoord als wij kunnen aantonen dat dit kwalitatief past binnen de uitgangspunten van 

Wickevoort. Het kwaliteitsteam zal dit beoordelen.

63 Realiseer een boomgaard, waar men boom kan adopteren Aandachtspunt Aan de noordelijk komt een nieuw aangelegd bos. De mogelijkheid van boomadoptie 

zullen wij onderzoeken.

64 handhaaf de paardenwei aan de westzijde In de zuidwesthoek is (deels) uitloopweide paarden gereserveerd. Dit is conform het PvE 

van SEIN.

65 Westzijde zorgvuldig inpassen met behoudt van karakter/parkachtige zone langs de 

westgrens

De woningen in de zuidwest hoek worden zorgvuldig ingepast met veel groen. Daarbij zal 

moestuin (individueel/gemeenschappelijk) gekoppeld worden aan de woning en 

aandacht krijgen. Verder blijven bomen langs het water en boomstructuur langs sloot die 

centraalmin dit gebied ligt gehadhaafd. Verder komen er "groen" programma in dit 

gebied, te weten uitloopweide paarden en akkerbouwgrond voor de stadsboerderij. 

Aandachtspunt is intergratie van de plannen met manege en het museum.



 

  

Water

66 Waterinlaat vanaf de Ringvaart naar gebied, die regelmatig wordt gebruikt. Niet haalbaar Toepassen sluisje is onderzocht, maar financieel niet haalbaar.

67 Geef het water een veelzijdige functie: mooi voorbeeld is de Ceuvel in Amsterdam. Hier is 

bijvoorbeeld ook een gesloten afvalwatersysteem gemaakt. Agrisvis kan een rol spelen in het 

beheer van viswater.

Rekening mee gehouden Hetr regenwater wordt afgekoppeld van woningen/openbaar gebied en geloosd op de 

centrale waterpartij

68 Probeer het water te verbinden met de al aanwezige sloot langs de N201 voor een eventuele 

leuke vaarroute /maak een kanoroute.

er is een centrale waterpartij, maar geen kanoroute

69 Leg de waterzone zo ver mogelijk af van huidige SEIN bebouwing, waarom niet langs de 

golfbaan?

Past niet in planconcept Vanuit stedenbouwkundige visie is er langs de golfbaan gekozen voor een bosgordel. De 

watrepartij l igt ook in het noordelijk kavel. Er wordenlangs de waterpartij beschermende 

maatregelen getroffen t.b.v. bescherming van de clienten van SEIN.

70 Zorg dat waterplas in winter een schaatsbaan wordt Rekening mee gehouden Leuk idee, de waterpartij is hier uitermate geschikt voor.

3.    Voorzieningen

Voorzieningen algemeen

71 Dagelijkse boodschappen worden in Heemstede/Vijfhuizen gehaald, wel ruimte voor een 

kleine buurtwinkel.

Rekening mee gehouden De stadsboerderij krijgt een buurtwinkel waar verbouwde producten stadsboederij en 

basis artikelen verkocht zullen worden.

72 geen supermarkt want dat trekt vrachtverkeer aan Rekening mee gehouden Er komt geen supermarkt in het gebied. Wel een kleinschallige boerderij- buurtwinkel

73 aanbieden van zorg (huisarts, fysio, tandarts) in combinatie met Sein/zorgvoorzieningen Sein 

delen.

Aandachtspunt Vanuit SEIN is aangegeven dat hiervoor ruimte is. I.s.m. SEIN wordt gezamenlijk gebruik 

van zorg onderzocht.

74 een buurthuis als centrale ontmoetingsplek Rekening mee gehouden intentie is meerdere ontmoetingsplekken in de wijk te creeeren; de centrale weide en/of 

een ruimte nabij de stadsboerderij maar ook t.p.v. vootrzieningen die gedeeld worden met 

SEIN. Tevens hebben wij het idee gemeenschappelijke evenementen voor bewoners te 

organiseren (oogsfeest).

stadsboerderij

75 Is stadsboerderij haalbaar? Aandachtspunt De businesscase wordt uitgewerkt. Naast akkerbouw worden commerciele activiteiten 

toegevoegd om de stadsboerderij haalbaar te maken. Hierbij denken wij aan bijvoorbeeld 

kleinschallige horeca, kinderopvang bij de boer, ophalen huisvuil, onderhoud groen, 
76 Zet Stadsboerderij centraal in het gebied, niet aan de rand (deels) rekening mee gehouden De akkers t.b.v. stadslandbouw worden verspreid over het gehele gebied gerealiseerd, 

waardoor deze overal te beleven zijn. Vanuit de stedenbouwkundige visie is de 

stadsboerderij een accent van het het landgoed, die wordt gerealiseerd naast de 

bestaande manage. 

77 patienten SEIN inschakelen bij werkzaamheden stadsboerderij Doelstelling is een doelstelling

78 maak van Agnetahoeve een openbare voorziening Niet haalbaar vanwege bouwkuindige staat blijft agnetahoeve niet bewaard. De nieuwe stadsboerderij 

krijgt een uitnodigend karakter met gezamelijke activiteiten.

79 kleine camping bij boerderij Aandachtspunt In het bestemmingsplan is deze voorziening mogelijk gemaakt. Afhankelijk van de 

businesscase van de stadsboerderij en het ruimtebeslag wordt besloten of we dit gaan 

toepassen.



 

28 juni 2016 Informatie - inloopbijeenkomst

Onderstaande opmerkingen zijn door omwonenden gemaakt.

nr. input omwonenden Wat mee gedaan Toelichting

1  Bebouwing spiering, te hoog te dichtbij. Maak de bebouwing spieringweg juist laag, open 

en toegankelijk

(deels) rekening mee gehouden De bebouwing langs de Spieringweg ligt op een afstand van 50 meter uit de erfgrens van 

de Spieringweg/bewoners overzijde. Indien aan de zijde van de Spieringweg hogere 

bebouwing (12 meter hoog) wordt toegepast, dan wordt de rooijl i jn van deze bebouwing 

circa 13 het plangebied ingeschoven.

2 Men vreest drukte en fi les op spieringweg (aantonen met cijfers) Rekening mee gehouden In 2009 heeft Goudappel Coffeng onderzoek gedaan of de ontwikkeling SEIN ontsloten kan 

worden op de Spieringweg. Vanuit dit onderzoekt blijkt dat dit met het treffen van 

voorzieningen mogelijk is (extra afslagger/ aanpassen VRI). Middels een simulatie wordt 

deze situatie verder verduielijkt.

3 De info van de panelen graag op de website Aandachtspunt Staan op de website van de gemeente

4 Behoefte aan appartementen in middensegment markthuur Aandachtspunt Middels crowdsourcing wordt de behoefte van de klant onderzocht.Op basis van deze 

input worden marktconforme woningen ontwikkeld.

5 Wat gebeurt er met de bewoners van de dienstwoningen. Hebben zij recht en voorrang op 

een soc. Huur woning?

Aandachtspunt SEIN verzorgt de communicatie met deze bewoners. Indien passend krijgen deze bewoners 

voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning

6 Afstand tot golfterrein te klein Niet relevant de golfbaan is zelf verantwoordelijk voor de (veilige) afhandeling van activiteiten die op 

het terrein van de golfbaan plaatsvinden. De noordelijke bosgordel is niet bedoeld als 

veiligheidszone voor golfballetjes, maar maakt onderdeel uit van de stedenbouwkundige 

visie van het project.

7 De uitloopweide voor paarden is te lang en te ver weg Geen rekening mee gehouden De uitloopweide voor de paarden wordt aangebracht conform het PvE van SEIN

8 Hoeksteen NW hoek te hoog Dit accent maakt onderdeel uit van het landgoed concept. De motivatie waarom dit 

accent op deze plek is gesitueerd, is gedeeld met de klankbordgroep.

9 Twijfel over architectuur van de hoekstenen Aandachtspunt De gekozen architectuur is ondergeschikt aan het landschap. Dit is vastgelegd in het BKP 

en wordt door het kwaliteitsteam bewaakt.

10 Dichtheid in ZW hoek te groot Rekening mee gehouden Voor deze ontwikkeling is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid gaat uit van minder aantallen dan destijds 

gecommuniceerd, namelijk 50 woningen in het voorontwerp BP naar 40 woningen in het 

ontwerp BP.

11 Er is veel onduidelijkheid over de ontsluiting Aandachtspunt zie raadsvoorstel : bereikbaarheidsstrategie cruquius juni 2016. De hoofdontsluiting van 

Wickevoort (twee stuks) l igt aan de Spieringweg. Rondom het gebied komen meerdere LV 

ontsluitingen.
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KLANKBORDGROEP 

Onderbouwing positie “Orangerie” als hoeksteen 

 

De hoekstenen ondersteunen de structuur van het landgoed en geven oriëntatie in het gebied. Het zijn 

herkenbare punten, strategische gesitueerd op knooppunten aan het begin of eind van wegen, welk 

goed zichtbaar zijn vanaf de nabijgelegen hoofdwegen en vanuit de directe omgeving. Ze markeren de 

entrees van het gebied. 

De Orangerie ligt strategisch aan de waterpartij om vanuit verschillende standpunten in het gebied 

zichtbaar te zijn: vanuit de ecologische zone, vanuit de Notenlaan, de Gemixte laan en vanuit de 

Cruquiusdijk. 

Bij een eventuele verplaatsing van de hoeksteen naar het noorden, verliest de Orangerie haar 

zichtbaarheid. Zij zal dan alleen nog zichtbaar zijn vanuit de Cruquiusdijk en slechts deels  vanuit de 

Notenlaan. De hoeksteen ligt dan als het ware verborgen achter de Notenlaan. Afhankelijk van de 

woningtypologie wordt 3 of 4 laagse bebouwing gerealiseerd: 3 lagen bij eengezinswonigen en 4 lagen 

bij appartementen. 

 

 

 



 



Bijlage bij raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort’ 

 

 

‘Planologisch vergelijk’ 

 

Geldend planologisch regime 

Op 13 juli 2013 is het bestemmingsplan ‘Cruquius Noord’ door de gemeenteraad vastgesteld, waarin 

ook het SEIN-terrein was opgenomen. Echter heeft de Raad van State op 28 mei 2014 het plandeel 

met de bestemming Maatschappelijk vernietigd omdat de uitvoering daarvan op het nog open 

noordelijk plandeel niet reëel was gezien de woningbouwplannen van de grondeigenaar SEIN. 

Aangezien de bestemming Maatschappelijk niet alleen het noordelijk plandeel maar bijna het gehele 

plangebied betrof, is met deze uitspraak vrijwel het gehele bestemmingsplan vernietigd.  

Bij vernietiging moet voor het geldend planologisch regime worden teruggevallen op het vorige 

bestemmingsplan, dat is ‘Cruquius 1968’ vastgesteld door de gemeenteraad op 1 augustus 1968. 

Van dat bestemmingsplan hadden Gedeputeerde Staten in hun besluit van 2 december 1969 een 

gedeelte niet goedgekeurd, omdat ruimte moest worden gereserveerd voor een mogelijke regionale 

ontsluitingsweg. Dat betrof in het westelijk deel van het plangebied. Voor die gronden is voorheen 

altijd terug gevallen op het ‘Uitbreidingsplan in onderdelen Cruquius’ vastgetseld door de 

gemeenteraad op 7 juli 1960. 

Per 1 juli 2013 is op grond van artikel 9.3.2 van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening de 

rechtskracht vervallen van de bestemmingsplannen welke zijn vastgesteld voor 1965. Aangezien het 

uitbreidingsplan voor Cruquius is vastgesteld in 1960 valt deze daar dus ook onder. Bovendien zijn 

toen ook de stedenbouwkundige bepalingen van de bouwverordening van rechtswege vervallen, 

welke voorheen altijd golden voor gronden waar geen bestemmingsplan van toepassing was. 

Daarmee geldt voor deze gronden sinds 1 juli 2013 geen enkel planologisch regime. Wat onverlet laat 

dat andere wetgeving met een rechtstreekse werking relevant kan zijn voor gebruiks- en 

bouwmogelijkheden (zoals Luchthavenindelingbesluit, Erfgoedwet). 

 

 

Bp Cruquius Noord, met weglating vernietigd plandeel 



 

 

Bp Cruquius 1968 (gedeeltelijk), met tussen de rode lijnen het vernietigd plandeel 

 

De strookjes waarvoor het bestemmingsplan ‘Cruquius Noord’ geldt hebben bestemmingen ‘Groen’, 

‘Verkeer’ en ‘Water’. 

Gronden waarvoor het bestemmingsplan ‘Cruquius 1968’ geldt (dit betreft het grootste deel van het 

SEIN-terrein, inclusief het grootste deel van de noordelijke kavel) hebben de bestemming ‘openbare 

en bijzondere gebouwen en bijbehorende terreinen’, waarop zijn toegestaan scholen, 

verenigingsgebouwen, kantoren, gebouwen voor de openbare dienst, verpleeginrichtingen e.d. 

Binnen deze bestemming mag 10% van de gronden binnen het bouwvlak worden bebouwd met een 

goothoogte van maximaal 25 meter (er is geen maximale maatvoering voor bouwhoogte 

opgenomen). Buiten het bouwvlak zijn bouwwerken toegestaan voorzover nodig in verband met 

gebruik van gebouwen. De grens van het bouwvlak ligt aan de westzijde van het plangebied op 20 

meter uit de rand van de perceelgrens met omringende terreinen, aan de noordzijde van het 

plangebied ligt het op de perceelsgrens met omringende terreinen, aan oostzijde van het plangebied 

ligt het op 50 meter uit de grens van de op de verbeelding aangegeven watergang langs de 

Spieringweg (en daarmee 65 meter uit de grens met de woonpercelen aan de andere zijde van de 

Spieringweg) en aan de zuidzijde op 100 meter vanaf de perceelgrens met de gronden langs de 

Kruisvaart. 

Op een klein stuk grond op de noordelijke kavel nabij de Spieringweg geldt de bestemming 

‘Rioolwaterzuivering’. Hierop zijn gebouwen toegestaan, er is geen maximale goot- of bouwhoogte 

opgenomen. 

In het oostelijk deel van de zuidwesthoek en een klein deel van de noordelijke kavel geldt geen 

planologisch regime. Daarbij geldt ter plaatse van de boerderij de Cruquiushoeve in de zuidwesthoek 

geldt wel een beperking van bouwmogelijkheden, aangezien deze is aangewezen als gemeentelijk 

monument. 

 

 



Resterende planologische mogelijkheden 

Na de herinrichting van de woonzorgvoorziening is van de gronden van SEIN die vallen binnen de 

bouwgrenzen van de geldende bestemming ‘openbare en bijzondere gebouwen en bijbehorende 

terreinen’ 4,1 % bebouwd1. Het bestemmingsplan laat maximaal 10% toe. Er zou feitelijk 48.600 m2 

bebouwd mogen worden, bestaand gebouwd is ruim 20.000 m2.  

Bovendien kan zich in de toekomst de omstandigheid voordoen dat het terrein wordt heringericht door 

sloop van bebouwing en herbouw of vervangende bouw op een andere plek op dat terrein. 

Dit laat duidelijk nog ruimte voor toevoeging van bebouwing met een maximale goothoogte van 25 

meter, ook in de zuidwesthoek.  

De geldende bestemming laat naast het bestaande gebruik voor verpleeginrichting en bijbehorende 

voorzieningen, ruimte voor verandering of toevoeging van gebruik voor scholen, kantoren, gebouwen 

voor openbare dienst. 

Op de gronden zonder planologisch regime gelden geen beperkingen, behoudens die van de 

monumentale status van de boerderij de Cruquiushoeve. Dit laat dus ruimte voor toevoeging van 

bebouwing en verandering van gebruik. 

 

Toekomstig planologisch regime in relatie tot geldend regime 

Het bestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort’ voorziet voor het grootse deel in de bestemming 

‘Woongebied’ en de bestemming ‘Maatschappelijk – Zorgvoorziening’, waarlangs en tussendoor de 

bestemming ‘Groen’ is opgenomen en ten behoeve van de ontsluiting van het plangebied de 

bestemming ‘Verkeer’ is opgenomen. De bestemming ‘Maatschappelijk – Zorgvoorziening’ is zowel 

wat betreft toegestane functies als wat betreft toegestane maximale bouwhoogte afgestemd op de 

beoogde situatie na de (bijna voltooide) herinrichting van de zorgvoorziening en daarmee beperkter 

dan het geldende regime. 

In de nieuwe situatie zoals opgenomen in de bestemming ‘Woongebied’ zal voor de gronden die 

vallen in het geldende bestemmingsplan ‘Cruquius 1968’ het geldende bebouwingspercentage van 

10% ruim worden overschreden. In de nieuwe situatie zal de toegestane geldende maximale 

bouwhoogte van 25 meter afnemen tot maximaal 10 meter bouwhoogte voor grondgebonden 

woningen, en tot maximaal 12 meter, 15 meter en 24 meter op zes aangewezen locaties waar 

gestapelde bebouwing wordt toegestaan. 

Aan de westzijde van het plangebied ter plaatse van de noordelijke kavel waar nu geen planologisch 

regime geldt, ligt de bebouwingsgrens in de bestemming ‘Woongebied’ op 8 meter tot 14 meter uit de 

perceelgrens. Aan de noordzijde van het plangebied ligt de bebouwingsgrens op 50 meter uit de 

perceelsgrens met het omringende terrein, waar in het geldend regime de bouwgrens op de 

perceelgrens ligt. 

Langs de Spieringweg ligt de bouwgrens in de nieuwe situatie op 50 meter uit de perceelgrens met de 

woonpercelen aan de andere zijde van de Spieringweg, ten opzichte van 65 meter in het geldende 

bestemmingsplan.  

Functioneel gezien zal daar waar grenzend aan de omgeving in het geldende plan een diversiteit aan 

functies is toegestaan en daartoe planologisch ook nog de ruimte is (zie voorgaand), van het gebruik 

binnen de bestemming ‘Woongebied’ minder hinder te verwachten zijn. 

Door de ontsluiting van het woongebied op de Spieringweg zal de verkeersintensiteit op Spieringweg 

                                                      
1 De berekening is gebaseerd op gronden van SEIN met de bestemming ‘openbare en bijzondere gebouwen en 

bijbehorende terreinen’ voorzover gelegen binnen de bouwgrens. Dus de gronden en bebouwing van Paswerk 
(dat hoort immers privaatrechtelijk niet tot het SEIN-terrein) en de gronden zonder planologisch regime zijn buiten 
beschouwing gelaten. Ook is de nog te slopen bebouwing welke dus geen onderdeel uitmaakt van het nieuwe 
woonzorgcomplex buiten beschouwing gelaten.  
Zou men de gronden en bebouwing van Paswerk binnen de bouwgrens wel meerekenen, dan is totaal 5,9 % 
bebouwd. Er zou dan 50.280  m2 bebouwd mogen worden, bestaand gebouwd binnen de bouwgrens zou dan 
bijna 29.500 m2 zijn. Ook bij die beschouwing is dus nog ruimte voor toevoeging van bebouwing. 
Zie de kaartbijlage. 



ter hoogte van het plangebied sterk toenemen en ten noorden van het plangebied enigszins 

toenemen. 

  

Het bestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort’ voorziet in de zuidwesthoek in enkele bestemmingen. 

Op de hier aangrenzende gronden is het bestemmingsplan ‘Cruquius 2009’ van toepassing. 

 

 

Bestemmingsplan Cruquius Wickevoort ter plaatse van de zuidwesthoek 

 

De bestemming ‘Groen’ grenst aan het terrein met het woongebouw La Vista, waarbij de breedte van 

de strook grond met die bestemming over korte afstand uiteenloopt van 13 meter naar 60 meter. 

Hierbinnen zijn groenvoorzieningen toegestaan, met ondergeschikt daaraan agrarisch medegebruik; 

recreatief medegebruik; wandel- en fietspaden, ruiterpaden; speelvoorzieningen; bergbezinkbassins; 

water en waterhuishoudkundige voorzieningen; kunstobjecten; nutsvoorzieningen; voorzieningen ter 

bevordering van de milieukwaliteit, zoals geluidschermen en luchtkwaliteitsschermen. Voor 

speelvoorzieningen zijn gebouwen toegestaan met een bouwhoogte van maximaal 4 meter en een 

oppervlakte van maximaal 10 meter. Ook zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan, met 

een hoogte van maximaal 6 meter.   

Binnen 20 meter van het woongebouw La Vista laat de geldende regeling geen bebouwing toe 

aangezien dat buiten het bouwvlak valt. De voorziene bestemming ‘Groen’ geeft hier 

bouwmogelijkheden, echter van dien aard en omvang dat hiermee gebruiksmogelijkheden van 

aanliggend terrein niet worden beperkt. Door de uitlopende breedte tot 60 meter, geeft deze 

bestemming voor een deel van de gronden een sterke beperking ten opzichte van geldende 

bouwmogelijkheden.  

Wat toegestane gebruiksmogelijkheden betreft geeft het geldende regime een diversiteit aan functies 

waarvoor de gronden binnen 20 meter van het woongebouw La Vista als bijbehorend terrein gebruikt 

mag worden. Te denken valt aan parkeren, buitenverblijf van patiënten, e.a. Dat in de voorziene 

bestemming ‘Groen’ enkele ondergeschikte functies zijn toegestaan leidt dus niet tot een verzwaring 

ten opzichte van de geldende gebruiksmogelijkheden. 

 



De bestemming ‘Agrarisch – Stadslandbouw’ ligt aangrenzend aan de bestemming ‘Groen’, op een 

afstand van 13 meter en verder van het terrein met het woongebouw La Vista, 40 meter en meer van 

het terrein met het Theehuis en 70 meter of meer van het terrein van het gemaal. De bestemming laat 

stadslandbouw toe, waaronder wordt verstaan “het telen, oogsten en afzetten van voedsel in of in de 

nabijheid van bewoond gebied, waaronder ook begrepen veeteelt. Hierbij worden veelal 

productiemethoden met gebruikmaking van natuurlijke hulpbronnen en stedelijk afval toegepast, om 

een diversiteit aan gewassen en producten te kunnen realiseren”. Op deze gronden zijn gebouwen 

toegestaan met een oppervlak van niet meer dan 20 m² en een bouwhoogte van niet meer dan 4 

meter. De hoogte van erfafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter en van overige bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, mag dat niet meer zijn dan 3 meter.  

Het geldende regime laat een diversiteit aan functies toe ten behoeve waarvan de gronden gebruikt 

en bebouwd mogen worden. Voorzover niet gebouwd wordt, kan het open terrein binnen het gelende 

regime gebruikt worden ten dienste van het gevestigde hoofdgebruik zoals bijvoorbeeld parkeren, 

buitenverblijf van patiënten, gronden bij bijbehorende voorzieningen. De voorgenomen bestemming 

leidt dus niet tot een verzwaring van gebruiks- en bouwmogelijkheden van de gronden of tot een 

beperking van gebruiksmogelijkheden van aanliggend terrein.  

 

De bestemming ‘Gemengd -1’ ligt op een afstand van ongeveer 200 meter van de terreinen aan de 

Cruquiusdijk. Deze bestemming is voorzien voor de gronden waarop de boerderij de Cruquiushoeve 

staat. De bestemming laat toe: cultuur en ontspanning in de vorm van voorzieningen gericht op 

cultuur, spel, vermaak en ontspanning, waaronder begrepen musea, spel- en speelruimten, 

themamarkten en hobbymarkten, oefenruimten, creativiteitscentra, zalenverhuur; maatschappelijke 

voorzieningen; een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’; en recreatie. Hier 

geldt geen planologisch regime. In vergelijk daarmee leidt de voorgenomen bestemming niet tot een 

verzwaring van gebruiks- en bouwmogelijkheden van de gronden. De bouwmogelijkheden worden 

met de voorgenomen bestemming beperkt, zoals de status als monument al met zich mee brengt. 

 

De bestemming ‘Gemengd - 2’ ligt aangrenzend aan het terrein van het museum en van het 

Theehuis. De bestemming laat toe; stadslandbouw; cultuur en ontspanning in de vorm van 

voorzieningen gericht op cultuur, spel, vermaak en ontspanning, waaronder begrepen musea, spel- 

en speelruimten, themamarkten en hobbymarkten, oefenruimten, creativiteitscentra, zalenverhuur; 

maatschappelijke voorzieningen; en recreatie.  

De bouwgrens binnen deze bestemming ligt op 65 meter afstand van het terrein van het museum. Dit 

is de ‘punt’ waar op dit moment vier oude dienstwoningen van SEIN staan.  

De bestemmingsgrens ligt op 70 meter afstand van het terrein van het woongebouw La Vista. De 

bouwgrens binnen deze bestemming ligt op 100 meter afstand van dat terrein. De bouwhoogte mag 

hier maximaal 10 meter bedragen.  

Dit is gezien vanaf de terreinen aan de Cruquiusdijk de dichtstbij gelegen bestemming waar een 

substantiële bebouwing is toegestaan. Dit is op ruim grotere afstand dan de 20 meter bouwafstand 

van de geldende planologische regeling en met een ruim lagere maximale bouwhoogte dan de 25 

meter van de geldende planologische regeling.  

Het bouwvlak is langgerekt van vorm. Vanaf ongeveer 130 meter afstand van het terrein van het 

museum en van het Theehuis ligt het op gronden waarvoor nu geen planologisch regime geldt. 

Daardoor wordt gebruik en bebouwing van de gronden niet beperkt. In vergelijk daarmee leidt de 

voorgenomen bestemming niet tot een verzwaring van gebruiks- en bouwmogelijkheden van de 

gronden of tot een beperking van gebruiksmogelijkheden van aanliggend terrein. 

 

Op de gronden met de bestemming ‘Agrarisch – Stadslandbouw’ is een gebiedsaanduiding 

‘wetgevingszone – wijzigingsgebied – 1’ opgenomen, welke de mogelijkheid geeft voor burgemeester 



en wethouders om in de toekomst de bestemming te wijzigen in ‘Woongebied – 2’ voor de bouw van 

maximaal 40 woningen. Dit ligt op een afstand van 13 meter en verder van het terrein met het 

woongebouw La Vista, 40 meter en meer van het terrein met het Theehuis en 70 meter of meer van 

het terrein van het gemaal. Voor een klein stukje van de gronden ligt deze zone dichter bij dan de 

afstand van 20 meter tot het terrein van LaVista die op grond van de geldende bestemming dient te 

worden aangehouden. Voor een ruim groter aandeel van de gronden binnen deze zone ligt dit juist 

verder, tot een afstand van 60 meter. Woningbouw die na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid 

wordt gerealiseerd ligt dus voor het overgrote deel op grotere afstand van de terreinen aan de 

Cruquiusdijk dan bebouwing die op grond van het geldende bestemmingsplan is toegestaan. De 

bouwhoogte mag hier maximaal 10 meter bedragen. Ten opzichte van de geldende regeling is dit een 

ruim lagere maximale bouwhoogte. Die situatie geldt voor de westelijke rand van het 

wijzigingsgebied. Het geldende regime geeft hier verder een diversiteit aan functies toe ten behoeve 

waarvan de gronden gebruikt en bebouwd mogen worden. Uitvoering van de wijzigingsbevoegdheid 

leidt niet tot een verzwaring van gebruiks- en bouwmogelijkheden.  

Het wijzigingsgebied ligt voor het grootste deel op gronden waar geen planologisch regime geldt. 

Daardoor wordt gebruik en bebouwing van de gronden niet beperkt. In vergelijk daarmee leidt 

uitvoering van de wijzigingsbevoegdheid niet tot een verzwaring van gebruiks- en bouwmogelijkheden 

van de gronden. 

 

 

 





Bijlage bij raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Cruquius Wickevoort 

 

 

 

Onderbouwing ontsluiting via Spieringweg 

 

In de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 (raadsbesluit 18 oktober 2012, nummer 2012.0033712) 

en in het Uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer West 'Parels aan de Ringvaart' (raadsbesluit d.d. 3 

juli 2014, nummer 2014.0010031) zijn gebiedsontwikkelingen aangegeven met woningbouw bij 

Cruquius en met een nieuwe centrale ontsluiting voor Cruquius als geheel.  

In de ‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’ (raadsbesluit d.d. 22 september 2016, nummer 

2014.0028140) heeft de raad overwogen dat de centrale ontsluiting in de uitwerking van het 

woongebied Wickevoort ongewenst is gebleken. Een dergelijke weg gaat ten koste gaat van de 

bestaande groene bosgordel (landschappelijke drager) rondom het Cruquiusterrein en het geleiden 

van het autoverkeer dwars door de wijk heen is gevaarlijk voor de kwetsbare patiëntengroep van 

SEIN. Bovendien ontbreekt een verkeerskundige noodzaak.  

 

Om de effecten van de ontwikkeling van het Cruquiusterrein te bepalen is in 2009 onderzoek gedaan 

(rapport ‘Verkeersonderzoek Cruquiusterrein, Haarlemmermeer’, 7 september 2009, van 

onderzoeksbureau Goudappel Coffeng). Dat onderzoek is basis geweest voor de 

‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’, zoals genoemd in de H5 van de toelichting op het 

ontwerpbestemmingsplan. 

Voor de gegevens over verkeersintensiteiten is gebruik gemaakt van het verkeersmodel NHZ 1.1. Dat 

verkeersmodel had als basisjaar 2008 en gaf berekeningen met als uiterste jaar 2020. Als basis is 

een referentievariant opgesteld voor 2020 waarin het Cruquiusterrein is opgenomen zoals het in de 

2009 bestond, dus met de functies van SEIN, Paswerk, en de overige activiteiten. Bij berekening van 

ontsluitingsvarianten is dat gesteld tegenover de situatie inclusief de grootschalige woningbouw 

ontwikkeling in het westen van Haarlemmermeer, waaronder 1000 woningen op het Cruquiusterrein 

en woningbouw in Cruquius zuid (1000 woningen ten zuiden van de N201 wat wordt aangeduid als 

woningbouwlocatie Cruquiushof en woningbouw meer zuidelijk, waarbij opgemerkt dat de ontsluiting 

van woningbouw die meer zuidelijk gericht zal zijn op de N205 en niet op de N201). 

Voor het doorrekenen van de afwikkeling van het verkeer op kruispunten met verkeerslichten, wordt 

algemeen gebruik gemaakt van het programma COCON. Zo ook in dit onderzoek. Deze 

berekeningen hebben betrekking op de ochtend- en avondspits. Het aandeel auto’s in de 

ochtendspits (van 7-9 uur) bedraagt algemeen 17,3% en het aandeel auto’s in de avondspits (van 16-

18 uur) bedraagt algemeen 18,3% van de etmaalintensiteit. 

Het rapport gaat uit van een maximale cyclustijd (de tijd waarin alle richtingen van het kruispunt een 

keer ‘groen’ hebben gehad, en in principe de wachtrij is leeggestroomd) van 120 seconden. Bij meer 

dan 120 seconden neemt de bereidheid van automobilisten om te blijven wachten sterk af en is 

sprake van een onwenselijke situatie. Door het nemen van maatregelen kan de cyclustijd vervolgens 

worden beperkt. 

Uit de berekeningen blijkt dat op het kruispunt N201 - Spieringweg in de vormgeving van 2009 de 

verkeersstromen zowel in de referentievariant voor de bestaande situatie als bij de variant met 

toevoeging van grootschalige woningbouw, de cyclustijd hoger is dan 120 seconden. (Noot: Na 2009 

zijn op het kruispunt op de N201 (vanuit de richting Hoofddorp) en op de Spieringweg ten zuiden van 

de N201 aanpassingen gedaan, waardoor voor de ontwikkelingsvariant in 2020 alleen nog in de 

avondspits de cyclustijd iets te hoog is.)  

Het rapport geeft ook aan dat voor de ontwikkeling van alleen het Cruquiusterrein (Wickevoort) met 

een ontsluiting op de Spieringweg, die weg voldoende capaciteit heeft om het autoverkeer te 



verwerken in een cyclustijd van 100 seconden, mits iedere rijrichting op dat noordelijk deel van de 

Spieringweg een aparte opstelstrook krijgt bij het kruispunt met N201. Daarbij wordt de infrastructuur 

voor fietsverkeer aangepast door ter hoogte van het SEIN-terrein een vrijliggend fietspad aan te 

leggen in plaats van het huidige aanliggende fietspad. De ruimte van het huidige aanliggende fietspad 

komt dan vrij voor de extra opstelstrook. 

De aanleg van een vrijliggend fietspad heeft geen invloed op de cyclustijd, maar verbeterd wel de 

verkeersveiligheid. 

 

Met de ‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’ is daarom besloten dat de huidige wegenstructuur in 

beginsel gebruikt wordt voor de ontsluiting van de verschillende deelgebieden bij Cruquius.  

Wanneer op termijn in Cruquius zuid woningbouw plaatsvindt, kan een uitbreiding nodig zijn van het 

aantal opstelstroken op de N201 en de Spieringweg aan de zuidzijde van de kruising met de N201 

om de capaciteit van de infrastructuur weer toereikend te krijgen. Over woningbouw in Cruquius zuid 

zijn in ‘Parels aan de Ringvaart’ grove contouren vastgelegd van de woningbouwlocatie, maar een 

concreet aantal woningen is nog niet bepaald. Ten aanzien van het extra verkeersaanbod is de 

aanname gedaan van 1000 woningen voor Cruquiushof. Gedetailleerdere gegevens volgen pas bij de 

gebiedsuitwerking van de woningbouwlocatie Cruquiushof en in een later stadium bij de uitwerking 

van woningbouw bij Zwaanshoek en het reservegebied tussen Cruquius en Zwaanshoek (mocht dat 

aan de orde zijn).  

Hoewel de voorkeur op dit moment niet uitgaat naar een nieuwe aansluiting op de N201 parallel aan 

de Spieringweg, gaat de bereikbaarheidsstrategie er van uit dat een dergelijke nieuwe aansluiting 

ruimtelijk niet onmogelijk gemaakt moet worden. 

 

In het genoemde rapport uit 2009 zijn cijfers gehanteerd van het verkeersmodel uit 2008 waarin bij de 

verkeersintensiteiten de woningbouwontwikkeling in het westen van Haarlemmermeer is 

meegenomen. Het uiterste berekeningsjaar van het verkeersmodel uit 2008 is 2020.  

Inmiddels is in oktober 2017 het verkeersmodel NZH 1.3 uitgebracht met als uiterste berekeningsjaar 

2030. Ook op basis van deze verkeersintensiteiten is een berekening uitgevoerd met het programma 

COCON. Het betreffende rapport ‘Kruispuntanalyse N201 – Spieringweg’ (Goudappel Coffeng d.d. 31 

januari 2018) is in deze bijlage bijgevoegd.  

Deze berekeningen laten zien dat het kruispunt met de huidige vormgeving het verkeer in de 

autonome 2030 situatie (zonder ontwikkelingen ten zuiden van de N201 maar met SEIN) tijdens de 

ochtend-, avond- en zaterdagmiddagspits binnen de maximaal acceptabele 120 seconden kan 

verwerken. Wel wordt in nagenoeg elke spitsperiode de maximale grens benaderd. Het kruispunt 

heeft dus structureel te weinig restcapaciteit. De wachtrijlengte blokkeert de in- en uitgang van het 

SEIN-terrein niet, maar de parallelweg (Kruisweg) wel. Met de aanpassingen zoals die met de 

‘Bereikbaarheidsstrategie Cruquius’ zijn aangegeven, namelijk dat iedere rijrichting op dat noordelijk 

deel van de Spieringweg een aparte opstelstrook krijgt bij het kruispunt met N201, wordt de wachtrij 

ongeveer gehalveerd tot 65 meter. Daarmee wordt de parallelweg niet meer geblokkeerd.  

Er zijn voor de plansituatie 2030 in de maximale variant, dus met woningbouw zowel op het SEIN-

terrein als ten zuiden van de N201 aanbevelingen om de capaciteit van het kruispunt 

uit te breiden. Een tweede opstelstrook voor linksaf vanaf de N201 vanuit het zuidoosten, mogelijk 

gecombineerd met een derde opstelstrook voor doorgaand verkeer op de N201 vanuit het 

noordwesten (dit laatste heeft slechts een kleine bijdrage in de tijdswinst met 5 seconden op de 

maatgevende zaterdagmiddag). De cyclustijd blijft daarmee in de ochtend-, avond- en 

zaterdagmiddagspits nog net onder de maximale gestelde waarde van 120 seconden en de wachtrij 

op de Spieringweg blokkeert niet de parallelweg.  

 

 



Conclusie: 

Het past om het nieuwe woongebied Wickevoort te ontsluiten op de Spieringweg. De doorstroming op 

de kruising blijft binnen de maximaal aanvaardbare cyclustijd. Met de aanpassing aan de noordzijde 

van de kruising met de N201 met een uitbreiding van twee naar drie opstelstroken zoals aangegeven 

in de bereikbaarheidsstudie, worden de parallelweg, de toegangsweg naar Wickevoort en in- en 

uitritten van woningen niet geblokkeerd. Deze aanpassing past binnen het bestemmingsplan. De 

effecten van het nieuwe woongebied Wickevoort op de verkeersdoorstroming zullen daarmee slechts 

beperkt zijn. 

Met de aanleg van een vrijliggend fietspad op het SEIN-terrein in plaats van het huidige aanliggende 

fietspad wordt de verkeersveiligheid verbeterd. 
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31 januari 2018 
HMR375/Twj/4213.02 
17 oktober 2017 
 

1 Inleiding 

Het kruispunt N201 - Spieringweg (zie figuur) wordt in de toekomst mogelijk met extra 
verkeer belast door ontwikkelingen in de regio. De gemeente Haarlemmermeer heeft 
Goudappel Coffeng BV gevraagd om de verkeersafwikkeling en wachtrijvorming op het 
kruispunt voor twee toekomstige situaties inzichtelijk te maken. De toekomstige situaties 
betreffen: 
■ de autonome situatie, waarbij de Seinlocatie ten noorden van het kruispunt 

ontwikkeld is; 
■ een plansituatie, waarbij er ten zuiden van het kruispunt ook een ontwikkeling plaats-

vindt.  
 
De beoordeling van verkeersafwikkeling 
gebeurt door middel van een kruispunt-
analyse. Bij de kruispuntanalyse is vooral 
de wachtrijvorming op de Spieringweg 
(richting het noordoosten) een 
aandachtspunt. 
 
Leeswijzer 
In deze notitie zijn de resultaten van de 
kruispuntanalyse weergegeven. In 
hoofdstuk 2 zijn de randvoorwaarden en 
uitgangspunten die voor deze studie zijn 
gehanteerd beschreven. In hoofdstuk 3 
worden de uitkomsten van de bereke-
ningen besproken. De conclusies en  
aanbevelingen tot slot staan in hoofdstuk 4. 
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2 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

2.1 Beoordeling afwikkeling 

Bij het beoordelen van de kruispunten is rekening gehouden met de Standaard 
Bepalingen Verkeersregelinstallaties van de Provincie Noord-Holland.  
■ maximale cyclustijd van 120 seconden; 
■ maximale verzadiging van het autoverkeer <90%; 
■ optimale cyclustijd. 
 
In tabel 2.1 is het (gangbare) beoordelingskader voor een geregeld viertaks kruispunt 
weergegeven. 
 

 beoordeling afwikkeling cyclustijd  

 goed < 90 

 redelijk/matig 90-120 

 slecht > 120 

 
Tabel 2.1: Beoordeling afwikkeling met verkeerslichten geregelde kruispunten 
 
 
2.2 COCON 

De analyse van deze kruispunten voeren we uit met het programmapakket COCON. Hierbij 
gebruiken we wat betreft de capaciteit van wegvakken de instellingen zoals voor-
geschreven door de provincie Noord-Holland. De gehanteerde ontruimingstijden zijn 
gelijk aan de ontruimingstijden waar de huidige verkeersregelinstallatie op straat mee 
regelt. Tot slot zijn de volgende aandachtspunten in acht genomen: 
■ De benodigde opstellengtes zijn bepaald op basis van de berekende maximale 

wachtrijlengtes van de ochtend- en avondspits, afgerond naar boven (op 5 meter 
nauwkeurig). Er wordt een minimale opstellengte van 35 meter gehanteerd. 

■ Van naast elkaar gelegen opstelvakken is uitgegaan van de maximale lengte van één 
van de opstelvakken om eventuele blokkade-effecten te voorkomen. 

 
 
2.3 Intensiteiten 

De kruispuntintensiteiten gemotoriseerd verkeer van de ochtend-, avond- en zaterdag-
middagspits voor de twee toekomstige situaties zijn gebaseerd op kruispunttellingen van 
de Provincie Noord-Holland, welke zijn opgehoogd met een verkeersgroei afkomstig uit 
NHZ 2.3 model. In de bijlage 1 is aangegeven hoe dit is gedaan.  
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3 Resultaten berekeningen N201 - Spieringweg 

In de volgende tabellen zijn de intensiteiten voor de ochtend-, avondspits en 
zaterdagmiddag weergegeven. 
 
 autonoom plan 

richting ochtendspits avondspits zaterdagmiddag ochtendspits avondspits zaterdagmiddag 

01 58 122 169 138 310 519 

02 1.728 758 776 1.716 758 775 

03 73 88 121 72 88 121 

04 99 98 73 93 89 67 

05 252 201 199 282 234 247 

07 167 205 259 163 202 255 

08 588 1.454 802 506 1.423 785 

09 207 381 514 265 458 694 

10 313 401 496 300 438 701 

11 206 357 569 199 370 683 

 
Tabel 3.1: Intensiteiten N201 - Spieringweg 2030 (personenautoequivalenten per uur) 
 
 
3.1 Huidige vormgeving 

In figuur 3.1 staat de huidige vormgeving van het kruispunt schematisch weergegeven. 
 

 
 
Figuur 3.1: Schematische weergave kruispunt N201 - Spieringweg 
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De richtingen 21, 22, 27 en 28 zijn de fietsrichtingen. De richtingen 31, 32, 37 en 38 zijn 
voetgangersrichtingen. 
 
Autonoom 2030 
Het kruispunt kan met de huidige vormgeving het verkeer in de autonome 2030 situatie 
verwerken. De berekeningen tonen aan dat de cyclustijd in nagenoeg elke spits de 
maximaal acceptabele cyclustijd van 120 benadert. Het kruispunt heeft hiermee weinig 
restcapaciteit en zal bij een kleine verstoring moeite hebben om het verkeer af te 
wikkelen.  
 
 autonoom 

kruispunt en vormgeving ochtendspits avondspits zaterdagmiddag 

cyclustijd (sec.) 115 115 110 

maatgevende conflictgroep 02-05-09-11 04-32-11-08 02-05-09-11 

kruispuntbelasting (I/C) 0.79 0.55 0.79 

 
Tabel 3.2: Resultaten berekeningen met huidige vormgeving autonome situatie 2030 
 
 
Wanneer naar de wachtrijlengtes van de verschillende richtingen wordt gekeken, kan het 
volgende geconcludeerd worden. Met de huidige vormgeving bestaat de kans dat 
richtingen naastgelegen rijstroken zullen gaan blokkeren. Richting 02 (N201 noordwest - 
zuidoost) heeft in de ochtendspits circa 145 meter nodig om het verkeer te kunnen 
opstellen. In de huidige vormgeving is deze lengte niet beschikbaar. Ook richting 10 de 
rechtsaffer vanaf de Spieringweg-west heeft in de avondspits te weinig opstelruimte.  
 

 
Tabel 3.3: Lengtes wachtrijen autonoom, huidige vormgeving 
 
 

 autonoom 

kruispunt en vormgeving ochtendspits avondspits zaterdagmiddag maatgevend 

1 30 45 55 55 

2 145 90 90 145 

3 40 40 45 45 

4 45 50 30 50 

5 90 75 85 90 

7 70 75 30 75 

8 60 130 75 130 

9 80 110 135 135 

10 85 115 55 115 

11 45 55 80 80 
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Wachtrijvorming naar Sein-terrein autonoom 2030 
De in- en uitgang van het Sein-terrein ligt op circa 130 meter vanaf het kruispunt aan de 
Spieringweg (oost). De maximale wachtrijlengte op richtingen 4 en 5 is circa 90 meter. 
De in- en uitgang van het terrein wordt daarmee niet geblokkeerd. De parallelweg die 
onder andere naar het Pannenkoeken Paviljoen leidt ligt op circa 55 meter van het 
kruispunt en wordt met deze wachtrij wel geblokkeerd.  
 

 
 
Figuur 3.2: Maximale beschikbare wachtrijlengte zijtakken 
 

 
 

Geplande uitbreiding Spieringweg-oost 
Op de Spieringweg-oost zijn twee opstelstroken. Rechtsaf heeft een eigen opstel-
strook en de richtingen rechtdoor en linksaf zijn gecombineerd op één opstelstrook. 
De gemeenteraad heeft besloten om de Spieringweg-oost uit te breiden van twee 
naar drie opstelstroken. Hierdoor krijgt elke richting een eigen opstelstrook. Omdat 
deze richtingen geen onderdeel zijn van het maatgevende conflict (de richtingen die 
niet tegelijk groen kunnen krijgen), wordt de cyclustijd door deze geplande maat-
regel niet beïnvloed. Wel kan de wachtrijlengte met deze maatregel worden 
verdeeld over twee opstelstroken. Omdat het verkeer rechtdoor en linksaf ongeveer 
gelijk verdeeld is, betekent deze uitbreiding ook dat de verwachte wachtrij gehal-
veerd wordt. Autonoom wordt de wachtrijlengte daarmee 45 meter waardoor de 
Parallelweg niet wordt geblokkeerd.  
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Plansituatie 2030 
Het kruispunt kan met de huidige vormgeving het verkeer in de plansituatie 2030 niet 
verwerken. In de ochtend- en zaterdagmiddagperiode komt de cyclustijd boven de 
maximale acceptabele cyclustijd van 120 uit. Tijdens een zaterdagmiddag is het kruispunt 
onregelbaar. Het kruispunt ligt buiten de bebouwde kom, tijdens de meeste cycli zullen 
er dan ook geen voetgangers en of fietsers aanwezig zijn. Dit heeft echter geen effect 
voor de cyclustijd, langzaam verkeer maakt in de ochtend- en zaterdagmiddag geen deel 
uit van de maatgevende conflictgroep.  
 
 autonoom 

kruispunt en vormgeving ochtendspits avondspits zaterdagmiddag 

cyclustijd (sec.) 135 115 onregelbaar 

maatgevende conflictgroep 02-05-09-11 04-32-11-08 02-05-09-11 

kruispuntbelasting (I/C) 0.83 0.54  

 
Tabel 3.4: Resultaten berekeningen met huidige vormgeving plansituatie 2030 
 
 
Uitbreiden capaciteit kruispunt, plansituatie 2030 
Aan de hand van de maatgevende conflictgroepen van de huidige vormgeving, zoals 
weergegeven in tabel 3.3, zijn verschillende vormgevingsvarianten geanalyseerd om de 
capaciteit van het kruispunt uit te breiden.  
 
Er zijn twee mogelijkheden om de capaciteit van het kruispunt uit te breiden, die voor de 
ochtendspits en de zaterdagspits een groot effect hebben op de cyclustijd: een  
tweede opstelstrook voor richting 09 (linksaf vanaf de N201 zuidoost) of een  
derde opstelstrook voor doorgaand verkeer op de N201 vanuit het noordwesten  
(richting 02). 
 
Bij het realiseren van een tweede opstelstrook voor richting 09 moet ook op de 
Spieringweg een tweede rijstrook worden gerealiseerd in zuidelijke richting zodat het 
linksafslaande verkeer afkomstig van richting 09 kan samenvoegen van twee naar  
één rijstrook. Voor het uitbreiden van richting 02 naar drie rijstroken is het ook nood-
zakelijk om de vervolgstroken uit te breiden. De N201 heeft in de huidige vormgeving 
voldoende ruimte om van drie naar twee rijstroken te kunnen samenvoegen. In de 
volgende tabel is voor beide varianten de berekende cyclustijd en maatgevende 
conflictgroep weergegeven. Hierbij is ook een combinatie van beide uitbreidingen 
toegevoegd.  
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  plansituatie 

  

kruispunt en vormgeving 

ochtend-

spits

avond- 

spits 

zaterdag-

middag

SG09 dubbel cyclustijd (sec.) 100 105 120

maatgevende conflictgroep 02-05-09-11 04-32-11-08 01-05-38-09

kruispuntbelasting (I/C) 0.75 0.54 0.65

   

SG02 drie rijstroken cyclustijd (sec.) 85 115 onregelbaar

maatgevende conflictgroep 02-05-09-11 04-32-11-08 02-05-09-11

kruispuntbelasting (I/C) 0.69 0.54 

   

SG02 dubbel en SG09 

drie rijstroken 

cyclustijd (sec.) 75 110 115

maatgevende conflictgroep 04-32-11-08 04-32-11-08 01-05-38-09

kruispuntbelasting (I/C) 0.25 0.54 0.65

 
Tabel 3.5: Resultaten berekeningen met huidige vormgeving plansituatie 2030 
 
 
Uit de berekeningen blijkt dat wanneer richting 09 wordt uitgebreid naar twee rijstroken 
de cyclustijd in de ochtend- en avondspits onder de maximale gestelde waarde van  
120 seconden blijft. Tijdens een zaterdagmiddag kan het kruispunt in circa 120 seconden 
geregeld worden. Hiermee wordt aan de eis van de provincie Noord-Holland voldaan, 
maar is er geen restcapaciteit aanwezig.  
Wanneer alleen richting 02 wordt uitgebreid naar drie rijstroken is het kruispunt tijdens 
de zaterdagmiddag niet binnen een acceptabele cyclustijd te regelen. De uitbreiding 
heeft alleen effect tijdens de ochtendspits.  
Door zowel richtingen 02 als 09 uit te breiden, daalt de cyclustijd in alle periodes tot 
onder het gestelde maximum. Het kruispunt is in de maatgevende zaterdagmiddag te 
regelen in circa 115 seconden. 
 
In figuur 3.3 is de vormgeving van het kruispunt waarbij richting 09 is uitgebreid naar 
twee rijstroken schematisch weergegeven. 
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Figuur 3.3: Schematische weergave variant met uitbreiding van SG09 naar twee rijstroken 
 
 
Wanneer de uitbreiding van het kruispunt regeltechnisch bekeken wordt, kan het meeste 
winst geboekt worden door zowel richtingen 02 als 09 uit te breiden. Echter is het effect 
van de uitbreiding van richting 02 in de maatgevende zaterdagmiddag gering, met maar 
circa 5 seconden. Het alleen uitbreiden van richting 09 is dan ook efficiënter. 
 
 lengtes wachtrijen  

richting ochtendspits avondspits zaterdagspits maatgevend 

01 45 100 130 130 

02 120 65 90 120 

03 30 45 50 50 

04 40 40 40 40 

05 90 70 100 100 

07 50 60 40 60 

08 50 115 85 115 

09 40 55 90 90 

10 80 100 85 100 

11 35 55 80 80 

 
Tabel 3.6: Lengtes wachtrijen plansituatie 2030, vormgevingsvariant SG09 twee rijstroken 
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Wachtrijvorming naar Sein-terrein plansituatie 2030 
Wanneer de capaciteit van het kruispunt wordt aangepast door richting 09 naar  
twee rijstroken uit te breiden wordt de wachtrijlengte maximaal 100 meter op de 
zaterdagmiddag. Hiermee blijft de in- en uitgang van het Sein-terrein toegankelijk, maar 
blijft de parallelweg van en naar het Pannenkoeken Paviljoen wel geblokkeerd. Door net 
als op de Spieringweg-zuid een gedeelte van de weg af te kruisen kan de doorstroming 
vanaf de zijtakken gestimuleerd worden. In figuur 3.2 is hier een voorbeeld van 
opgenomen.  
 
In de avond- en zaterdagspits wordt de lengte van de wachtrij op richting 01 langer dan 
de huidige lengte van de opstelstrook (90 meter). Dit zorgt voor hinder voor het recht-
doorgaande verkeer op richting 02. Richting 02 veroorzaakt daartegen hinder tijdens de 
ochtendspits voor de naastgelegen opstelstroken. De huidige beschikbare lengte van  
100 meter wordt overschreden. Het verlengen van het rechtsafvak op richting 01 naar  
130 meter kan dit voorkomen. 
 

 

 
Figuur 3.4: Maximale beschikbare wachtrijlengte zijtakken (links) en voorbeeld witte  
                 afkruising zijweg (rechts) 

 
 

Geplande uitbreiding Spieringweg-oost 
De geplande uitbreiding aan de Spieringweg-oost zorgt er ook in de plansituatie voor 
dat de wachtrijlengte gehalveerd wordt van 100 naar 50 meter. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

Het kruispunt N201 - Spieringweg kan met de huidige vormgeving het verkeer in de 
autonome 2030 situatie tijdens de ochtend-, avond- en zaterdagmiddagspits binnen de 
maximaal acceptabele 120 seconden verwerken. In nagenoeg elke spitsperiode wordt de 
maximale grens benaderd. Het kruispunt heeft structureel te weinig restcapaciteit. De 
huidige wachtrijlengte blokkeren de in- en uitgang van het Sein-terrein niet, maar de 
parallelweg wel. Om extra verkeer te kunnen verwerken is een uitbreiding van de 
capaciteit van het kruispunt nodig. 

 
 
Er zijn daarom voor de plansituatie 2030 twee mogelijkheden om de capaciteit van het 
kruispunt uit te breiden. Voor de ochtendspits- en de zaterdagspits hebben deze uitbrei-
dingen een groot effect op de cyclustijd: een tweede opstelstrook voor richting 09 (links-
af vanaf de N201 zuidoost) of een derde opstelstrook voor doorgaand verkeer op de N201 
vanuit het noordwesten (richting 02). Wanneer alleen richting 09 wordt uitgebreid naar 
twee rij-stroken blijft de cyclustijd in de ochtend- en avondspits onder de maximale 
gestelde waarde van 120 seconden. Tijdens een zaterdagmiddag kan het kruispunt in 
circa 120 seconden geregeld worden. 
 
Wanneer de uitbreiding van het kruispunt regeltechnisch bekeken wordt, kan het meeste 
winst geboekt worden door zowel richtingen 02 als 09 uit te breiden. Echter is het effect 
van de uitbreiding van richting 02 in de maatgevende zaterdagmiddag gering met maar 
circa 5 seconden. Het alleen uitbreiden van richting 09 is hierdoor efficiënter. 
 
 

Geplande wijziging Spieringweg-oost 
De gemeenteraad heeft besloten om de Spieringweg-oost uit te breiden van twee 
naar drie opstelstroken. Hierdoor krijgt elke richting een eigen opstelstrook. Omdat 
deze richtingen geen onderdeel zijn van het maatgevende conflict (de richtingen die 
niet tegelijk groen kunnen krijgen), wordt de cyclustijd door deze geplande maat-
regel niet beïnvloed. Wel kan de wachtrijlengte met deze maatregel worden 
verdeeld over twee opstelstroken. Autonoom wordt de wachtrijlengte daarmee  
45 meter en in de plansituatie 50 meter. Daardoor wordt de Parallelweg met de 
geplande wijziging niet meer geblokkeerd. De cyclustijd blijft echter een aandachts-
punt. 
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4.2 Aanbevelingen 

Voor de autonome situatie wordt aanbevolen om totdat de geplande maatregel op de 
Spieringweg-oost (van twee naar drie opstelstroken) gerealiseerd is: 
■ Op de Spieringweg (noordoost) witte kruizen aan te brengen op het wegdek. Dit om 

de doorstroming vanaf de Parallelweg te bevorderen. 
 
Voor de plansituatie wordt aanbevolen om naast de maatregel voor de autonome 
situatie ook: 
■ Een tweede opstelstrook voor het linksafslaande verkeer op richting 09 (linksaf vanaf 

de N201) naar de Spieringweg (zuidwest) te realiseren. Hiervoor moet ook de 
Spieringweg worden aangepast. 

■ Het opstelvak voor rechtsafslaand verkeer van de N201 naar Spieringweg op  
richting 01 te verlengen naar 130 meter. 
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Bijlage 1 Kruispuntstromen 
 
In deze bijlage zijn de technische uitgangspunten weergegeven ten behoeve van het 
bepalen van de toekomstige intensiteiten op het kruispunt. Hierbij zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
■ Tellingen geven een betrouwbare weergave van de huidige verkeersstromen en zijn 

als basis gebruikt voor het bepalen van de toekomstige verkeersintensiteiten. 
■ Hiervoor zijn tellingen van het verkeerslicht (VRI) gebruikt voor drie weken in 

september 2017. 
■ Voor de ontwikkeling in de plansituatie is de zaterdagmiddag maatgevend. De 

kruispuntanalyse is daarom naast voor de reguliere ochtend- en avondspits ook voor 
de zaterdagmiddag uitgevoerd. 

■ Op basis van de telling is een maatgevend uur voor de zaterdag bepaald:  
14.00-15.00 uur. 

■ Boven op deze telling is de absolute groei per richting uit het verkeersmodel tussen 
de huidige situatie en de prognose voor 2030 geprojecteerd. 

■ Omdat voor de zaterdag geen groei uit het model beschikbaar is, is op basis van de 
telling de zaterdagmiddag uitgedrukt in een percentage van de werkdag avondspits. 
Dit is per richting gedaan. 

■ De kruispunttelling van de VRI combineert de richtingen 05 en 06 en 11 en 12. De 
verhouding tussen deze richtingen is gebaseerd op de verhouding uit het model. 

■ In de autonome situatie uit het verkeersmodel is de ontwikkeling op het Sein-terrein 
reeds meegenomen.  

■ De ontwikkeling ten zuiden van het kruispunt is nog niet in het verkeersmodel 
opgenomen. De verkeersstromen van de ontwikkeling zijn door de gemeente 
aangeleverd en ten behoeve van de plansituatie boven op de autonome situatie 
geprojecteerd. Onderdeel van de ruimtelijke planontwikkeling is een verkeersknip, het 
effect hiervan is wel met het verkeersmodel doorgerekend. 

 
De beschouwde situaties: 
■ Autonoom ochtend (os) en avondspits (as): 
- huidige telling + autonome groei absoluut uit model. 

■ Autonoom zaterdag middag (zami): 
- huidige telling + autonome groei voor avondspits uit model * verhouding as-zami 

op basis van telling. 
■ Plan os/as/zami:  
- autonoom + absolute verschuiving kruispuntstromen op basis van model + verschil 

verkeersgeneratie ontwikkeling (aangeleverd door gemeente); 
- oriëntatie ontwikkeling op basis van selected zone (aangeleverd door de 

gemeente). 
 
De gebruikte opbouw van de gebruikte intensiteiten per richting is in het volgende figuur 
weergegeven. De richtingen zijn daarna weergegeven. 
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pae per uur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

huidig os 27 1429 58 38 17 45 120 552 109 204 92 44

as 55 747 32 55 55 74 65 1351 230 267 52 148

zami 76 765 44 41 55 73 83 745 310 330 83 235

138% 102% 138% 75% 99% 99% 126% 55% 135% 124% 159% 159%

toename autonoom os 30 300 14 61 51 140 46 36 98 109 31 40

as 68 11 56 43 37 36 140 103 151 134 83 74

zami 94 11 77 32 36 35 177 57 204 165 132 118

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

autonoom os 58 1728 72 99 67 184 167 588 207 313 123 84

as 122 758 88 98 92 109 205 1454 381 401 136 222

zami 169 776 121 73 91 108 259 802 514 496 216 353

plan toename knip os 111 ‐12 ‐1 ‐6 37 ‐3 ‐4 ‐83 84 ‐9 1 ‐6

as 138 ‐1 0 ‐9 29 ‐4 ‐3 ‐31 36 4 ‐13 4

zami 190 ‐1 0 ‐7 28 ‐4 ‐4 ‐17 48 5 ‐20 7

plan toename ontwik os ‐31 0 0 0 ‐5 0 0 0 ‐26 ‐4 ‐1 ‐2

as 51 0 0 0 7 0 0 0 42 33 6 15

zami 159 0 0 0 23 0 0 0 132 201 38 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

plan os 138 1716 72 93 100 182 163 506 265 300 123 76

as 310 758 88 89 128 106 202 1423 458 438 129 241

zami 519 775 121 67 143 104 255 785 694 701 233 450
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Bijlage bij raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Cruquius Wickevoort 
 
Onderbouwing visie landgoed  
 
 
 

A | Principe structuur landgoed 

A.1 | Definitie en historie van de landgoed 

Landgoederen hebben vaak een bijzondere combinatie van gebouwen en tuinen waarbij secundaire 

elementen zoals tuinmuren, poorten en bruggen onderdeel zijn van de totale compositie. Door de 

eeuwen heen is er vaak gesloopt en bijgebouwd naar de mode van de tijd, zonder de kracht van het 

geheel uit het oog te verliezen. Nederlandse landgoederen zijn qua detaillering vaak tamelijk sober, 

zeker in vergelijking met landgoederen in andere Europese landen. De nadruk ligt op de ruimtelijke 

organisatie en enscenering, maar het zijn zeker ook lusthoven.  

Op een landgoed kunnen zich gebouwen bevinden zoals een buitenplaats, landhuis, kasteel, grote 

boerderij, orangerie of kerk. Deze gebouwen worden op verschillende manieren geplaatst afhankelijk 

van hun functie en hun relatie met de omgeving en het landschap. De gebouwen omkaderen het 

landgoed en vormen verschillende oriëntatiepunten en verblijfplaatsen voor het contempleren van 

het landschap. De gebouwen zijn vaak massief en groot om de status van het landgoed te 

accentueren.  

De entree is meestal een belangrijke plek waar verschillende gebouwen en poorten in verschillende 

lagen tegelijk te zien zijn, tuinen en landschap worden vaak pas na binnenkomst zichtbaar.  

Het Landgoed Twickel, gevestigd in Delden, is daarvan een goed voorbeeld. De imposante getrapte 

poort geeft direct bij de ingang een indruk van het karakter van het landgoed. Het landschap en de 

tuinen worden pas zichtbaar nadat het landgoed is betreden en tijdens een wandeling over het 

landgoed. 

 

Landgoed Twickel: entreegebied 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Buitenplaats
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landhuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerderij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
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Landgoed Twickel | vogelvlucht 

 

Landgoed Twickel |zicht op het landschap 

Landgoed Amerongen was een grote inspiratie bij de hoofdopzet van landgoed Wickevoort door de 

wijze waarop gebouwen, tuinen en landschap gesitueerd zijn. 
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Hoekgebouwen, muren en poort markeren de grens van het landgoed en een monumentale route 

leidt de bezoeker door verschillende tuinen naar het hoofdgebouw dat daar haaks op ligt.  

 

 

Landgoed Amerongen |inspiratie voor de landgoed structuur van Wickevoort 

 

Landgoed Amerongen |entree poort 
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A.2 | Hedendaagse interpretatie van het landgoed 

Wickevoort is een eigentijds landgoed, waarvan het ontwerp is gebaseerd op tal van historische 
voorbeelden. Zoals oude landgoederen ontworpen waren voor stedelingen om het goede 
buitenleven te ervaren met evenveel aandacht voor waterbeheer, vruchtbaarheid van de tuinen en 
boomgaarden als het aangenaam verpozen, zo is ook Landgoed Wickevoort ontworpen voor mensen 
die de natuur weer willen ervaren. Wandelpaden, groenbeheer, historisch groen, een ecologische 
zone en een aantal bijzondere gebouwen zorgen voor een bijzondere sfeer waarin mensen en dieren 
goed gedijen. In het ontwerp wordt gebruik gemaakt van landschapselementen die nog over zijn 
vanuit het oorspronkelijke ontwerp van Warnau, zoals de bosgordel, belangrijke paden en bomen, de 
manege en de klokkentoren. Deze elementen worden deels gereconstrueerd en aangevuld met 
nieuwe elementen zoals een ecologische zone, een nieuwe bossingel aan de noordzijde, de 
monumentale accenten gebouwen en Hoeve Wickevoort (de stadsboerderij) aan de westzijde. In het 
midden van het gebied is een openbaar toegankelijke weide waar de bewoners allerlei activiteiten 
kunnen ontplooien. In het resterende deel van het landgoed worden de komende vijf tot tien jaar 
verschillende woonmilieus ontwikkeld met een grote variëteit aan woningen. De combinatie van het 
gevarieerde landschap, lanen zonder geparkeerde auto’s, diverse collectieve voorzieningen , de 
Hoeve Wickevoort en gezamenlijke voorzieningen (zoals zwembad, kinderboerderij) voor zowel 
cliënten van SEIN als bewoners van Wickevoort maken van landgoed Wickevoort een uniek eigentijds 
landgoed. 
 

 

Principeschema van de  compositie van landgoed Wickevoort 

 

A.3 | Hoekstenen 

De hoekstenen ondersteunen de structuur van het landgoed en vormen oriëntatiepunten in het 
gebied. Ze zijn strategisch gesitueerd op knooppunten aan het begin of eind van lanen die goed 
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zichtbaar zijn vanuit de directe omgeving. Ze markeren de entrees van het landgoed met 
beeldbepalende accenten die subtiel verwijzen naar historische inspiratiebronnen (poortgebouw, 
bomentoren, orangerie, hoofdgebouw, hoeve).  
 

Voor de vormgeving van het landgoed is het van belang dat alle hoofdelementen zoals hoekstenen, 

poorten, muren en muurtjes met dezelfde architectonische principes worden vormgegeven. De 

hoekstenen, muren, muurtjes en poorten volgen het principe van monumentale, kubische maar ook 

enigszins organische vormgeving, waarbij in beperkte mate scheve lijnen en zwak hellende daken zijn 

toegestaan. Voor deze gebouwen en elementen geldt metselwerk in aardtinten als basismateriaal 

dat plaatselijk wordt verrijkt met bijzondere metselverbanden en voorgeschreven detaillering (in de 

traditie van befaamde internationale architecten:  Frank Lloyd Wright, van Loghem, Eames en Alvar 

Aalto). Als contrast worden ter plaatse van de ‘bomentoren’ lichtkleurig materiaal en bij de 

‘orangerie’ glazen serregevels toegepast. De hoekpunten gaan een sterke relatie aan met het 

landgoed en het landschap door tuinen, terrassen, bordessen, muren en muurtjes onderdeel van de 

compositie te maken. 

 
De Poortgebouwen markeren de entrees van het gebied aan de Spieringweg. Deze ensembles 
vormen samen een sterk architectonisch geheel waarbij de bomentoren gezien wordt als iconische 
hoektoren, een groen hoogteaccent waarmee de toon van Wickevoort als duurzaam landgoed wordt 
gezet. De Poortgebouwen worden verbonden door muurtjes en poorten en vormen de entrees van 
het Landgoed Wickevoort. Indien in de Poortgebouwen een woonprogramma met appartementen 
worden gerealiseerd (4-lagen), dan worden deze gebouwen circa 13 meter het plangebied 
ingeschoven. 
 
Zie doorsnede DD’ in bijlage doorsnede tekeningen 

Het hoofdgebouw staat op een scharnierpunt van het plan: het is zichtbaar vanuit de hoofdstructuur 

van Wickevoort maar onzichtbaar vanuit de omgeving. De bosgordel vormt de monumentale 

achtergrond van het hoofdgebouw. Het gebouw ondersteunt structuur en oriëntatie binnen het 

landgoed maar heeft ook een geluidwerende werking ten opzichte van de N201 t.b.v. de 

achterliggende woningen.  

 
De Orangerie heeft een strategische ligging aan de waterpartij  waardoor het vanuit verschillende 
standpunten in het gebied zichtbaar is: vanuit de ecologische zone, vanuit de Notenlaan, de Gemixte 
laan en vanaf de Cruquiusdijk. Dit gebouw markeert de grens van het gebied aan de noordwestzijde 
en vormt het gezicht van het landgoed vanaf de ringdijk. Het gebouw heeft voldoende hoogte om als 
markering herkenbaar te zijn en er serieuze bomen in te laten groeien, zonder echt hoog te zijn. Het 
kavel ligt ongeveer 3m onder het niveau van de dijk en de glazen gevels, het transparante uiterlijk en 
het witte kleurenschema dragen bij aan een elegante en doorschijnende bouwmassa die de toegang 
naar het gebied vanaf de dijk markeert. 
 
Zie doorsnede EE’ in bijlage doorsnede tekeningen 

Hoeve Wickevoort is de belangrijkste gemeenschappelijke voorziening op het landgoed. Daar zijn de 

agrarische en commerciële activiteiten van de boer, de diensten en de voorzieningen van SEIN 

geconcentreerd, zoals de kinderboerderij en de Manege. De nieuwbouw van de Hoeve Wickevoort 

heeft een eenvoudige opbouw zoals een grote schuur. 
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B| Zuidwesthoek 

B.1 | Cruquiusdijk context 

In het gebied rondom de Cruquiusdijk wordt de komende jaren een aantal nieuwe dubbeldorpen 

ontwikkeld. Een daarvan is de ontwikkeling van Landgoed Wickevoort en omgeving als tegenhanger 

van Heemstede. De Zuidwesthoek van het landgoed heeft een belangrijke functie om het landgoed 

voor het langzaam verkeer met de Ringdijk en omgeving te verbinden. Daarom is ervoor gekozen om 

hier het meest openbare deel van het programma te realiseren, in combinatie met wonen in een 

agrarische omgeving. Dit is het woonveld “moestuinen”. 

 

 

 

B.2 | Zichtrelatie | Museum Cruquius en Landgoed Wickevoort 

 

 

Het Cruquiusgemaal heeft een cultuurhistori-

sche en functionele relatie met de Ringvaart 

en de Kruisvaart. Het gemaal heeft betekenis 

op de schaal van de hele 

Haarlemmermeerpolder. Vanuit het 

oorspronkelijke landschapsplan van Hans 

Warnau voor epilepsiecentrum de 

Cruquiushoeve is er geen ruimtelijke of visuele 

relatie voorzien vanuit SEIN met het 

Cruquiusgemaal. Het ruimtelijk concept van 

het epilepsiecentrum ging uit van een 

beschermende, naar binnen gekeerde wereld. 
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Bomen structuur | standpunt zicht vanaf N201 

 

Zichtrelatie vanaf N201 De aanwezige zichtlijn langs de N201 en de bestaande bomen blijft behouden. 

 

B.3 | Principestructuur: synergie 

De principestructuur voor de zuidwesthoek is ontwikkeld om de synergie tussen landgoed 

Wickevoort en de direct omgeving te versterken. De synergie geldt voor verschillende thema’s om 

het gebruik zo optimaal mogelijk en het gebied levendig en aantrekkelijk te maken. 

Parkeren: om het aantal parkeerplekken te optimaliseren door dubbelgebruik wordt een algemeen 

en centraal bezoekersparkeerterrein gerealiseerd tussen het Cruquius Museum en de Hoeve. 

Daardoor kan het parkeerterrein efficiënter worden ingericht en het oppervlak van benodigde 

parkeerfaciliteiten gereduceerd. Rondom het parkeerterrein wordt een hoge haag geplant om de 

zichtbaarheid van de auto’s van buitenaf maximaal te beperken. Op strategische plekken worden ook 

bomen geplant om de zicht vanuit La Vista naar de parkeerterrein te beperken. 

Rondleiding: synergie wordt gezocht tussen het bezoek aan het Cruquius Museum en de Hoeve door 

routes af te bakenen en rondleidingen te organiseren in het gebied. Enkele historische agrarische 

werktuigen kunnen ook getoond worden onder het afdak van de Hoeve en/of de beoogde 

nieuwbouw van het museum. 
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Materialisatie | Architectuur: De architectuur refereert aan het agrarisch karakter van het gebied. 

De uitbreiding van het Museum en de nieuwe schuur van de Hoeve worden ontwerpen als grote 

schuur met dezelfde vormgeving en een materialisatie van natuurlijke materialen.  

Veiligheid: om voor voetgangers en fietsers een sociaal veilig gebied en route te ontwikkelen is het 

cruciaal om ook woonprogramma in het gebied te realiseren. Dit zorgt ervoor dat er continu 

activiteiten  en levendigheid zijn en er daardoor elke dag van de week , en ook ’s avonds, informeel 

toezicht is. 

 

 

 

Het gebied wordt verdeeld in 5 types activiteiten in heel lage dichtheid: wonen, werken, recreëren, 

tuinieren en dieren houden. Er wordt gezocht naar een optimale synergie tussen mensen, dieren, 

land- en tuinbouw om een uitzonderlijk en aantrekkelijk gebied te maken dat zich richt op 

versterking van het buitenleven. 
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Verdeling van programma in het gebied. 

 

Om het gebied zo goed mogelijk te verbinden met zijn direct omgeving, hebben wij de toegestane 

bouwhoogte en dichtheid in het gebied sterk ingeperkt om een gebied te krijgen waar wonen en 

recreëren aantrekkelijk zijn zonder het agrarische karakter te verliezen. 

Zie doorsnede AA’, BB’ en CC’ in bijlage doorsnede tekeningen 

B.4 | Woonveld “moestuinen” 

De vormgeving van dit woongebied is afgestemd op de bijzondere agrarische omgeving, met 

boerderijen, houten schuren, groentetuinen en ruimte voor vee. De woningen bieden de bewoners 

maximale ruimte om ook zelf groenten te telen, te tuinieren of kippen te houden. De donkere houten 

gevels sluiten mooi aan bij Museum Cruquius, Hoeve Wickevoort en de schuren van de 

Haarlemmermeer. Buitenruimtes en veranda’s (als onderdeel van de kernwaarden) zijn onderdeel 

van de bouwvolumes, parkeren van de woningen is inpandig of in een aangebouwde carport 

opgelost. 
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De woningen zijn kleinschalige bouwvolumes (vrijstaand, 2/1kap of een rij met  verandawoningen en 

kunnen maximaal 3 bouwlagen beslaan. De positie van een woning is bij voorkeur aan de grens van 

het kavel om de ruimte voor tuinen te optimaliseren. Woningen staan met hun grondvlak in het 

agrarische landschap. In dit gebied wordt de nadruk gelegd op collectieve buitenruimten die 

ingericht zijn als akker en/of moestuinen. De overgangselementen tussen binnen en buiten zijn als 

veranda’s, serres of terrassen onderdeel van de architectuur. Waar onvermijdelijk worden overige 

afscheidingen groen uitgevoerd, als haag of met struiken.  

 

 

 

B.6 | Zuidwesthoek impressie 

Hieronder volgen een paar impressies die laten zien hoe het gebied er uit zou kunnen zien. 
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    Standpunt impressie in het gebied 

Impressie programma in het gebied. 

 

Foto vanuit standpunt A van bestaande situatie 

 

Impressie vanuit standpunt A van toekomstige situatie 

 

Foto vanuit standpunt B van bestaande situatie 
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Impressie vanuit standpunt B van toekomstige situatie 

 

Foto vanuit standpunt C van bestaande situatie 

 

Impressie vanuit standpunt C van toekomstige situatie 
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KLANKBORDGROEP 

Onderbouwing positie “Orangerie” als hoeksteen 

 

De hoekstenen ondersteunen de structuur van het landgoed en geven oriëntatie in het gebied. Het zijn 

herkenbare punten, strategische gesitueerd op knooppunten aan het begin of eind van wegen, welk 

goed zichtbaar zijn vanaf de nabijgelegen hoofdwegen en vanuit de directe omgeving. Ze markeren de 

entrees van het gebied. 

De Orangerie ligt strategisch aan de waterpartij om vanuit verschillende standpunten in het gebied 

zichtbaar te zijn: vanuit de ecologische zone, vanuit de Notenlaan, de Gemixte laan en vanuit de 

Cruquiusdijk. 

Bij een eventuele verplaatsing van de hoeksteen naar het noorden, verliest de Orangerie haar 

zichtbaarheid. Zij zal dan alleen nog zichtbaar zijn vanuit de Cruquiusdijk en slechts deels  vanuit de 

Notenlaan. De hoeksteen ligt dan als het ware verborgen achter de Notenlaan. Afhankelijk van de 

woningtypologie wordt 3 of 4 laagse bebouwing gerealiseerd: 3 lagen bij eengezinswonigen en 4 lagen 

bij appartementen. 
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