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HET HOUTMANPAD BESTAAT NIET

t'De rekreatieve betekenis van het
gebied is te vinden in de aarl\'tezigheid en belevings\,íaarde van de aangrenzende buitenplaatsen. De Duinvlietweg en de ZíjLweg zijn van belang
voor de bereikbaarheid van de binnenduinrand en het duingebied'en strand
voor 'f ietsers en wandelaars tt, aldus de
s

trukiuurplannota.

Dat er een Houtmanpad bestaat \^iaarlangs,
talloze recreanten wandelen en, alhoewe'
verboden, ook f ietsen \,Íordt daarbij
vergeten. Deze recreanten kíjken daar
naar niers,dan het Tuinbouwgebiecl zelf.Ze
zijn ook vaak niet onderweg naar duin en
strand maar h/onen in de Leidse buurt en
maken een ommetje. Ergens anders kunnen

Leidse*buurt-bewoners dat iurners niet

?
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Vanaf eind augustus is het weer mogelijk om YOGA te beoefenen in uw
Rampl aankwartier.
Yogalerares is:Ineke de Graaf, Ramplaan 70, telz 24 15 2l
De lessen worden gegeven op de Ramplaan 70 en kunnen overdag en s t avonds
in kleine groepjes worden gevolgd.
Afspraken in overleg.
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ddenhoogbouw ols interessont kontrost....?

uw menlng g roo g
Langzaam, héé1 langzaam, verpaupert onze
woonomgeving. Terwille van een samenleving
met voldoende woonruimte voor iedereen

en brede asfaltwegen voor hen die zich
wi11en verplaatsen wordt het schaarse en
onvervangbare groen opgeofferd. Soms is
dat onvermijdelijk, maar vaker gaat het om
een onnodige vernietiging van natuur en

recreatie-ruimte.
Is een bouwlokatie Tuinbouwgebied, tussen
i,lestelijke Randweg en Ramplaankwartier
zo'n onnodige aantas ting ? I^Iij s telden u
die vraag vorig jaar aL en u zei vrijwel
unaniem ttjrtt. Desondanks nam de gemeente
Haarlem een dergelijke lokatie in studie.
Die studie is nu afgerond. Vóór I oktober
kunnen Haarlemmers en hun organisaties op
die studie reageren. Daarna, nog dit jaar,
hakt de gemeenteraad de knoop door.
Wat vindt ó

.

TOT ACHT HOOG
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In het Tuinbouwgebied kunnen maximaal
2250 woníngen worden gebouwd. De

voorstellen spreken echter voorlopig

over maximaal 1000 woningen, omdat
men ten zuiden van de l"larcelisvaart
liever niet wil bouwen. Een deel van

deze woningen wordt in "Middenhoogbouw" uitgevoerd ( tot 8 lagen). De
verantwoordelijke ambtenaren vinden
middenhoogbouw aanvaardbaar langs

struktuurlijnen, zoals grote !r'egen
en \..zaterv/egen. De f lats zouden ook
een t'interessant kontrasttt kunnen
vormen met het landelijke gebied
rond Duinvliet en het KoeiePad,
zei een ambtenaar tijdens de
presentatie van het Plan oP l0 juni
j.i.

?

In deze wijkkrant vindt u een samenvatting van de gemeentelijke nota
ttStruktuurplan Haarlem, 2" fase:
strategieËn". Daarin staat wat de gemeente
zegt, maar \íat vindt ó ?

Dinsdag 17 augustus komt de gemeente naail
het kerkelijk centrum aan de Ramplaan
(20.00 uur). Men informeert u over de
plannen en u kunt uw mening kwijt. oe
avonci wordt voorgezeten door de verantwoordeli j ke wethoude:: , de heer r,, d . liater .
Aan de hand van eigen onderzoek en de in
het afgelopen jaar gehoorde meningen zal
de wijkraad een ont\^/erp-\ri j <s tandpunt
opstellen. Met de bijbehorende argumentatie
wordL dit vsorstel in de wijk verspreid.
Donderdag l6 september vra agt de wijkraad
uw mening over dat ontwerp. Die
vergadering is in het Ramplaan café en
begint ook om 20.00 uur. Deze avond wordt
voorgezeten door de wijkraadsvoorziLter
Marselj e.
Naast dit \,íijkstandpunt kunt u urv eigen
standpunt ook rechtstreeks naar de gemeente
sturen. Stuur uvÍ eventuele bezwaren
we1 vóór 1 oktober naar B&W van Haarlem.
De wijkraad Ramplaankwartier stelt prijs
op een kopie van ulr brief .

tototc lokotie;allren de gebiedcn I en f
wordrn in de gemccntetijke noto als bouwLokotie pos itief beoordeel.d.

Pautr- Marsel j e

17 ouqustus I kerketiik centrum
20.00uór J
lRomptóon
gemeentel ij ke informqti e-qvond
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etÍTlootwoorde yon het verkeersgeluid
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Al een paar jaar werken Haarlemse gemeenteambtenaren aan een struktuurplan voor de stad. Dat moet in grote lijnen aangeven hoe Haarlem's ruimtelijke ontwikkeking in de toekomst zal verloPen.
De voorbereidingen van het struktuurplan bevinden
zich nu in de tweede fase. Nadat in fase 1 de problemen
op een rij werden gezet, wordt nu een aantal z.g' strategiën gepresenteerd, met name gericht op het vinden van
nieuwe woningbouwmogelijkheden.
Het gemeentebestuur moet uit de verschillende mogelijkheden een keuze doen.
Dat doet het pas nadat Haarlemse organisaties en
partikulieren in de gelegenheid zijn gesteld hun mening
te geven.
Daarna werkt de ambtelijke werkgroep de gekozen
strategie verder uit.

Haarlem's belangrijkste problemen
Haarlem's belangrijkste problemen liggen op het gebied van
. kwantitatief woningtekort (te weinig woningen)
. kwalitatief woningtekort longeschikte of slechte woningen)

. werkgelegenheid
. centrumfunktie
. woon- en leefmilieu in en om de stad
boÉ
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de binnenstad

De inventarisatie van fase I geeft hierin inzicht.

Het gemeentebestuur heeft besloten het probleem
als eerste aan te pakken.
Als "oplossingsrichtingen" voor dit probleem kan gedacht worden aan woningbouw buiten de grenzen

"kwantitatief woningtekort"

. uitbreiding stedelijk gebied
. verdichting
Omdat de voorkeur van de Haarlemse politici uitgaat
naar de laatste twee mogelijkheden, heeft de Struktuurplangroep die thans verder uitgewerkt.
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Uitbreiding van het stedelijk gebied betekent, dat de
onbebouwde gebieden aan de stadsrand (zoals Tuinbouwgebied, Vondelweggebied, Poelpolder, enz,) in principe
in aanmerking komen om te worden bebouwd. De waag
is dan: welk(e) gebied(en) zijn daarvoor h€t meest geschikt? Mgar bij de beoordeling daarvan kan men uitgaan
van verschillende gezichtspunten: de gevolgen voor natuur en milieu tellen zwaàr mee, of de kosten worden belangrijker gevonden. Men krijgt dan verschillende beoordelingen.

Verdichting betekent bouwen binnen het bestaande
stedelijk gebied, bijvoorbeeld op eerder door sloop wijgekomen plekken, of woon- en andere bebouwing vervangen door een meer intensieve woonbebouwing.
Uit de diverse mogelijkheden voor uitbreiding en ver-

dichting zijn vier strategiën samengesteld, keuzemogelijkheden voor de ontwikkeling van het definitieve struk-
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tuurplan. Bijvoorbeeld: niet bouwen in het Haarlen.ise
buitengebied, maar het zoeken binnen het bebouw'de
gebied, Of het stedelijk gebied op de planolog:rsch en
stedebouwkundig meest aangewezen plaatsen urtbreiden
De keus is aan het gemeentebestuur, daarbij ondersteund door de Haarlemmers.

Uitbreiding van het stedelijk gebied
In fase I heeft het gemeentebestuur 7 gebieden aangewezen die nader moesten worden bekeken met het oog
op woningbouw. Die gebieden zijn:

Ilet uitzondering van de Veerpolder zijn alle gebie'
den in principe geschikt voor woningbouw.
Rornolenpolder, Tuinbouwgebied en Grote en Kleine Polders lijken het eerst in aanmerkingen te kornen als toekomstig rvoongebied; bouwen in het
f uinbourvgebied is het meest kostbaar.
[.r is een bepaaide rangorde van geschiktheid voor
rr oningbourv binnen de zeven gebieden. Die rangorde verschilt ai naar gelang de kriteria die men be-

nadrrkt.
Of r''ren nu maximaal of beperkt beboult't maakt

Vondelweggebied

.

Algemene konklusies t.a.v. uitbreiding van het
stedelijk gebied

. Veerpolder

. Poelpolder

voor de rangorde van geschiktheid weinig uit; wel is
de geschikrheid voor woningbouw bij een beperkte
opzet over de gehele linie beter dan bij maxirnale be-

. Verenigde Grote en Kleine Polders

bourving.

.

Zuiderpolder (extra uitbreiding, boven het plan dat nu
al bestaat)

. Romolenpolder
Verdichting van het stedelijk gebied

. Tuinbouwgebied

Alles bij elkaar zouden daar 16000 woninsen kunnen
worden gebouwd.
Maar bij het bebouwen van een gebied spelen méér factoren een rol dan alleen hoeveel ruimte er is. Daarom heeft
de struktuurplangroep bij ieder gebied ook gekeken naar
. landschap en natuurlijke milieu
. planologische en stedebouwkurrdige aspekten
(hoe gaat het eruit zien, bereikbaariieid, ligging)
. overige aspekten, zoals: is een snelle besluitvorming
mogelijk, kosten, mi-lieuhinder enz.
De verschillende kwaliteiten, mogelijkheden en onrno
gelijkheden van de zeven gebieden zijn dus uitgebreid beschreven. Maar ook dan is het nauwelijks mogelijk de ge,
bieden goed met elkaar te vergelijken.

Daarom heeft men alle gegevens over de gebieden ondergebracht in een puntensysteem.
De kriteria waarop ieder gebied *''erd beoordeeld

omvetten o.a.
betekenis voor landschap
en rekreatie
begroeiihg
vogels

ontsluiting voor verschillende
soorten verkeer

t
í
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eigendo m ssitu atie

planololisch,'
stedebcurr kundig

voorz ieningen

afstand tot binnenstad

landschap en natuurlijk
n ilie u

í

ekonomische waarde

L proce dureel /t echnisch

hinder

í

In totaal zijn er 31 van zulke kriteria.
Bij de eind-beoordeling heeft men gekeken naar de
geschiktheid van ieder gebied -de hierboven genoemde
kriteria in aanmerking genomen- bij een maximale bebouwing en bij een beperkte bebouw,ing. Verder is
nog eens apart gekeken naar de financiële haalbaarheid.

Verdichten kan op verschillende manieren, die ai'
lemaal hun eigen voors en tegens hebben. Bij de beoordeling daarvan 1-reeft steeds \,oorop gestaan, dat
het lvoon- en Ieefmilieu er beter van moet w'orden.
. Nieuwbouw van woningen op voor andere (gebouwde) funkties bestemde braakliggende ter-

reinen.
Bedoeld worden z.g. restpercelen, waarover in verschillende rvijken al is gediskussieerd. Deze bieden
maximaal plaats voor zo'n 1440 lvoningen - 880
mèèr dan eerder werd geschat.

. Nieurlboun'van woningen op

eerder door sloop vrijgekomen plekken
Dit zal w,aarschijnlijk niet veel extra woningen opleveren

. Verv'anging van woon- en andere bebouwing door meer
intensieve (woon)-bebouwing

Het is moeilijk te schatten hoeveel woningen dit extra
kan opleveren.
De plannen die nu bestaan voorzien in ieder geval in de
bourr van ongeveer 600 woningen.

. Herindeling van bestaande woon- en andere bebouwing
ó-Kamerflats en leegkomende grote herenhuizen kuitnen
rvorden opgedeeld in kleinere, goedkope huureenheden.
Ook zou men grote woningen kunnen laten bewonen
door woongroepen.

. Bour+'van woningen op minder benutte -maar wel reeds
ingerichte- onbetrouwde plekken
Hierbij kan men denken aan het bebouwen van z.g. openbaar kijkgroen zoals dat voorkomt tussen flatgebouwen.
Nlen denkt op deze manier ruimte te hebben voor ongeveer 1000 woningen.
Zou men gebruik maken van alle hierboven opgesomde verdichtingsmogelijkheden, dan kunnen er tot
1995 zo'n 1000

tot 1500 woningen extra worden
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Hoe verder?
Het woningekort voor de Haarlemse bevolking tot
1979 is becijferd op 5800 à 6800. Reeds nu moet bekeken worden waar die woningen in de toekomst kunnen worden gebouwd.
In de vier strategieën die thans aan politici en burgers worden voorgelegd zijn telkens verschillende bouwmogelijkheden met elkaar gekombineerd.

. Strategie 0
Deze strategie kiest voor het onbeboulvd laten van de
open ruimte rondom de stad, omdat deze landschappelijk en *'at betreft natuur en milieu zo waarcievol is.
Zo veel mogelijk verdichting dus, en omdat dat niet
voldoende w,oningen oplevert moet overloop (bijvoorbeeld naar Velderbroekerpolder, Ruigoord,
Haarlemmermeer of Hillegom) een oplossing te bieden.
Verdichting levert ruimte op voor maximaal lö00 woningen. Wil men maximaal 6800 woningen kunnen
bouwen -en dat is het uitgangspunt- dan moeten de overloopgebieden ruimte bieden voor maximaal b300
woningen
, Strategie 1
Ook hier een sterk accent op verdichting. Daarnaast is een
beperkte mate van stadsuitbreiding mogelijk, en rvel in
die gebieden die rvat betreft landschap en milieu het
minst kwestbaar zijn. Daarvoor komen dan Romolenpolder, Tuinbouwgebied, Zuiderpolder en de Verenigde polders in aanmerking.
. Strategie 2

Er wordt uitgegaan van verdichting, maar de mogelijkheden hiervan worden minder gunstig ingeschat dan bij de
strategieën 0 en l. Daarom moet stadsuitbreiding een
zwaarder accent krijgen. Bij dit laatste zal men vooral
aandacht moeten hebben voor de stedebourvkundige en
planologische kwaliteiten. Aan de hand daarvan is de
volgorde vastgesteld lvaarin de verschillende gebieden
kunnen worden bebouwd. Behalve de in strategie I genoemde gebieden komen in deze strategie ook de
Poelpolder in eventueel het Vondelweggebied in aanmerking.

. StÍatrgie

3

Geen verdichting, geen overloop, maar bouwen in de
open gebieden binnen de gemeentegrenzen. En wei
daar waar dat financieel, technisch en met het oog op
snelle realisering het meest aantrekkelijk is. Ook hier is
een volgorde aangegeven: Verenigde polders, Romo-

lenpolder, Poelpolder, Vondelweggebied, eventueel
Zuiderpolder.
Uiteraard zijn deze strategieën niet de enig denkbare. L,r wordt dan ook aangegeven op welke punten
zonder al te veel bezwaar nog veranderingen mogelijk

zijn.
Kiezen voor een van deze strategieën (of een variant
daarop) heeft gevolgen voor de oplossing van andere
problemen, zoals de al eerder genoemde werkgelegenheid, centrumfunktie, enz. Daarom. zijr, deze gevolgen

ook door de struktuurplangroep bekeken.

Eerst dus een keus voor een van de vier strategieën,

of eventueel een kombinatie daarvan. Dan werkt de
struktuurplangroep deze verder uit. Dat is fase III.
Maar naar de binnenstad en de bestaande (oude en
nieuwe) woongebie den is nog niet gekeken. Dat moet

ook nog gebeuren, voordat er voor deze gebieden sprake
kan zijn van een fase III: de uitwerking van de gekozen
strategie (ën) binnen een struktuurplan.
I,,n binnen de richtlijnen die het uiteindelijke
plan aangeeft kunnen dan in de toekomst bestemmingsplannen worden gemaakt.

Informatieavond Struktuurplan
Datum:dinsdog 17 ougustus2O .0 0 u ur
Plaats : KerkeIijk centrum.Romploon
Inspraak Struktuurplan

Tot l oktober

a.s.

kunt u reageren.

Inspraak
Het gemeentebestuur vindt de keus die nu gemaakt
moet worden zo belangrijk, dat het graag wil weten hoe
de burgerij erover denkt. Haarlemse organisaties en partikulieren worden daarom tot 1 oktober in de gelegenheid gesteld hun mening te geven.
Uiteraard geeft deze folder maar heel in het kort
weer hoe en waarom nren tot de vier strategieën gekomen is. Dat staat allemaal in een uitgebreid rapport. Diverse organisaties (waaronder de wijkraden)
hebben dit rapport al toegestuurd gekregen. Andere
belangstellenden kunnen het inzien en rvel op de
volgende adressen:

. afdeling ruimtelijke ordening, Stadhuis, Grote Markt
2, tel 171422

. afdeling stadsontwikkeling, Openbare Werken,
Zuider-Buitenspaame 22, tel. Sl gt 5O
. afdeling planologisch onderzoek, Kennemerplein 3,
tel. 320040
Bovendien wordt er een informatieavond gehouden,
speciaal voor de burgerij rond het Tuinbouwqebied.
Waarschijnlijk zullen vele politici daarbij uur*erig rii.r.
Tijdens deze avond zal inzicht worden gegeven in wat er
zoal komt kijken bij het maken van struktuurplan.
Daarbij staan vanzelfsprekend de vier strategieën cenhaal:
u,at houden die precies in, hoe is men ertoe gekomen.
Zeker als u van plan bent in te spreken mag u deze
avond niet missen.

Het Haarlemse struktuurplan
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Op het kaartje is in zwort aangegeven welke gebieclen

in aanmerking l..omen voor bebouwing bij een keuze
voor de strategieën 1, 2 en 3. Voor elke strateg.ie
("model") geldt, dat een lager genummerd gebied eerder "aan de beurt" is.
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De strateseën en hun gevolgen
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3.3.7

TUIXBOU;GEBIED
(gebied

7)

ALCEMEEN

Korte beschrijving van het gebied

onder het,Tuinbouwgebied wordt in het kader
verstaan: het gebied begrensd door de Z;:l*.eg 'an het onderzoek
in nei noorden,
de.Weslelijke Randweg iÀ het oosten,-J"-:r_i:,à,\\ec
.n
zuiden en in het westen het Ramplaank*..ti".,--c"'À.i;=;;; np,
van Duinvliet en - daartussen _ de grens:usse.
ce tuirbouwgronden en het weideoebied ter *e"is.,:."n
,--."t
het Ramplaaík*r.,i.. .,'-a,-i..r,-_.i_. ,.=Rarpiaans_
n.
f:;| het
,Y..,gebicd in een noordelijkkan
e:_ ee: iu:ie:r,k ccei=.,
onderscheiden worden (zie kaartbijiage -.l
De ligging bij Haarlem en de bocie:e:s:el:ie:i:_e:cen:n
Cit
.:l intensief gebruik.-u. .-j g.".; i;, ge..olg
rehadr
E:I*l
rrollenteelt.en tuinbou* ; de -aaiste
gaat
dc Iaatste jaren steeds neFr. -e).f,F-;.:"_al"b."ir\.orT
:r: ce toeoa:a:.a
grootschalige bedrijÍsgebo:..i-: : :.r: .._.. *.=1-"-*"_nl. i";
r";
versnipperen de
.

ruimte,

Oppervlakte en huidig gebruik
Het totaaloppervlak van het studiegebied
beoraagt: oi,6ó ha of
,'
Onderscheiden naar verschillende gebruik,
y?rT"n bedragen de oppervlakkeni
", i..i.6h11;?,.1
tuinbouwgrond inkl. scÀuren en kasscn
dqz
r'Li))1r *)
n'

weidegebied

overig"e bebouwing met bijbehorend
wegen

terrein

'3í. là3 ii
4.000

water

t

dichte begroeiing

mz

_
"r.r""r.
s t top en d e
,iï
:,.^,lu en
: -" I- "_::1.
_w. g.,, o,i.,r ie t we g en
.U/wEB
van recent.:r
-1: -::., :e
datum _ de Vlaamseweg.

De rekreatieve betekenis van het gebied is
te vinden in de aan_
buiten.belevingswaarde van de u""g.".Àa"
IJrddrsen, ue Uutvlretueq en Z;jlweg zijn van beiang vmr de
bereikbaarheid van de Èinrenduiràr,j ." fr"iJri"gebied
en
strand, voor fietser-s en wandelaars

wezigheid,en

Natuur- en kultuurhistorie

o:^..,:11" u rjzigingen drc zich hebben aígespeetd
ir, her
namc door de a) vroege kultuurdruÈ, zijn
gcen
van natuurhistorische b"etekenis i, hJ g"bi"a
.rg"_
fl;ff.",."

l:Í,1:i
Beureo, mer

Kultuurhistorisch van belang zijn de brede sloten
en vaarten
via uelke - tot voor kori
J"ï J"..0." ï :Ji:i. ï:"'""i:'"ï :t
q.: ;É; ;
I::
kleinc. percelen zijn karakteristiek voor
""
het oor_
:_..L.::ï*:]!*
slrlulrrerrjK geDrulk. levens moeten de oude lanclgoederen
die
direkt grenzen aan de maximale variant, ,.. J.r"t..i.
u.orden
geacht vmr het gebied zelf

Ë

l*

;ï

ï:l

.

;;3 ;:
Ceomoríologie

Kapaciteit als potentiëel woongebied

Uitglande van een dichtheid van 35 rvoningen
per hektare is
kapaciteit van het t"tat.- ptmgebr;
;.' jrï;'#1,.r"r,

de

i en zij
anders is vermelcl betreffen_ al r.i..".ï.rg.ïa!"r.r.r"..
vdn een dergelijke o_r-a.f.'"'"'""' "
""n
l:?:-r",t.t
l\aast
deze maximale behouwing is oo"k d.
mgeliinhe:d vd:..een
n g bez ien. H?,' g,,r' nïà.";f;'l""^
vé r ron. ( n r
:,:r::I:ï. ?.,r:uw.i
ner srrldregebied bebouwd wordt voorzo\.pr
:li::",urJts ten
ner
gelegen
nuorden r
ooàerijk van

;;'
J,ijï,ï:,i"::.;:l::ï : l,l:.ï "i I", l:J "'".
";;"kapaciieit
r) De
bedraast
ï;;;.t;I:i:;";
'"'a',";;i;;;
n

bosranden wagen enerzijds om een ruime afstand
vanwege de
j.1-"_.,1.
u;f an d gchapp eli jke t
t.".i *". rin g . A n der_
:': :T, :lt
litie
zrJUs
rs van KLltuurhtstorische
""
betekenis
vanuit Elswout gericht zijn op Haariem. rie zichtassen die
B.elangrijke landschapselémen-ten zijn verder de
dwars op de
strandwal gegraven ontwateringsvaarten:
en de lvÍarcelisvaart. Door de ziiverheid cle Brouwersvaart
f*, toestromende
duinwater ziln deze vaarten van bijzonder"
"""
(zie volgende
paragrafen). Als strukturerend elËment ,l.,r,*uu.a.
JJb"_

De bodem bestaat uit afgegraven oude
duinzarrdgronden, bezand
veen en verstoorde profielen. Door menselijke

liJlf'""u"li:ue

bodem

sterk gewijziiJ

aktiviteit is cie
verzarding,

i''""É'."r"g,

Hoogteverschillen ziin r:og in beperkte
make aanwezig. De weste
iiik gelegen delen li jgen hog.,r.
Vegetatie

Het agrarisch irrtensieve grondgebruik.geeft
in grote delen
oot ve g c r a rIe,,."ï u
;: i,"ï*ï],,.X. _sl
",i" "ï1.-og "it],. r, "t a,,.
, il i;k; ; ;; ; í.1"",'.,i I l, u*""
; :: :
:. ï: :-',: íï,i';' ï:.X", r,"j l.
karakter (r-oeclirrg uit duinkwel).iiEr
komt ecn groot aantal
typcn voor. ook is her gebjcd van b.tu;;;;r."*atcrorganismen,
nret name do 13resr,"rr_ en 14arcelisvau.tlfr,-".t.l"
graslanden
rond het riaarder.olle larrdgoed Duinvliet
tr..-.'...O,
or.._
in dc vegetati'l' tot uitdrukking

:;

LANDSCHAP EN EKOLOCIE

Landschap - ruimte en rekreatie
Het Tuinbouwgebied vormt een onderCeel r.an
een *esteliJk van
gelegen, oorspronkeiirk g"h""f ug,-..,àe
zàne, die
ais lager gelegen ,eerstrook- ,ngei1e.o i!
,r..". rq,ee hogere
strandwalzönes. Deze strandvlaltezO." rr-a_.-.tadsuitbreiding

i;':=ff- ;:l

H,aa_rlem

tot aan de Westeliike Randweg in lelangrilte -.u-t"
,"...nuld.
Doordat reeds in L", ,.o"g s-tadrum ,.iUi.ai.g".
ontstonden
hoger
gelegen
strandu.allen, *u.", i,". aanieidingen
lY.:"." .d.voor
aanwezig

stedeliike ontwikkelingen loodrecht op de strand_
wallen. Door deze stedelijke invuttinE, ai"
g"àà"it"fiif. ook van
rekreatieve aard zijn ( soortvelden),"i..
langgerekte op", ,à.. opgedeeld in een d.r;;;;"pronkelijk
aantar ros van elkaar
liggende open ruimten.
D-e,nog open ruimten zijn door tuinbouw_
selen eveneens voor cen deel versnipp".a. en stadsrandverschijnhet tuinbouwgebied markant U"g."..É aoà. f. ÀJt westen worclt
à"-r'otg.oeide bosde bui.tenplaatsen Elsx,out .. Ori.rii.t.
Bepalend
:i:.!?van.
vmr
de mate waarin woningbouw in het TuinÉouwgebied
kan
plaatsvinden is de aanwezifheid van

J.r"ï"i;ïpraatsen.

De

..

'Bïï:I:;::;':n''o

Water en hydrobiologie

Het waterleven is, overeenk::",19 met een
rijke slotenvegetatie,
zeer gevarieerd en soortenrijk (Haften,
KokerjuffJr,
grote aantallen bloedzuiger-"i. oit i, t"" Libei,
t;;;l;ilven aan
g::ïTg: aanvoer.van d"uinku,et, or..,g.r-" li' je rwatiteitde al

,rrr uoezemwater ntet hOog.

,a.

Avifauna

is hur gr.br.ri nit.r r.rjJr; wrl zijrr di,ddr)sr.(.n/(.nd(.
rrool bt lar;g, Cc.zicn het iirtensrcvc larrd.
gebruJk zi jn slecht"s cnkeje clejen
een kontinuiteit in gebruik gezien-_geschiktf r.ii",ra-..j'
"-.nurt Oe broed_
als broedgeJicA.
vog elin ven tarisatic i. I 9? 5'íe vercte
;;;;;;; ï;i;bouw

l:1:::]:tl=:n. van
rdncgood(.r('n

gebied
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Biotische pltentres

I

Vcor rir::...:iu.rilng
voor cie landschappelijke (en ckologische)
belan p,-: <. .rirmpiexen als de tsinnenduil.riand en het Duin liet
zouien err, aantal wciianden in stancl dienen te blijven. Ontuikkelrngen naar kruidcnrijke graslanclen zijn clan goed mogelijk
deze zullcn verrijkend werken in ecn landsc-hapsbeÈving die
rilk rs aan elementen: couijssen bosranden van grote hoogte
met solitaii-e bomen, varlatie aan sloottypen mct r-i.jkc begioeiing

en ecn zwak r-eliëI.

PLANOLOG ISC HE/STEDEBOUWKUNDI GE ASPEK TEN

Ruimtelijke en visuele aspekten
Zoals in 1.1 ls aangegeven kan men binnen het studiegebied
een noordelljk- en een zuidelijk deel onderscheiden.

In het noordelijk deel - het gebied tussen de Zijlweg en de
Vlaamseweg - is geen sprake van één grote aaneengesloten
open ruimte. Daarvoor is het gebied te veel versnipperd: niel
alleen door de al lang bestaarrde Brouwerswaart rnaai vooral
door de _veïschillend geaarde, verspreid gelegen bebouwing.
De openheid van de strook ten noorden van dc Brouwersvaart
is van belarrg voor de zichtas tussen de binnenduinrarid
(Korte Zijlweg met de kerk van Overveen) enerzijds en aan de
blnnenstad (Grote Kerk) anderzijds.
Irr het beeld spelen vooral de bebouwing van de Zijlweg en heiRamplaankwartier een r.ol. In het eer.stgenoemde gcval gaat
het om een achterkarrt die vooral door daarbijgelegen rcstfunkties een nogal rommelig en deels toch wel storend beeld
vertoont. De rand van het Ramplaankwartier is duidelijk als
zodanig ontworpen en biedt dan ook een afgeronde - aihoewel
zeker niet bijzonder fraaie - aanblik.
In het zuidelijk deel - tussen Vlaamseweg en Duirrvlietweg _
is de langs de oostkarrt gelegen Westelijke Randweg een zcxr
dominerend element dat de daaraan grenzende woonbuurten
zeer nadrukkeiijk van het Tuinbouwgcbiecl aÍsluit. Het gebied
wordt an de zuidkant a{gesloten door een strook - teg; het
wmngebied Oosterduin aan met een school en sportvoorzie
ningen. Aan de *esti<ant speelt het bos van he1 landgoed
Duinvliet in het beenci een belaugrijke rol met als konirast ten
noorden daarvan hel dmrzlcht over een kleirr *uiclegebied
naar de eigenlijke binrenduinrarrd (Elswoutslaarr en het bos
van Elswout) - Aan de nmrcikant vormen de bebouwing van h€rl
Ramplamkwartier en de bombeplanring langs de ViaÀseweg
een duidelijke afsluitirrg. De vrij strakke zuidraud van het
Ramplaankwartier vindt z-i1n mrsprong in zichtassen die bij
de aanleg van de buitenplaats Eiswouieen rol hebben gesp"eld.
Deze zichtassen lopen dmr hel. nmrcelilk deel van hetTui,_
bouwgebied dat óverigens dmr een steeds grotere mate van
bebouwing - en met name kassen - zijn open karaktcr clreigt
te verliezen.
Als we de huidige situatie overzien moet worden vastgesteld
dat tussen het Tuinbouwgebied en de aangr-cnzendc woonbebouwing geen funktionele relatie bestaai. De bctrcffende
randen zijn in het beeld bepaald niet ideaal maar toch in rede_
lijke mate als afgerond te beschouwen - De vmrnaamstc bctekenis
van het gebied - althans het .zuidelijke gedeelte daarvan _ ligt
in de landschappelijke waarden; dit ËetrJt niet alleen hr:1
gebied op ztchzelÍ maar ook het feit dat het dcel uitmaakt varr
het aíwisselende beeld bij de gang over de verschill-endc langs
het gebied lopende wegenCezien de ontwikkeling wan de oude strandvlakte zóne (van een
aaneengesloten open ruimte naar een opet:nvolging van open en
bebouwde- plekken) lijkt er rrog ruimte aanwezig om - uiLgaande
van een dergelijk stramien - bebouwing toe te voegen. Het

gehecl i;cbouwen van het gebied moet zondermeer negatieí
bcoordeeld uorrien. Een gedetltelijke bebouwing kan worden
(rveruogen u.'anrreer daarbij de in ruimtelijk opzicht minst verbrokkclcie gebieden onaangetast blijven. Dit geldt met name
voor het zuidelijk gedeelte van het Tuinbouwgebied.
Ontslu iting

Voor de ontsluiting van hct gebicci zijn de relaties in oostelijke
richting het meest van belarrg. De aanwezige infrastrukluur
biedt oe mogelijkhcden ciaartoe voor.al via de Vlaamseweg, en
- indicn hct zuidrlijk dcel van het gcbied zou worden bcbouwd via de Daslmkueg/Parnassiakade. De vraag rijst oÍ en in hoeverre ecn aansluitirrg op de Westclijke Randweg ter hoogte van
het Theemsplein teverrs gewct)st zou zijrt.
Een bebou*.ing van |et Tuinbouwgcbieci met maximaal 2250
wonirrgen zal naar vdrwachting irr cle ochtendspits uit deze
wijk een ver-keersproduktic varr nraximaal 675 juto,s omvattcn.
Daar.van zal het overgr-otc r.le cj richting oosl (Wostclijke Rald-

weg/I{estcrgracht) gericht zijn.
dergelijke tcwoeging op do Vlaa mscwe g als belangrijkstc
ontsluitingsmogelijkheid, maar ook op c.le De Ruytcrwcg en
verder laar de Leidscvaart 1oe, betekcni cen zodanigà extra
belastir:g clat ciit als problcmatisch beoorclecld wordt. De
huidige inlensiteil op oc Vlaamscucg bedraagt rru ca. 300
voertuigen rlchting. tc-r\\ ill de De Ruytr,r\\.rg een intenSitcit
momenteL-j
vait ca. l:U - 300 !oertuigen 1;ei. richtirrg
(exklusief ^ent
ciE te r.er-rirclrtc,n c,rrtrikkelingen rLnd het.EKÉ).
Gelet ook op cie ko::pr.l:ng \.àn clc vcrketrsllchtLninstallaties
over de geheie i{estelijkc Randrvcg rijst c1e vraag of cen en
artder nog ucl inpasbaar rs bi.j cerr cicreeiijke extra ver-keersproduktie; dit punt
vergt dan ook nog nadere studie.
Voorls kan een bcperkt deel van het sturliegebied (ten noorden
van de Brouwerswaart) in noordelijke richting ontsloten worden,
daarbij rekening houdend met de daar aanwezige bestaande beEen

bouwing

-

Ten mnzien van de Westelijke Randweg moct worden bedacht
dat dit een provinciale weg is. Aantakkingen hierop c.q. aanpassingen van kruispunten vergen overleg., goeclkeurlng
van de Provincie,
In de richting West is de wegenstruktuur van het Ramplaankwartier en de daarachter gelegen lrosrijke strook een zodanige
barrière dat een ontsluiting in deze richling slechts te denken
is via dc Ramplaan. De huidige funktie van de Rampraan komt
daarmee in het gedrang.
I3ij beperkte Lrebouwing van het gebied (varianten I èn II) kan
de ontsluiling,volledig gericht zijn op de Vlaamseweg en mogelijk op de ecrder genoemde ontsluiting naar de Zijlwég. Bij Ëen
:mvar,rg.-van ca. 1000 woningen bedraagt de verkeersproduktie
in de ochtendspits uit dit nieurvbouwgébied naar verwachting
max. 300 auto's-

betrekkirrg tot het openbaar vervoer ziin ontsluiringsmogelijkheden richting stad aanwezig met de huidige lilnen 4"en à
(in de toekomst wolgens het tijnenplan met lijn- 6 in 7),
Ivlet-

Ook ten behoeve van het langzaam verkeer bestaat de indruk
dat goede-ontsiuitingsmogelijkheden zijn te realiseren/aanwezig
zijn . Ter hmgte wan het Theemsplein zou- een nieuwe aanslui_
ting (mede ten behoeve van een verantwoorde maaswijdte)

wenselijk zijn.

Ligging ten opzichte van voorzieningen
Ook uanneer in het l'uinbouvgebied sprake zou zijn van een
nraximale bebourvirig (ca. ZZ5A woningen) dan zullen de bewoners
claarvarr in hooídzaak aangewezen zijn op bestaande winkelvmr_
zre-n ingen in hc.t Ramplaankwartier, in Overveen en aan
de

Adm.dc Rul.terueg. Eventueel kan gezorgd wordcn voor eerl
steurlputit in cle vorm van bv. een supermarkt in het nieuwe
roongebied.

1t+

Wat de onderwijsvoorz.ieningen betreít zal er in eerste instantie
aarrgesloten moeten worden op bestaande schoolvoorzieningen.

Ondergrondse infrastruktuur

De gemiddelde afstanden resp, reistijden vanuit het Tuinbouw-

De voornaamste kabels en leidingen liggen voor het merendeel
(bij de wegen) ddór en langs het gebred, Stechts rn éón geval
(direkt ten zuiden van de Brouwersvaart) is een hooídieiding
in tuinbouwgrond gelegen. De overige - 1n kaartbijlage 7.4
aangegeven - kabels en ieidingen binnen het studiegebied
betre{fen aansluitingen ten behoeve van ter piaatse gevestigde
tuinbouwbedri jven.

Afhankelijk van de vorm en grootte der woningen zouden in dit
gebied 1 à 2 basisscholen op hun plaats kunuen zijn.
gebied naar voorzieningen van stadsdeel-/stedelijk nivo zijn in
het volgendc schema wcergcgeverr.

REISTi;OaN
afstand per auto per fiets
irr m'
min.
mirr.
11
1. Bitrnenstad
2100
5
13
Z. Waarderpolder 5200
26
B
16
3. Station
3100
8
4. Ziekenhuis
3u00
t6
1Z
24
5. Wlnkelc.Schalkw. 4800
36
6. Spaarnwoude i+goo
74
21
i0
7. Stadsd
4100
15
8. Duingebied
2900
7
'

per bus*
min.

B

odemgesch ikthe id

72,

De bodem bestaat uit oud-duinzand met veeninsiuitingen aan de
ivestzijde en voorts tegen de Westelijke Randweg aan uit zandig
veen.

22

t5
16

Hoogte maaiveld = rond NAP,
Hoogte waterpeil in sloten = 0.60 m - NAP (= Rijnland boezempeil)
Paalpuntdiepte voor Lchte bouwu,erken ca. 5 m .- NAP.

27
54

Onderbemaling in ciit gebreC;cri: niet wenselijk geacht in verband met mogelijk wat€rstanCverlagine ir de omgeving met
mogelijke nadelen voor hcuten IurCer:nqe:-.

19
15

* inklusieí gemiddelde wachttijd van 5 minuten
De wegen waarlangs de afstanden zijn gemetcn, zijr aarrgegcven
op kaartbijlage 7.3.

OVERICE ASPEKTEN

In het Tuinbouwgebied zijn geen voormalige stortplaatsen aangetrofÍen. In verband met de huidige bestemming wan het
gebied is verontreiniging van de bodem met bestrijdingsmiddelen niet uitgesloten. Afhankelijk van de toekomstige

Geidend bestemmingspjan:'Tuinbouwgebied,, vastgesteld d.c.
8 oktober 1958, nr. 28; goedgekeurd door Gedeputeerde Stater
bij besluit van 1l november 1959, nr. li4. In dit bestemmings
plan is de bestemming van het gebied in hoofdz;rak; tuinbouu
De behandeling van een nieuw ontwerp-bestenrmirrgsplan Tuir.
bouwgebied (met overwcgend tuinbouwbestemming) is in lgSl
door de kommissie Ruiml-clijke OrcJcning aangehouclen in af wacr

ting van het onderzock in het kader van he1 slruktuurplan.
Er is een voorbereidingsbesluit van kracht van sc:ptcmber- 19ó_

E

Op kaartbijlage 7.5 zíjn de geluidnivo's-aangegeven ten gevolee
van het verkeer op de Westelijke Randweg en de Vlaamseweg.
Voor wat betreft de interpretatie van deze gegewos zij
verwezen naar hetgeen in d^e beschrijving van het VondeJ*.eg*

gebied terzake is iermeid.iF

Juridische en bestuurlijke aspekten

In het streekplan ANZKG hcerít het
agrarisch gebied,

Milieuhinder

gcb_ied

bestemming za1 nader onderzoek geu,enst zijn.

Ceschiktheid voor andere íunkties
-

de bestcmnring:

igendomssituatie

De grond is in hoofdzaak eigendom van partikuliercn. De gemeente is eigenaar van een bcperkt aantal terrejngedeclten
Eltonomische beteken is

Het Tuinbouwgebred wordt gebruikt voor- gi.ocntetcr:lt, bollenkultuur en voor er:n klcin dctl uordt het clmr tuitLccntra ince
nomen. Llet gaat hier. om rondabele bedrijven, die werk bicCen
aan zorn 70 personen. Bovendien wordt er voor ongeveer 3
weken per jaar door ca. 500 schoiicren ge».erkt in dcze bedri
ven (vooral bij het grootstc bolien-exportbeclrijf). Ook rndrrrr:
zorgt het gebicd voor werkgr:legenheid bij de toeleverings
vi,rling- (n trarrsporlbcdrilven.
Vermelding verdient dat voor een rendabele bedrijlsvoering rn
,

de toekomst een uitbreiding van de hoeveelheid kassen ln het
gebied vrijwel zeker noodzakelijk is.

Het gebied lijkt ook voor wat de toekomst betreft in beginsel
geschikt voor tuinbouwaktiviteiten, de nog steeds overheersende funktie. In geval van handhaving van deze funktie zal
wellicht een verdere uitbreiding van het aantal kassen rnoeten
worden geaksepteerd. In relatie tot de rentabiliteit wan de
tuinbouwaktiviteiten kan men zich overigehs afvragen wat de
betekenis is van het feit dat plaatselijk in het gebied verschillende stadsrandaktiviteiten de tuinbouw lijken te verdringen.
Naast de tuinbouw lijkt het gebied aantrekketijk te kulnen zijn
voor bedïijven en kantoren. Deze Íunkties zouden overigens
niet op zichzelf moeten staan; in kombinatie met woningbouw
in de rest van het gebied zouden deze funkties - om reden van
bereikbaarheid en geluidtrelasting - lmgs de Westelijke Randweg gesitueerd kunnen z.ijn.
Een bijzondere nu in het gebied aanwezige funktie, nl, het
dierenasyl, zal bij bebouwing van het Tuinbouwgebied niet
- oÍ slechts met speciale maatregelen - gehandhaaÍd kunnen
blijven; de aanwezigheid van een asyl verdraagt zich niet met
woonbebouwing op korte afstand in verband met hondegeblaf,
etc.

* lr. ret gebied met geluidnivo's hoger dan 55 dB(A) zullen ten
:--.:zrer van wonirgbouw en andere geluidgevoelige bestem

rr:Etr:aatregelen
genomen moeten worden om eerr gevel,
:elas:::g.,'an 55 dB(A) te waarborgen.
-:-Cre: drt niet haalbaar blijkt, zullen geluidwerende voorzie,
.rige: aar de gevel en bepaalde woningindelingen noodzakelijk
ziln, )it ieneinde een geluidnivo in de woning of andere geluidgevoelige bestemming van 35 dB(A) te waarborgen.
ln dit geval zal een hogere grenswaarde voor de geveltrelasting
bij Gedeputeerde Staten aangevraagd dienen te worden.
Voor andere bestemmingen, zoals rekreatie, zijn nog geen
grenswaarcien vastgesteld. Afhankelijk van het type rekreatie
kan dit in meer of minder geluidbelaste zónes gerealiseerd
worden.
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BRIDGEN ?

* alle verzekeringen
* hypotheken
* financiëringen

* persoonlijke leningen
* continu kredieten
* spaarcertificaten
* reis arrangementen
'Wij-uit'
ABR TVENSSTRAAT 4
2015 JR HAARLEI'/
023-24 43 41

Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Qgntrale verwarming
Riolerinqen
Compb[e badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onde rhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d
Geenvoonjkos:=-
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Miin geldvia de bankgirobii
de NuÍss[aarbank West Ne derland
Het grootste voordeel van mijn bankgiro bij de Nutsspaarbank
West Nederland? Ze kennen me daar. lk kom er niet alleen
voor al mijn geldzaken maar ook voor reizen, spare.n,
mijn veriekeringen en de hypotheek op ons huis'
jk voor al die dingen, waar je thuis geen
op kunt vinden. En dat ik alles wat maar
ld ontvangen en betalen te maken heeft
via rnijn bankgiro laat iopen is mooi
meegenomen
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