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BOUWLOKATIE TUINBOUWGEBIED
WEL OF NIET?
EET {ITJKSTANDPUNT OVER NIEUIi'BOUW TUSSEN STAD EN BINNENDUINRAND.

In dit bulletin staat het ontwerp -

wjJkstandpunt over mogeljjke
nleuwbour tussen stad en binnenduinrand, in het Tuinbouwgebied.
[Íet stan'dpunt is gevornd aan de hand van Uw vele reakties in het
afgelopen jaar, op basis vaa eigen onderzoek en op basis van de
aanbevelingen van een aantal externe deskundigen.
OI{T'JI,ERP STANDPUNT,
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De wiJkraad Ranplaankwartier maakt ernstig bezwaar tegen een
nogeliJke bourlokatle Tuinbouwgebledrzoals deze voorkomt ln de
ambtel§ke nota ItStruktuurplanrFase Itrrt. De wijkraad verzet zlch

tegen iedere stadsuitbreiding in dit gebiedrook tegen elke gedeeldelijke bebouwing.De wljkraad bepaalde haar standpunt gehoord hebbende en in overleg met de bewoners. De wijkraad werd tevens benaderd
door niet - lnwoners en verschillende organisatles. $lijkraad en bewoners baseerde zich bij de standpunt - bepallng op het volgende;
1. De aanbevelj.agen ln rrStruktuurplanrFase fIn z\jn grotendeels gebaseerd op waarde - oordelen. De struktuurprangroep geeft deze
eubÍektieve benadering ook (zuinigjes) toeronderln de eerste
kolom, op bladzll 32. Men suggereert een grote nauwkeurigheid
met een frevaluatiematrixrr. Vooral deze natrix i.s echter subjektief opgebouwd. En dit terw{J1 een evaluauienatrix per deflnitie
bedoelcl hoort te z{n a1s een objektieve konklusie. De aanbeveringen van het rapport dienen daaron door de gemeenteraad
naast zich neergelegd te worden"

2. Eet T'uinbouwgebled is onderdeel van een landschappenreeks
(oost-west) die voor Zuld Kennemerland, maar ook in het algemeea, zel-dzaan is, namellJk ; stadgevarieiird tuinbouwgebied dorp - welden - binnenduinrand. Neem Je één of meer elenenten
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hieruit weg, dan tast Je het geheer aan, zorer in landschappeliike als ook in ecologische zin" ilen ruine buffer?,ote tussen
landgoederen en stadsrarÍd is bilvoorbeeld van het grootste berang voor de bescherming vaa. deze land8oederen als natuurgebied.
Hi-storische fouten, als de bouw van Ranplaankwartier en oosterduin, dieneuL daarom betreurd te worden en zeker niet herhaard
te worden. Een bouslokatle Tuinbourgebled is daaron ln iedere
vorn onaanvaardbaar.

]. IIet door de Struktuurplangroep bii voorkeur

bescheruen van. de

open gebieden langs de oosterijke stadsrand v.an Eaarlen, 1e
onbegr{peliJk. &owel vanf,ege de gebruiksvariatie a1s de spreidin8
van open gebieden rond Eaarlen, als ook de gevariöerde struktuur
van de westzone, zou er tennlnste eett even grote voorkeur 1no€ten bestaan voor het beschermen van open geieden in d.e reete1{ke stadsrand. BebouwÍ.ng van het rulnbourgebied is daaron
onaanvaardbaar.

4. I{et i.s cultuur - hlstorisch onvergeetlÍJk het, TuÍnbourgebled te
bestenmen voor

stadsuitbreidi.ng, vooral vanrege hlstorische
zicht - assen, ars ook on het verdwiJnen van vrgwel de raatste
Iiaarlense bollenve1den, eens zo karakterlstiek voor de Bloenen-

stad. cultuur - historisch is met name bebouwing van de gebieden ten noorden van de Brouwersvaart en ten zuideo vaa de
Vlaanse reg onaanvaardbaar.
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De §truktuurplangroep heeft de recreatieve vaarde van het Tulnbouwgebled niet onderzocht. Desondanks doet nen een raarde uit-

spraak ln de evaluatiematrix, d1e ten onrechte laag uitkont.
Eet ruj-nbouwgebied is van een aantoonbare, grote recreatie raarde, zowel door gebruik van het gebied, aIs door de ruinte
dle het raat t.o.v. andere berangriJke recreatie - plekken
(E1swout, Koeepad enz.).. rn de Leldse buurt en Zijrreg - oost
biedt het zelfs de enige groenvoorzieningen voor respektieveliik
60% et 50% vat de bewoners, op een rederijke wanderafstand. Deze
naken hier rui-n gebruik van. Bebouwlng van het tuinbourgebled
l-s uit het oogpunt van deze recreatie onaanvaardbaar. Het is
v.w.b.. de meeste bewoners van tei-dse buurt en ZiJlreg-oost, in
striJd met het B&til - College - progranna 1982 - 1986. Daari-n
worden inaners Sroenvoorzieningen beloofd voor vooral de oude

buurten. Ook natuur - educatief is bebouwing onaanvaardbaar.
6. Het Tuinbouwgebied 1s in gebruik biJ land- en tuinbouwbedriJven.
Deze bedriJven waarln voor nilJoenen guldens is en wordt geïnvesteerd, zoríerL voor de tegenwoordig zo kostbare werkgelegenheld en een belangr{jke export.
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7. Het wordt door leden van de struktuurplangroep rfonvern\idelijkrt
genoemd in een bouwlokatie Tuinbouwgebied middenhoogbouw toe
te passen. Dit is waarschijnlijk uit financiiile overwegingen.
Een bouwlokatie Tuinbouwgeied betekent dus onvermijdel§k de
landschappelijke aantasting van de binnenduinrand met middenhoogbouw. Zot a lokatie is daaron onaanvaardbaar.
B

Inrdien de financiö1e haalbaarheid van een mogelijke stadsuitbreiding niet enigszins aaatoonbaar is, dient het betrokken
gebied nlet als zodanig te worden aangewezer . De daarop vol6ende verpaupering van het gebied zou zeer te betreuren zjJn,
als de lokatie, of een deel daarvan, achteraf financiëI onhaalbaar blijkt.
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Bovenstaand ontwerp - standpunt werd opgesteld door de wljkraads werkgroep Rulmtelijke Ordening aangevuld met landschaps - archÍtekt
Piet Kelder. Leden van de werkgroep zijn:
Fred Lavèn, Lucas l,Iulder, Hans den Nljs, Anneke steketee, Bert
Vegter, Leo Voordewind en paul Marselje.
Bij dit ontwerp hoort een uitgebrej-de argumentati-e, alsmede €er àarta1 bijlagen. Deze zijn b§ het sekretariaat ter inzage vanaf naandag
rJ september. standpunt en argumentatie zijn een onverbrekerijk geheel en zullen gezamelljk aan het gemeentebestuur word.en aangeboden.
è>
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op vrtiaae 17 sept
( 20 - co uur, kerkel ijk c entrum (
Ramplaan )
wordt het standpunt definitief vastgesteld in een openbare
wijkraadsvergadering. Gezien de rui-me belangsterling, die
zich lijkt
af te tekenen, is een grote zaal gehuurd.
Tot 17 septamber kunt u schrifterijk op dit ontwerp reageren
bii
de vriikraad. vanzerfsprekend kunt u ook bijdens de vergadering
reageren
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STsnieuwehuizen
rond het Ramplaankwartier!

I
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EEEFT U BEZ\i'AREN TEGEN DE NIEUIIíBOU\{ ?
)

I

u bezwaar hebt tegen de gemeentelijke nieuwbour lokatie
Tuinbouwgebled, zoals die in de vorlge wiikkrant i-s gescbetst,
dan doet 11 er goed aan uw bezwaar te sturen aan B&IJ van Eaarlen
.0,1s

punt te steunen. Bent U lid van een belangen - organisatie of
politieke partij ? Qefen ook daar druk ult ! Vraag die organisaties ook bezwaar te maken tegen een bouwlokatle Tuinbourgebied.
Woont II buiten het Ranplaankwart -r.er ? Benader Uw ei oo n wiikraad !
Voor l oktober noet Uw bezwaar cp het stadhuis ontvangen ziJn. \t!'|ii
ontvangen hiervalr Sraag een afschrift "
fí{ hopen U ia e}k geval vrijdag 1? septenber te begroetenr als het
wilkstandpunt wordt vastgesteld. tot dan !
A. P.l'larsel j e,

voorzitt er ïJiikraad Rarnplaankwartler.
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