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Voor u ligt het ontwerp Ontwikkelingsplan voor de Grote Buitendijk / Hofgeest. Dit document is de uitwerking van de opdracht
van de gemeenteraad waarin het zogenaamde Scenario B als
vertrekpunt wordt gehanteerd. Uit het document komt naar voren
dat het plan een positieve bijdrage levert aan het voldoen aan
de woningbouwopgave die de gemeente Velsen kent. Daarnaast is
de levensloop van de wijk Velserbroek op een punt is aangeland
waarbij de eerste generatie kinderen die zijn opgegroeid in de
Velserbroek op zoek gaan naar een andere woning en waarbij de
ontwikkeling vraagt om een grotere diversiteit in het aanbod als
het aankomt op doorstroming. Er is dus aanleiding om juist op
deze locatie en in de komende periode een deel van de woningbouwopgave te realiseren. Tegelijkertijd is bij het opstellen van
het plan gezocht naar het zoveel mogelijk in stand houden en
daar waar mogelijk verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het
gebied.
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1:Inleiding
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Het is daarom dat in dit document in hoofdstuk 2 aandacht wordt
besteed aan het proces dat aan het ontwerp-Ontwikkelingsplan is
vooraf gegaan. Er wordt verslag gedaan van het tot stand komen
van scenario B, het ruimtelijk scenario dat als uitgangspunt voor
het maken van het ontwikkelingsplan is meegegeven. Ook wordt
ingegaan op de resultaten die het participatietraject met de belanghebbenden heeft opgeleverd.

Daarna wordt in hoofdstuk 5 de onderbouwing van de ontwerpontwikkleingsplanschets gegeven. Bij deze uitleg wordt ook aandacht besteed aan de toetsingsresultaten van de verschillende
gemeentelijke diensten die naar dit ontwikkelingsplan hebben
gekeken. Dit om te controleren in hoeverre het plan in het gemeentelijk beleid past en in hoeverre belemmeringen te verwachten zijn of optimalisaties te verzilveren. Ook voor deze reacties
geldt dat ze omwille van de leesbaarheid zijn verwerkt in andere
delen van de tekst. De oorspronkelijke toetsingsreacties zijn terug
te vinden in de bijlage. Dit hoofdstuk besluit met de reacties van
de bewoners naar aanleiding van de presentatie van 17 november.

In hoofdstuk 3 wordt een analyse gegeven van de verschillende
karakteristieken van het gebied en van de belemmeringen en
kansen die in het gebied te herkennen zijn. De analyse bepaald in
belangrijke mate de onderbouwing van de uiteindelijke ontwikkelplanschets. Hierbij is ook aandacht besteed aan de hoofdlijnen
van het vigerende beleid en ook wordt ingegaan op verschillende
milieuaspecten. In deze analyse zijn de resultaten van verschillende onderzoeken die specifiek voor dit project zijn gedaan,
verwerkt (bijvoorbeeld naar bodem, water en verkeer). De onderzoeken zijn in de bijlagen opgenomen.

Hoofdstuk 6 behandelt het Beeldkwaliteitplan. Dit hoofstuk is
nog niet uitgewerkt en afhankelijk van de besluitvorming over dit
ontwerp-ontwikkelingsplan.
Tot slot wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de hoofdlijn van de
financiële context, waarmee bij het maken van de plannen rekening is gehouden.
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In hoofdstuk 4 wordt een samenvatting gegeven van de analyse
en de conclusies uit de analyse worden verkort weergegeven. Er
wordt aangegeven op wat voor manier de resultaten worden verwerkt in de plannen.
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Uit het plan komt verder naar voren dat de randvoorwaarden, het
vigerende beleid en de wet- en regelgeving én het zo goed mogelijk rekening houden met de belangen van de betrokken partijen
de opdracht complex maken.
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2: Voortraject ontwikkelingsplan

Documenten
Voor project Grote Buitendijk/Hofgeest zijn vooral de volgende
twee producten belangrijk:
1. Raadbesluit ontwikkelingsrichting Grote Buitendijk/Hofgeest
(B09.0666) van 17 december 2009. Hierin wordt opdracht gegeven tot het opstellen van een ontwikkelingsplan.
2. Raadsbesluit over de notitie “De Uitgangspunten Grote Buitendijk/Hofgeest”van 22 mei 2008.
De bovengenoemde zaken hebben een uitwerking gekregen in het
voorliggende concept Ontwikkelingsplan
Voortraject scenario B
In december 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met het procesvoorstel Grote Buitendijk/Hofgeest.
In mei 2008 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten Grote Buitendijk/Hofgeest vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn gebruikt
om, samen met belanghebbenden, binnen een duidelijk kader
ontwikkelingsmodellen te maken voor de planlocatie.
Op 15 januari 2009 en 12 februari 2009 heeft een tweetal beeldvormende besprekingen plaatsgevonden in de raadscarrousel over
het onderwerp ‘Modellen Grote Buitendijk’ op basis van de notitie
van de werkgroep modellen en de oplegnotitie van het college van
18 november 2008. In deze bijeenkomsten zijn insprekers ge-

hoord, nieuwe (combinatie-) modellen naar voren gebracht welke
zijn gewogen door het college en die een keuze voor een ontwikkelingsrichting voor dit gebied dichterbij hebben gebracht.
Op 2 april jl. heeft de oordeelsvormende discussie plaatsgevonden. Dit is gebeurd op basis van een notitie van het college waarin
twee scenario’s/ontwikkelingsrichtingen beschreven waarin de
meest prominente programmaonderdelen voor de inrichting van
het gebied Grote Buitendijk/Hofgeest naast elkaar zijn gezet. De
scenario’s zijn gewogen aan de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten en algemeen beleid.
De raadsleden hebben in meerderheid hun voorkeur uitgesproken
om, onder voorwaarden, scenario B als vertrekpunt voor de ontwikkelingsrichting voor het gebied te hanteren. Scenario A, waarin
onder andere voorgesteld werd om meer woningen te bouwen in
het gebied van de Grote Buitendijk viel af. De hoofdlijnen van de
oordeelsvorming in de raad zijn dat:
1. VSV wordt verplaatst van sportpark Hofgeest naar een strook
parallel aan de A22 in het gebied Grote Buitendijk-Hofgeest.
2. op de vrijgekomen gronden van VSV woningbouw plaats vindt
3. op het deelgebied Grote Buitendijk voor zover niet belast met
een externe veiligheidscontour vanwege de nutsleidingen, woningbouw plaatsvindt en;
4. het accent bij ontwikkeling van het deelgebied Hofgeest gelegd wordt op woningbouw.
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Achtergrond scenario B
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2.1.
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Eerste participatiebijeenkomst:
werkatelier 16 februari 2010

Inleiding
Bij de totstandkoming van het ontwikkelingsplan is participatie
een randvoorwaarde. Op 16 februari is een eerste participatiebijeenkomst gehouden in het proces om te komen tot een ontwikkelingsplan. Doel van deze bijeenkomst was om in een creatieve
workshop naar boven te halen wat de bewoners/geïnteresseerden
met het gebied willen. Er konden vragen worden gesteld en ideeën worden weergegeven. In de inleiding is aangegeven dat scenario B in alle gevallen uitgangspunt is voor verdere planvorming.
Uit de workshop kwamen een aantal uitwerkingen naar voren.
Deze uitwerkingen plannen kregen een naam en hebben verschillende hoofdkenmerken:
• Geluk voor beginners						
Starterswoningen aan de Broekeroog met een collectief particulier opdrachtgeverschap (voor de burger door de burger). De
sporthal (polderhuis) verplaatsen naar de nieuwe velden van
VSV. Ter plaatse van het Polderhuis seniorenwoningen bouwen,
dicht bij de voorzieningen, zodat dit op loopafstand is.
• Greenest								
Hofgeesterweg groen houden en in het oudste stuk van de
Velserbroek geen dichte bebouwing. De twee belangrijkste
punten zijn: Hofgeesterweg geen doorgaande weg maken. En
een laagbouwproject voor senioren aan het Koeriersterpad;
een soort hofjes maken dicht bij het centrum. Geen hoogbouw,
maar het landelijke karakter behouden.
• Windpark									
Alles zo groen mogelijk houden. Het aantal te bebouwen

Om zicht te krijgen op wat in dit eerste werkatelier verder ter
sprake is gebracht, zijn de gemaakte vellen gefotografeerd en
zijn de afbeeldingen en opmerkingen die daarop zijn aangebracht
geïnventariseerd. Dit is eerst per groep gedaan. De opmerkingen
van de acht groepen zijn vervolgens samengevoegd en per categorie geordend. De bekeken categorieën zijn: infra; sport; spelen
/ sociaal / recreatie; groen / onbebouwd en wonen / werken /
voorzieningen.
Conclusie
Er is grote overeenstemming over het karakter van de voorliggende ontwikkeling. Deze zou een landelijk karakter moeten hebben
en de huidige kwaliteiten in het gebied zo veel mogelijk intact laten. Daarbij worden de Hofgeesterweg, Het Spijk en het poldergebied van de Grote Buitendijk met name genoemd. De deelnemers
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2.2.

vierkante meters vooraf vastleggen. Duurzaam en compact
bouwen met beperkte en kleinschalige bouw. In Hofgeest het
accent op woningbouw leggen met een stedelijke afronding.
• Poldermodel								
Laat het gebied de uitstraling van de polder behouden. Een
landelijk karakter met historische lijnen in de stedenbouwkundige opzet en de bebouwing. Paarden bij de Hofgeest en
een ‘zand-agrarisch’ gebied. De waterloop behouden en terug
laten komen. Geen ontsluitingsweg langs de sportvelden.
• Optimisme								
Laat het groen naar voren komen. Plaats grote bomen dicht bij
de tennisbaan en de voetbalvelden om de lichten te dempen.
Maak een hondenuitlaatplek. Seniorenwoningen bij het Koeriersterpad. De inrichting van de Hofgeesterweg anders maken
en goed luisteren naar de mensen/bewoners.
• En er is nog een plan zonder titel					
Behoud van dierenrijk gebied. Grotere voortuinen en het ruimtegevoel behouden. Geconcentreerd en compact bouwen in
plaats van in plukjes verspreid over het hele gebied. Met grote
compacte vlakken verliest men de blik.

Ontwerp ontwikkelingsplan Grote Buitendijk / Hofgeest

De voorwaarden en aandachtspunten zoals geformuleerd bij de
oordeelsvorming van de raad hebben geleid tot het principebesluit
zoals in het raadsvoorstel opgenomen. Dit raadsvoorstel is op 17
december 2009 vastgesteld in de raad.
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Ook bepaalde zorgpunten worden breed gedeeld. Er zou een goed
antwoord gegeven moeten worden op de ontsluitingsproblematiek
van de nieuwe ontwikkeling, met aandacht voor parkeren, de ontsluiting van de sportvelden, sluiproutes en milieubelasting. Zowel
voor de A9 als voor de sportvelden wordt gesuggereerd om deze af
te schermen met bomen.
Nut en noodzaak van bedrijven zou in beeld moeten komen om
mensen te overtuigen; nu is het vertrouwen in die noodzaak er
niet. Wel wordt het inzetten van woon- werkwoningen gewaardeerd, vooral als overgang naar de bestaande bedrijven.
Minder overeenstemming is er met betrekking tot de ontsluiting.
Wel wordt steeds gezocht naar extra aansluitingen op het omliggende hoofdnet, maar waar de aansluiting gemaakt moet worden
varieert van A9 tot N208 (meeste) tot het openen van de Dammersweg. Ook de programmering van het sportcomplex kent uiteenlopende ideeën, zwembad of geen zwembad, sporthal of geen
sporthal en wellicht minder velden.

Gesprekken met eigenaren

Een onderdeel van het participatietraject zijn gesprekken met de
grondeigenaren in het plangebied. Naast de mogelijkheid deel te
nemen aan de algemene bijeenkomsten zijn zij op verschillende
momenten ook separaat geïnformeerd over de voortgang van het
project. Het oordeel van de grondeigenaren over ontwikkelplanschets zoals nu wordt gepresenteerd is niet eenduidig want afhankelijk van aspecten als de locatie en omvang van het eigendom,
de rol (alleen grondeigenaar of ook ontwikkelaar).
In het algemeen kan gesteld worden dat men positief staat ten
opzichte van het ontwikkelen van het plangebied tot woningbouw.
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Zowel de Grote Buitendijk als de Hofgeest zouden een groen karakter moeten krijgen, waarbij in de Grote Buitendijk meer ingezet zou kunnen worden op water en een parkachtig karakter dat is
gebaseerd op de kwaliteiten van de polder. In de Hofgeest ligt het
accent meer op het landelijke karakter. In beide gebieden zou net
als nu plek moeten zijn voor het houden van dieren.

2.3.
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van de werkateliers hebben dit met een aantal suggesties, ideeën
en zorgpunten benadrukt en geïllustreerd. Ingezet moet worden
op voornamelijk laagbouw (met name in de Grote Buitendijk en
langs de Hofgeesterweg) en traditionele manieren van bouwen
(jaren dertig). De woningen moeten duurzaam zijn en de woningen zouden in hoofdzaak geschikt gemaakt moeten worden voor
starters en voor senioren, waarbij het accent op grondgebonden
woningen ligt.
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3: Analyse

Bij het maken van het Ontwikkelingsplan is het nodig om stil te
staan bij de historie en ontstaansgeschiedenis van het gebied.
Zo kan voorkomen worden dat kenmerken van het gebied met
een grote betekenis ongezien weggetekend worden. Pas wanneer
inzichtelijk is wat de waarde van een gebied is, kan beargumenteerd worden waarom er wel of niet iets met de historische kenmerken wordt gedaan.
‘Het plangebied Velserbroek maakt deel uit van de Hollandse
kustzone. Vanaf 6000 jaar geleden ontwikkelde het landschap zich
van een sterk door de zee gedomineerd gebied van wadplaten en
getijdengeulen tot een rijk geschakeerd landschap van zandruggen, met hier en daar geïsoleerde zandopduikingen omgeven door
moerassen, lagunes en kreken. 1500 jaar later raakte de kustlijn
westelijk van Velserbroek definitief gesloten. Vanaf deze stabiele
strandwal zorgde de wind voor een frequente zandaanvoer, zodat
aan de zijde van de huidige Hofgeest een solide binnenduinrand
ontstond.’ (uit www.villa-belfort.nl)
3.2.

Archeologie

Hofgeest
‘Archeologisch booronderzoek vanaf 1983 toonde met name in de
ondergrond van de Hofgeest een grote stapeling van achtereenvolgende cultuurlandschappen aan. De tot en met 1994 door de Universiteit van Amsterdam jaarlijks uitgevoerde opgravingen beves-

tigen aan de hand van belangwekkende vondsten de grote rijkdom
aan achtereenvolgende cultuurlandschappen. Zij dateren vooral
uit de Brons- en IJzertijd (2000 v.Chr. tot begin van de jaartelling)
en zijn vol van sporen en resten van opeenvolgende boerengemeenschappen en hun leefwijze.’ (uit www.villa-belfort.nl)
Huis te spijk
Huis te Spijk, of kortweg Het Spijk, was een buitenplaats die
vermoedelijk van het eind van de zestiende eeuw dateert. Er zijn
echter ook veel oudere sporen gevonden. Op aanbeveling van de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek is het eilandje
waarop het voormalige versterkte huis stond aangewezen als archeologisch monument.
De officiële beschrijving daarvan luidt: “Terrein waarin aanleg en
overblijfselen van het middeleeuwse versterkte huis te Spijk en
voorts sporen van begravingen uit waarschijnlijk de Bronstijd.”
Velserbroek
‘Niet alleen het archeologisch bodemarchief van de zone rond de
Hofgeest is rijk. Van de talrijke Velserbroekse vindplaatsen valt
bijvoorbeeld het gebied op rond de Westbroekerweg. Op de, in
de ondergrond aanwezige en naar het noorden toe wegduikende
zandrug van de Haarlemse strandwal, zijn de restanten van meerdere boerderijen teruggevonden die ooit waren opgericht tussen
uitgestrekte akkers.
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Ontstaansgeschiedenis
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In het plangebied is vooral van belang om rekening te houden
met de grens van het stuifzandgebied en met de oude duintong
die juist ten noorden van het helofytenfilter ligt. Deze duintong
vormde vroeger een eiland in het moeras van de Velserbroek en
het is te verwachten dat hier ook sporen van vroegere bewoning
te vinden zijn. Het ligt voor de hand om de toekomstige ingrepen af te stemmen op de verschillende karakteristieken die deze
gebieden hebben.

Cultuurhistorie

‘Het huidige Velsen-Zuid is een nederzetting die vermoedelijk
al in de Romeinse tijd betekenis had. De Romeinen hebben ten
oosten van Velsen tot tweemaal toe een vlootbasis gebouwd. Ten
opzichte van de rijksgrens of limes was de locatie aan de oever
van de Velisena een vooruit geschoven post. Succesvol is de actie
niet geweest want in het jaar 48 na Chr. was het alweer gedaan.
De Friezen kregen weer de overhand in het gebied.
Rond het jaar 720 blijkt Velsen nog steeds voldoende belangrijk te
zijn, want rond dat jaar wordt een moederkerk gebouwd. Waarschijnlijk is Bonifatius betrokken bij de bouw, terwijl Willibrordus
in Utrecht als bisschop de scepter zwaait. Deze kerk wordt vervolgens een hoofdkerk waaraan andere kerken in de omgeving ondergeschikt zijn, zoals die van Beverwijk, Heemskerk en Haarlem.
Na het jaar 1000 neemt langzamerhand de betekenis van Velsen
af. Andere plaatsen komen “langs zij” en worden economische
centra, zoals Haarlem, Beverwijk en Alkmaar. Ook de betekenis
van moederkerk neemt af. Velsen is een agrarisch dorpje geworden dat is gelegen aan de oevers van Het Meer.
Door de aanleg van het Noordzeekanaal treedt verandering op.
Er ontstaan nieuwe plaatsen, zoals Velsen-Noord en IJmuiden.
De economische bedrijvigheid en betekenis van de plaats nemen
toe.’ (uit www.middenkennemerland.nl)
Hofgeest
Het langdurige landgebruik in de Middeleeuwen maakte de Hofgeest tot een van de belangrijkste geestgrondgebieden van het
ambacht Velsen. Nivellering, bemesting en de aanleg van een efficiënt duinrelpatroon voor de ontwatering zorgden voor een optimaal gebruik. De oorspronkelijke Hofgeest heeft een vrijwel vierkante vorm en wordt aan de westzijde van de Rijksweg begrensd
door het Groenelaantje en het Spekkenwegje. Door de Rijksweg,
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Afgezien van dit uitzonderlijke monument, dat samenhing met de
kortst mogelijke oversteek door het moeras tussen het zand van
het huidige Santpoort en de strandwal van Haarlem, zijn in Velserbroek nauwelijks sporen uit de Romeinse Tijd bekend. Tussen
14 en 50 n.Chr. bouwde het Romeinse leger twee havenforten pal
ten noorden van Velserbroek, maar de offerplaats is tot heden het
belangrijkste bewijs voor hun aanwezigheid binnen het plangebied. Sporen uit de Vroege Middeleeuwen (450 – 1050 n.Chr.) zijn
niet met zekerheid bekend. Naar verwachting zijn er echter onder
de talrijke, inmiddels in onbruik geraakte en reeds lang opgevulde
sloten aan de zijde van de Hofgeest, meerdere exemplaren die
toentertijd functioneerden.’ (uit www.villa-belfort.nl)

3.3.
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Zeer bijzonder was de vondst van twee bijbehorende grafheuvels
uit de Bronstijd. De jongste van de twee, opgeworpen rond 1400
v.Chr., bevatte onder meer een ceremoniële bronzen bijl en twee
gouden haarsieraden. In de uiterste zuidhoek, achter de Dammersboog, komen zeer oude duintjes voor die reeds 5000 jaar
geleden zijn verdronken en vervolgens bedolven zijn geraakt.
Hierop zijn sporen en vondsten aangetroffen die even oud zijn als
de hunebedden in Drenthe. Ook heel waardevol is de grotendeels
opgegraven offercultusplaats uit de IJzertijd in de uiterste zuidwesthoek van Velserbroek, ter hoogte van het PWN-gebouw. Gedurende meerdere eeuwen zijn hier rituele handelingen verricht,
maar een zwaar accent valt kort na het begin van de jaartelling
toen talrijke munten, wapens en sieraden aan de bodem werden
toevertrouwd. Hieronder ook vele zaken van Romeinse komaf.
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De Hofgeest kreeg in de achttiende eeuw een minder open en wat
meer bebost karakter als gevolg van de opkomende buitenplaatsen, grootgrondbezit en de aanleg van siertuinen en een enkele
laan, zoals van Huis te Spijk. Dit verklaart ook de naam Hofgeest
(Hof vanwege de buitenplaatsen; geest = zandige hoogte). Aan het
begin van de negentiende eeuw kreeg het gebied echter weer een
zuiver agrarische functie.
Huis te Spijk
In de archieven wordt Huis te Spijk aan het eind van de 16e eeuw
als hofstede Endelgeest (kan afgeleid zijn van “liggend aan het
einde van een geest”) aangeduid. In de achttiende eeuw was Huis
te Spijk een van de meest geroemde buitenplaatsen van Kennemerland, gevolgd door een roemloze sloop aan het begin van de
negentiende eeuw. Restanten van de buitenplaats liggen aan de
Hofgeesterweg op de noordoosthoek met de Oostlaan.
Mogelijk heeft er oorspronkelijk een kasteel gestaan op het eiland
binnen de omwalling van de huidige boerderij Huis te Spijk aan de
Hofgeesterweg. Er zijn beschrijvingen die melding maken van de
toepassing van kloostermoppen (middeleeuws formaat baksteen)
in de muren van het herenhuis dat hier later heeft gestaan.
De zeer oude Hofgeesterweg loopt recht op de ingang van het

De vorm van het complex Spijk, bestaande uit een ringdijk met
eiland, gracht en voorterrein, doet denken aan een mottekasteel.
Een motte is een opgeworpen heuvel met daarop een burcht en/
of woontoren. Het binnen de wal gelegen en daardoor beschermde voorterrein werd gebruikt voor agrarische doeleinden. De
aarden wal die het terrein van het voormalige Huis te Spijk omsluit, vormt een bijna rechthoekige lage ringdijk waarvan een van
de hoeken een segmentvorm heeft die een eiland - omgeven door
een gracht – omsluit. De eigenaren van de buitenplaats betaalden
minder belasting voor het onderhoud van de Velserdijk omdat zij
een eigen dijk hadden. Aan de oostkant van het segmentvormige
gedeelte is in de dijk een duiker gemetseld van gele baksteen in
Vechtformaat. Deze duiker dateert vermoedelijk uit de achttiende
eeuw. De veronderstelling dat er voorafgaande aan de bouw van
de buitenplaats met herenhuis en sier- en nutstuinen op deze plek
een ouder gebouw/kasteel heeft gestaan, kunnen (nog) niet worden gestaafd door bewijzen.
Hekpijlers, rijksmonument
De toegang tot het terrein wordt gevormd door twee vroeg achttiende-eeuwse gemetselde hekpijlers en een smeedijzeren spijlenhek. Op de hekpijlers natuurstenen dekplaten met plooidecoratie en respectievelijk een wapenschildje en een rond cartouche
geflankeerd door palmtakken.
Thans staat er op de schildjes “Het huis”en “’t Spijk”geschilderd.
Oorspronkelijk zijn hier vermoedelijk de familiewapens van Jan
van de Poll en zijn echtgenote Margaretha Rendorp afgebeeld
geweest. Deze burgemeester van Amsterdam was tussen 1700 en
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Het belastingregister van 1584 vermeldt: Die Hofgeest: drie hofsteden, vijftien zaten en een huis. De Hofgeest was een van de
grootste en zeker het belangrijkste agrarische centrum binnen het
ambacht.

terrein Huis te Spijk aan, om dan merkwaardigerwijs een haakse
bocht in noordwestelijke richting te maken. De hoek in de weg
kan worden verklaard door de vorm van de rechthoekige Hofgeest,
als tegenhanger van het Spekkenwegje en het Groenelaantje.
Door de knik in de weg worden de drasse landen van de Velserbroek en de oeverlanden van het Wijkermeer vermeden.
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die in de Middeleeuwen als Hollands belangrijkste verbindingsweg
was ontstaan als Heereweg, is de Hofgeest opgesplitst en thans
wordt alleen de oostzijde nog met die naam aangeduid. De combinatie met de aantrekkelijke gras- en hooilanden van de aangrenzende Velserbroek heeft de oude Hofgeest tot een aantrekkelijk
woon- en werkgebied gemaakt. Het bleef ook na de Middeleeuwen
een relatief dicht bewoond en intensief benut gebied.
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3.4.

Bestaande waarden

In deze paragrafen wordt de huidige toestand van het gebied in
beeld gebracht. Zo wordt duidelijk waar bij het maken van het
Ontwikkelingsplan rekening mee gehouden moet worden, waar de
kansen liggen en waar knelpunten moeten worden opgelost.
3.4.1. Hoogteverschil
Voor Nederlandse begrippen kent het gebied een vrij groot hoogteverschil: 3m. De Hofgeest in het Noordwesten van het gebied,
tegen de N208 aan, ligt op een hoogte van ca. 2.5m. +NAP. In het

De nullijn in het gebied volgt globaal het tracé waar altijd de
Lange Sloot heeft gelopen, waarmee de ligging van deze sloot ook
meteen verklaard is.
De grootste hoogteverschillen vinden we dus in de Hofgeest. De
Hofgeesterweg zelf kent op het tracé tussen de Velserbroekse
Dreef en het kruispunt bij Het Spijk een hoogteverschil van 1.5m.
Toch is dat niet direct ervaarbaar wanneer je op de Hofgeesterweg rijdt. Daarvoor is het hoogteverschil ten opzichte van de
lengte van de weg toch te klein.
De hoogteverschillen zijn terug te voeren op de beschreven ontstaansgeschiedenis van het gebied en de overgangen komen overeen met die van de geomorfologische en bodemkundige opbouw
van het gebied.
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Velserbroek
Het slotenpatroon van Velserbroek is sinds de ontginning van het
veengebied, nu ruim 1000 jaar geleden, feitelijk onveranderd
gebleven. Ingrepen als de ruilverkavelingen hebben slechts op
individuele sloten invloed gehad. De veenontginning waarmee zij
samenhangen, was bedoeld om graan te verbouwen. Omdat de
bijbehorende ontwatering het land deed inklinken, met als gevolg
dat het gebied permanent onder water dreigde te verdwijnen,
bleef er maar één redelijk alternatief over: omdijking en het
benutten als grasland met beweiding en/of hooiproductie. Aan
de buitenzijde van de ‘Velser broeklanden’, aan de kant van het
IJ- of Wijkermeer, is dan ook aan het begin van de dertiende eeuw
de ‘Velserdijk’ aangelegd. Ondanks dat het gebied menige winter
toch onder water stond, bleef hierdoor veel weidegrond beschikbaar.
Uit deze kortstondige overstromingen ontstond de vruchtbare,
maar slecht bewerkbare kleibedekking die tot heden de bovenlaag
van de bodem van Velserbroek vormt.

uiterste zuidpuntje van de Velserbroek is de hoogte ca. 0.5m.
-NAP. Verreweg het grootse gedeelte van het plangebied, vrijwel de gehele Velserbroek, ligt ongeveer tussen 0.25 m. -NAP en
0.5m. -NAP.

3.4.2. Bodem
Er is geotechnisch en milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd.
Het gaat in deze fase nog om een verkennend onderzoek (zie bijlage 01).
Ten aanzien van de bodemgesteld zijn boringen en sonderingen
gemaakt om een beeld te krijgen van de grondslag. Ook zijn de
grondwaterstanden gemeten en is er een doorlatendheidsonderzoek uitgevoerd. Deze gegevens geven geen aanleiding om in de
volgende fase (definitief ontwikkelplan) nader onderzoek uit te
voeren.
De gegevens zijn uitgangspunt voor het waterhuishoudingplan, het
bouwrijp maken en de funderingstechniek.
Ten aanzien van een milieukwaliteit zijn geen verdachte locaties
naar voren gekomen. Wel dient in de vervolgfase nader onderzoek
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1729 eigenaar van de buitenplaats. De hekpijlers zijn opgemetseld
uit rode baksteen van Vechtformaat met klezoren en hebben uitgespaarde hoeken. De linker hekpijler is grotendeels hersteld.
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Het water in het gebied kent drie sferen: De Hofgeest met kleinere sloten en een beek met duinwater (‘De Beek’) die ecologisch
van belang is, in de noordpunt; het gebied aan de Grote Buitendijk met grotere sloten die de rationele verkaveling van de polder
markeren; het helofytenfilter in de zuidpunt van het gebied, op
het natste deel, dat gekarakteriseerd wordt door rietvelden en
watergangen. In de directe omgeving, ten zuiden van het gebied,
zijn nog zijkanaal B en de Westbroekplas van belang.
Het waterpeil in het gebied varieert van 1.02m. -NAP tot 0.72m.
-NAP. Het water stroomt in zuidelijke richting. De waterpeilen in
de wijk Velserbroek liggen op 0.92m. -NAP en 1.32m. -NAP. Er ligt
een gemengd rioolstelsel in de wijk, waardoor er rioolwateroverstorten op het water plaatsvinden. Het doorspoelsysteem in de
wijk functioneert niet, maar er zijn geen grote knelpunten in de
waterkwaliteit.
Aan de zuidzijde van het plangebied ligt een helofytenfilter. In
de huidige situatie wordt het water uit de wijk Velserbroek naar
het filter afgevoerd, waar het gezuiverd wordt, voordat het water wordt afgevoerd naar het Zijkanaal B (ten zuidoosten van het
plangebied). Het filter bestaat uit een voorbezinking en buffer van
2,5 ha water en biezenvelden van 4 ha wateroppervlak.
Voorheen had het zijkanaal B in zijn geheel de functie zwemwater, waardoor het helofytenfilter noodzakelijk was om knelpunten
in de zwemwaterkwaliteit te voorkomen als gevolg van de rioolwateroverstorten.

In de Velserbroek is de Lange Sloot weliswaar verlegd en aangepast, maar met een beetje goede wil is de lange lijn die oorspronkelijk ook aansloot op de Delft aan de zuidzijde en afwaterde op
het Wijkermeer aan de noordzijde toch nog heel goed te volgen.
Door de verlegging maakt de sloot ter hoogte van de Grote Buitendijk nu wel een bajonet, waarbij de sloot achter de twee-ondereen-kappers langs loopt. Juist op dit punt is de lengte van de
Lange Sloot dus niet goed meer te ervaren.
Haalbaarheidsonderzoek
In 2010 is voor het water een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
(zie bijlage 02).
Voorafgaand aan het onderzoek naar de waterhuishouding in het
gebied zijn in twee werksessies de volgende ambities geformuleerd:
• zelfvoorzienend te zijn in alle opzichten, hierbij kan onder
andere worden gedacht aan de lokale zuivering van afvalwater,
bereiding van drinkwater en energievoorziening;
• water vast te houden, te bergen en af te voeren (voorkeurvolgorde); Hierdoor is geen inlaat van water nodig en is het
oppervlaktewatersysteem zelfvoorzienend;
• water te integreren met andere thema’s zoals energie en
ecologie. Dit betekent dat water zo mogelijk wordt gebruikt
voor het leveren van energie door bijvoorbeeld warmte koude
opslag en het benutten van de energie uit afvalwater. De inte-
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3.4.3. Water

In de huidige situatie is het kanaal gesplitst (door de A9) en is het
oostelijke deel zwemwater. Het westelijke deel, waar de wijk Velserbroek in de huidige situatie op afwatert, heeft niet langer de
functie zwemwater waardoor de zuivering niet meer noodzakelijk
is voor de waterkwaliteit in het kanaal. Dit betekent dat het bestaande helofytenfilter ingezet kan worden ter verbetering van de
waterkwaliteit van de Grote Buitendijk. Dit is nodig om tegemoet
te komen aan de gestelde eisen met betrekking tot duurzaamheid
voor het ontwikkelingsplan.
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uitgevoerd te worden omdat plaatselijk (nabij boring 1, zie onderzoek) matig verhoogde concentraties aan kwik zijn aangetroffen.
Advies voor vervolgfase:
• Uitvoeren nader onderzoek naar matig verhoofde concentraties aan kwik nabij boring 1.

24

Vasthouden van water
In Velserbroek kan een zelfvoorzienend watersysteem worden
aangelegd waar nauwelijks of geen water hoeft te worden ingelaten. Hiervoor moet het helofytenfilter worden benut als waterbuffer (hoge waterstanden in de winter, lage waterstanden in de
zomer). In het overige deel van Grote Buitendijk zijn de mogelijkheden voor flexibel peilbeheer beperkt vanwege de bescherming
van archeologische waarden in de ondergrond en de laaggelegen
Oostlaan (indicatie toelaatbare peilfluctuatie 0,1 tot 0,2 m).
Infiltratie van hemelwater is vanwege de bodemopbouw en hoge
grondwaterstanden niet goed mogelijk. Hemelwater wordt daarom afgevoerd naar het oppervlaktewater waarbij het water zo
nodig een zuiverende voorziening passeert.
Droge voeten houden
Vanwege de hoge grondwaterstanden in het gebied is het ophogen
van de te bebouwen delen nodig. Hiervoor kan deels grond worden gebruikt die vrijkomt bij het graven van watergangen zodat
zoveel mogelijk gewerkt wordt met een gesloten grondbalans.
Voor de aanleg van wegcunetten zal zand van buiten het plangebied moeten worden aangevoerd.
Waterkwaliteit
In het gebied kan een goede waterkwaliteit worden gerealiseerd.

Daarvoor zijn wel een aantal maatregelen nodig (o.a. benutten
van het bestaande helofytenfilter). Mogelijk kan het watersysteem
van Velserbroek worden gekoppeld waardoor ook hier een verbetering van de waterkwaliteit kan worden gerealiseerd. Samenhangend met de waterkwaliteit biedt het gebied goede mogelijkheden om het water een ecologische functie te geven. Het toestaan
van enige peilfluctuatie kan dit verder bevorderen.
Warmte koude opslag
Het gebied levert goede kansen voor het toepassen van warmte
koude opslag waarbij het grondwater wordt benut wordt voor
verwarming en koeling van woningen en bedrijven. Dit resulteert
in energie besparing en een kleinere CO2 uitstoot.
25

Uit het onderzoek kwam het volgende naar voren:

Het gescheiden afvoeren van regenwater naar het oppervlaktewatersysteem, en het daar vasthouden van het water, is in het
gebied goed mogelijk.

Lokale drinkwaterbereiding en afvalwaterzuivering
Het decentraal bereiden van drinkwater kost meer energie dan
levering door drinkwaterbedrijf PWN via het bestaande net. Daarnaast is decentrale levering op deze schaal en in dit geval geen
betrouwbaar alternatief. Ook het decentraal zuiveren van afvalwater kost meer energie op dan het centraal zuiveren. Hierbij
is rekening gehouden met het energieverbruik door transport en
de terugwinning van energie uit afvalwater. De schaalgrootte van
Grote Buitendijk-Hofgeest is te klein om op effectieve wijze energie uit afvalwater te winnen.
Het benutten van de thermische energie (bijvoorbeeld uit warm
water van de douche) is daarentegen wel een interessante mogelijkheid om energie te besparen. Daarnaast kan een bijdrage aan
duurzaamheid worden geleverd door waterbesparende voorzieningen en het gebruik van oppervlaktewater voor het besproeien van
de sportvelden.
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gratie met het thema ecologie kan worden ingevuld door het
oppervlaktewater in de wijk een ecologische functie te geven
en het beheer hier op af te stemmen;
• streven naar een goede waterkwaliteit, onder andere door
scheiding van schone en verontreinigde waterstromen. Hiermee wordt het ecologisch functioneren bevorderd en wordt
een goede en prettige leefomgeving voor de toekomstige bewoners bereikt.
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3.4.4. Ecologie
Anno 2011 is het huidige plangebied Grote Buitendijk/Hofgeest
voor het grootste deel in gebruik als agrarisch land.
Doordat het agrarisch gebruik en de recreatie in dit gebied relatief extensief is, is er binnen het gebied leefruimte voor inheemse
flora en fauna. Middels de Europese en Nederlandse wetgeving
zijn inheemse flora en fauna beschermd. De bescherming betreft
zowel gebieds- als soortbescherming.
Gebiedsbescherming
Aan de zuid en zuidoostkant van Velserbroek zijn reeds ecologische zones ingericht. Het is dus van belang dat flora en fauna uit
dit gebied zich kan verplaatsen richting Recreatiegebied Spaarnwoude en richting het noord(-westen) waar bijvoorbeeld park
Velserbeek ligt. En vice-versa.
Zowel Spaarnwoude als de Westbroekplas zijn natuurgebieden met

In het ontwikkelingsplan Grote Buitendijk/Hofgeest moet rekening
worden gehouden met een aaneengesloten natte verbindingszone.
De verbindingszone moet het gebied Westbroekplas verbinden
met Spaarnwoude en een mogelijke aansluiting vormen met park
Velserbeek. De verbinding dient ook qua oevers ononderbroken
te zijn. Aandachtspunten hierbij zijn landhoofden van bruggen en
duikers etc.
Soortbescherming
Naast gebiedsbescherming is er ook sprake van soortbescherming.
Soortbescherming is vastgelegd in de Flora- en Faunawet.
Omdat het project Grote Buitendijk/Hofgeest zich nog in de
voorbereidende fase bevindt moet op dit moment vooral gekeken
worden naar het voorkomen van schade aan de aanwezige flora en
fauna in dit gebied. Om hierover uitspraken te doen moet eerst
bekend zijn welke flora en fauna in het gebied voor komt. Er is
reeds een rapport opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven
van beschermde flora en fauna die in gemeente Velsen voor komt
(zie bijlage 03). Het rapport geeft echter niet aan waar de genoemde soorten zijn aangetroffen in het gebied Grote Buitendijk.
Daarbij is het rapport in 2003 opgesteld en moet inmiddels als
verouderd worden beschouwd.
Gezien de huidige inrichting van het gebied Grote Buitendijk/
Hofgeest is het zeer waarschijnlijk dat de volgende beschermde
soorten in het gebied voorkomen zowel om te foerageren als om
te broeden:
• roofvogels zoals o.a. buizerds (let op: broedbomen)
• weidevogels zoals kieviten
• vissen zoals modderkruipers en bittervoorn
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• In Velserbroek kan een zelfvoorzienend watersysteem worden aangelegd, waar nauwelijks nog water ingelaten hoeft te
worden. Hiervoor moet het helofytenfilter worden gebruikt als
waterbuffer.
• Vanwege de hoge grondwaterstanden dienen te bouwen delen
opgehoogd te worden en wellicht is bouwkundige aanpassing
van de woningen wenselijk/noodzakelijk(b.v. kruipruimteloos
bouwen).
• Er kan een goede waterkwaliteit bereikt worden, als gebruik
wordt gemaakt van het helofytenfilter
• Het gebied levert goede kansen voor warmte-koude-opslag
• Het decentraal bereiden van drinkwater, het zuiveren van
afvalwater en de terugwinning van energie uit dit afvalwater is
niet haalbaar

een nat, drassig karakter. Het ontwikkelgebied Grote Buitendijk/
Hofgeest kent in de huidige situatie een relatief hoge grondwaterstand. Handhaving en/of uitbreiding van ecologische verbindingszones dienen daarom te worden ontworpen en uitgevoerd in
de vorm van zgn. natte oeververbindingen.
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Conclusies
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:
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Geadviseerd wordt om in de vervolgfase van het project het
flora- en faunaonderzoek te actualiseren . Pas als bekend is welke
soorten precies voorkomen en op welke locatie ze voorkomen kan
gecontroleerd worden of het ontwikkelingsplan in strijd is met de
wet.

De Hofgeest kent een naadloze samenhang met het gebied de
Biezen dat aan de andere kant van de N208 ligt. Qua geschiedenis en ruimtelijke opbouw is hier veeleer sprake van één gebied,
dat weliswaar in tweeën is gesneden door de aanleg van de weg,
maar waarvan de samenhang nog overduidelijk is. Daarbij kan in
dit geval nog opgemerkt worden dat er in de loop der tijd steeds
meer dichte wegbeplanting is gekomen langs de N208. Dat maakt
het ervaren van de samenhang tussen de gebieden aan weerszijden van de weg wel lastig.

3.4.5. Beplanting

3.4.6. Bebouwing

Het plangebied kent qua beplanting twee sferen, de Hofgeest
en het gebied aan de Grote Buitendijk. Met de nuance dat in dat
laatste gebied het helofytenfilter ligt, dat qua sfeer en beplanting
als apart deelgebied gezien zou kunnen worden. Verder is het gebied aan de Grote Buitendijk open, en wordt de enige beplanting
gevormd door de wegbeplanting van de Grote Buitendijk zelf en
de knotwilgen aan het fietspad.

Het plangebied kent qua bebouwing ook twee sferen. In het gebied aan de Grote Buitendijk is geen bebouwing. Het is een open
gebied dat sterk wordt beïnvloed door de rand van de wijk Velserbroek. Deze rand bestaat uit verschillende typen bebouwing.
Het zuidelijke deel van deze rand bestaat uit relatief lange rijen
eengezinswoningen van drie lagen met een plat dak. Het noordelijke deel van deze rand bestaat uit kortere rijtjes wat traditionelere eengezinswoningen en twee-onder-één-kap woningen met
kappen. De hele wijk Velserbroek bestaat uit projectmatige bouw
en duidelijk is dat deze wijk in een relatief korte periode is gerealiseerd. Hierdoor heeft de wijk een formeel karakter. Daarmee
wordt bedoeld dat alles op elkaar is afgestemd, de bebouwing
staat op strikte rooilijnen, er is sprake van rijen met dezelfde wo-

In de Velserbroek bestaat de beplanting uit wegbeplanting in
strikte lanen of uit zorgvuldig ontworpen, parkachtige beplanting langs watergangen of in openbare gebieden. In de Hofgeest
wordt het beeld van de beplanting voornamelijk bepaald door de
erfbeplantingen waar uiteraard steeds de hand van de bewoner
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De genoemde vogelsoorten zijn o.a. afhankelijk van open gebieden. Bij ontwikkeling van het gebied dient rekening gehouden te
worden met het handhaven van voldoende open ruimte waarin
deze soorten kunnen gedijen.
Reeds is bekend dat in het helofytenfilter aan de zuidkant diverse
bijzondere en dus beschermde vogelsoorten voorkomen zoals roerdomp, rietzangers etc. In de nabijheid van dit gebied geldt dus
ook dat de rust niet verstoord mag worden. Hierbij moet rekening
worden gehouden met het ontwerpen van bebouwing, wegen en
recreatieactiviteiten!

is te herkennen. Ook in de Hofgeest zijn de wegen beplant, maar
hier passen de lanen zich vaak aan de beschikbare ruimte aan,
waardoor sommige stukken niet beplant zijn en sommige stukken
onregelmatig. Uitzondering hierop vormt de nieuwere ontsluiting
van de Broekeroog, waarbij de laan wel regelmatig kon worden
aangelegd. Ook het Spijk is een uitzondering. Hier is de sfeer
van de laanbeplantingen van Spaarnwoude over de A9 / A22 heen
getrokken. Deze karakteristieken zorgen voor een meer landelijk,
informeel karakter van de Hofgeest, terwijl de Velserbroek een
wat rationeler, formeler en stedelijk karakter kent.
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• oeverplanten zoals zwanenbloem, orchideeën, dotterbloem
• rugstreeppad
• vleermuizen zoals dwergvleermuis
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Beelden analyse
gebruik / ruimte
massa

De bebouwing van de Velserbroek vormt een afgerond geheel, dat
in de polder Velserbroek is gerealiseerd en dat een eenheid op
zichzelf vormt, zonder al te veel ruimtelijke relaties met de omgeving. De Hofgeest kent zoals gezegd een naadloze samenhang
met het gebied de Biezen aan de andere kant van de N208. Dat
geldt ook voor de bebouwing.
3.4.7. Gebruik
Ook het gebruik in het plangebied volgt de hiervoor beschreven
onderverdeling. In de Grote Buitendijk is het gebruik eenduidig.
Hier wordt het volledige gebied gebruikt als weidegrond. Een
kleine uitzondering wordt gevormd door de fietspaden die door
het gebied lopen waarlangs beperkt ruimte is voor recreatie.

3.5.

Milieutechnische onderzoeken

Deze paragraaf is op basis van het bijgevoegde integraal milieuadvies (bijlage 04) opgesteld.
3.5.1. Luchtkwaliteit
Wet luchtkwaliteit
In 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Met deze
wet zijn luchtkwaliteitseisen verankerd in de Wet milieubeheer. Er
is een andere wijze van toetsing van bouw- en bestemmingsplannen opgenomen. Zo dient te worden onderzocht of een project
‘in betekenende’ mate van invloed is op de luchtkwaliteit. Als
een bouwproject voldoet aan de gestelde criteria voor de schaalgrootte van het plan (minder dan 1500 woningen of 100.000 m2
kantooroppervlakte) dan hoeft er niet te worden getoetst aan de
luchtkwaliteitsnormen.
Beoordeling plan
Het plan betreft nieuwbouwwoningen, namelijk tussen de 300400 woningen. Het project is gezien bovengenoemde criteria niet
in betekende mate van invloed op de luchtkwaliteit. Er hoeft dus
niet te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen. In verband
met een goede ruimtelijke ordening wordt overigens opgemerkt
dat langs de verkeerswegen in Velserbroek en langs de A9 ruimschoots kan worden voldaan aan deze luchtkwaliteitsnormen.
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Het karakter van de bebouwing van de Hofgeest is informeler dan
dat van de bebouwing van Velserbroek. Daarmee wordt bedoeld
dat de bebouwing wat meer op zichzelf staat, dat er bijvoorbeeld
geen gezamenlijk rooilijnen in acht worden genomen, dat er geen
rijwoningen te vinden zijn, en dat er ook sprake kan zijn van hele
grote gebouwen, naast hele kleine. Zo krijgt het hele gebied een
ontspannen karakter wat vanzelf gegroeid lijkt te zijn. Ook de
prominente erfbeplanting van de vrij liggende kavels draagt bij
aan dit beeld.

In de Hofgeest is het gebruik vele malen meer divers. Op het
gebied van bedrijvigheid loopt het gebruik uiteen van een autosloperij tot aannemer en verschillende tuincentra. Daarnaast worden
veel percelen gebruikt voor een agrarische bestemming. Ook kent
het gebied veel sportfuncties, van manege tot rugby en van voetbal tot tennis. Op veel plekken zijn kavels gekocht door mensen
die voor de hobby dieren houden en er is een gemeentewerf in
het gebied. En natuurlijk wordt er ook gewoond in het gebied.
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ningen en de woningen samen vormen een geregisseerd ensemble.
In de Hofgeest is duidelijk te zien dat de bebouwing hier een
langere geschiedenis kent dan in de Velserbroek. Dat blijkt uit
de diversiteit van de bebouwing, waarin de hand van de individuele bewoners is te herkennen, evenals de verschillende periodes
waarin de woningen zijn gebouwd, en uit de aard van de bebouwing, waaruit blijkt dat de gebouwen hier niet alleen dienst hebben gedaan als woning, maar ook als boerderij,schuur, of bedrijf.
Vaak zijn aan één gebouw die verschillende, opeenvolgende vormen van gebruik nog af te lezen.
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De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB. Tot
maximaal deze geluidsbelasting is het akoestische klimaat volgens de wet acceptabel. Als de geluidsbelasting hoger is, is het
mogelijk om een hogere waardenprocedure Wet geluidhinder te
voeren. Voor een woning stel je dan per weg een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde vast.
De Wet geluidhinder maakt onderscheid in stedelijk en buitenstedelijk gebied. In stedelijk gebied kan, per weg, tot maximaal 63
dB ontheffing worden aangevraagd. In een buitenstedelijke situatie kan tot maximaal 53 dB ontheffing worden aangevraagd. De
zone van een snelweg is volgens de wet per definitie buitenstedelijk gebied. Voor het plangebied betekent dit dat om ontheffing te
kunnen krijgen, elke snelweg afzonderlijk, op iedere woning niet
meer dan 53 dB mag veroorzaken.
A9
In de situatie zonder maatregelen bedraagt de geluidsbelasting
vanwege de A9 maximaal 58 dB op de woningen in het plangedeelte Buitendijk. Een geluidsscherm van 3 meter hoog langs de A22/
A9 zorgt ervoor dat bij alle woningen 53 dB niet wordt overschreden.
A22
In de situatie zonder maatregelen bedraagt de geluidsbelasting
vanwege de A22 maximaal 55 dB op de woningen in het plandeel
Hofgeest. Het geluidsscherm van 3 meter hoog langs de A22/A9
zorgt er ook hier voor dat bij alle woningen 53 dB niet wordt overschreden.

Gecumuleerde geluidsbelasting
In de situatie zonder maatregelen bedraagt de gecumuleerde geluidsbelasting maximaal 58 dB, in het plandeel Buitendijk.
Met een geluidsscherm van 3 meter hoog langs de A22/A9 bedraagt de gecumuleerde geluidsbelasting maximaal 56 dB, op het
bouwblok dat het dichtst bij de A208 ligt in het plandeel Hofgeest. Omdat het geluidsscherm langs de A9/A22 twee geluidbronnen tegelijk afschermt is dit scherm zeer effectief om de gecumuleerde geluidsbelasting in het hele plangebied naar beneden te
brengen.
Met een geluidsscherm van 3 meter hoog langs de A22/A9 en een
geluidsscherm van 2 meter hoog langs de A208 bedraagt de gecumuleerde geluidsbelasting maximaal 54 dB, op de woningen aan
de oostrand van het plandeel Hofgeest. Het geluidsscherm langs
de A208 heeft slechts een gunstig effect op een klein deel van het
plangebied en is niet effectief om de gecumuleerde geluidsbelasting naar beneden te brengen.
Spitsstrook A9
Uit het op internet geraadpleegde bijlagenrapport met rekenresultaten, dat hoort bij: “A9, Akoestisch onderzoek voor wegaanpassingsbesluit van 1 maart 2010 (realiseren van spitsstroken)”,
blijkt dat de geluidsbelastingen bij de woningen in Velserbroek,
door de aanleg van de spitsstroken marginaal wijzigen ten opzichte van de situatie met slechts autonome groei van het autoverkeer. De verwachting is dan ook dat een herberekening met in
achtneming van de spitsstroken voor het plan Grote Buitendijk,
niet tot andere conclusies leidt. Bij toekomstige geluidberekeningen voor dit plangebied, bijvoorbeeld voor het optimaliseren van
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Het plangebied ligt in de geluidzones van de snelwegen A22, A9 en
de A208. Ook binnenplanse wegen met een voertuigsnelheid van
50 km/uur of meer zijn van belang, maar zijn in dit onderzoek
niet meegenomen.

A208
In de situatie zonder maatregelen bedraagt de geluidsbelasting
vanwege de A208 maximaal 56 dB op de woningen in het plandeel
Hofgeest. Een geluidsscherm van 2 meter hoog, direct langs de
A208, zorgt er voor dat 53 dB nergens wordt overschreden.
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3.5.2. Geluid
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3.5.3. Kabels en Leidingen en externe veiligheid
Kabels en leidingen
Ten behoeve van de ontwikkeling van de Grote Buitendijk/Hofgeest is er een zogenaamde KLIC-melding gedaan om een beter
beeld te krijgen van de aanwezige kabels en leidingen in het te
ontwikkelen gebied.
De ligging van de belangrijkste kabels zijn goed in beeld en zijn
gebruikt als ontwerpuitgangspunt en vormen dan ook geen belemmering.
Externe veiligheid
De planlocatie is gelegen in de zone van een route voor gevaarlijke stoffen, namelijk de A22/A9 en de A208. Ook liggen binnen
het plangebied meerdere transport(buis)leidingen voor aardgas en
aardolie.
Vervoer gevaarlijke stoffen over water of spoor is vanwege de ligging van het plangebied niet relevant. Het vervoer van gevaarlijke
stoffen over de weg levert geen beperkingen en/of belemmeringen op voor de realisatie van het beoogde plan.
Gas- en Olieleidingen
Er is overleg gevoerd met de Gasunie betreffende de, in de nationale kabel- en leidingenstrook liggende, gastransportleidingen.

De hoofdtransportleidingen van de Gasunie lopen langs de A22/A9.
Een gebied van 60 meter rondom genoemde leiding moet vrijgehouden worden van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten
(artikel 8 BEVI). De ondergrondse buisleidingen van de GasUnie
hebben geen 10-6 PR-contouren hebben. De buisleidingen hebben
wel in vijf van de zes gevallen een aanzienlijk effectgebied 1%
letaliteit (meer dan 200 meter) waarbinnen het groepsrisico dient
te worden bepaald.
In overleg met de Gasunie zal nog het groepsrisico worden berekend als gevolg van de voor de binnen het plangebied liggende
aardgas hoofdtransportleidingen
Advies vervolgfase:
• Het resultaat van de huidige fase (tekening xxx) aan Gasunie
voorleggen met verzoek tot afgifte van een verklaring van
geen bezwaar.
• Het uitvoeren van een Groeprisico berekening
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Het is mogelijk zonnepanelen in een geluidsscherm te integreren.
Als dit zorgt voor een haaks element op het geluidsscherm, een
T-top, kan het geluidsscherm misschien lager worden uitgevoerd.
Een T-top op een geluidsscherm kan namelijk een extra geluidwerende werking hebben. Dit zou door een geluidadviesbureau
moeten worden uitgewerkt.

Tijdens dit overleg is naarvoren gekomen dat de gasunie voornemens is nog een gasleidingen in het ontwikkelgebied te realiseren.
Deze gasleiding komt naar alle waarschijnlijkheid direct naast de
al aanwezige gasleidingen te liggen en dus ook onder de sportvelden van de toekomstige locatie van VSV. Afstemming en overleg
tussen de gasunie, de gemeente, bouwen partij(en) en/of VSV is
dan ook noodzakelijk.
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de afmetingen van het geluidsscherm of voor het bestemmingsplan, zal rekening worden gehouden met deze toekomstige ontwikkeling.
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Uitgangssituatie: Gebied met belemmeringen

3.5.5. Milieuzonering
In de directe omgeving van het projectgebied bevinden zich diverse functies waarmee uit het oogpunt van een goede ruimtelijke
ordening rekening dient te worden gehouden (vanwege eventuele
milieuhinder).

Ontwerp ontwikkelingsplan Grote Buitendijk / Hofgeest

Er kan geconcludeerd worden dat het aspect bedrijven en milieuhinder geen beperkingen oplevert voor de beoogde ontwikkeling.
Aanwezige bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering beperkt
en ter plaatse van de nieuwe woningen is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Een lijst van de op dit moment in of nabij het plangebied gelegen
bedrijven is bijgevoegd (bijlage 05).
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De milieudienst adviseert om de richtafstanden behorende bij een
rustige woonwijk aan te houden tussen de beoogde woningen en
bovengenoemde bedrijven.
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Afbeelding **, vastgestelde structuurvisie Noord-Holland met BBG (rose) en
ecologische verbindingszone (groene lijn).

Europa
Beslissingen over het grondgebruik in Nederland worden tot op
zekere hoogte in Brussel bepaald. Evenals alle andere lidstaten
heeft Nederland toegezegd de Europese regelgeving en richtlijnen
volledig, nauwkeurig, bindend en tijdig te implementeren.
Diverse onderdelen van het Europees milieubeleid vragen om een
ruimtelijke afweging op de locatie Grote Buitendijk. Voorbeelden zijn grenswaarden voor luchtkwaliteit, die gevolgen kunnen
hebben voor woningbouw langs drukke wegen, en de soorten- en
gebiedsbescherming via de Habitat- en Vogelrichtlijnen.
Rijk
In de Nota Ruimte (2004) zijn de door het Rijk te hanteren principes voor de ruimtelijke inrichting van Nederland vastgelegd. In
de Nota Ruimte gaat het daarbij om inrichtingsvraagstukken die
spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. In de nota
worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland een belangrijke rol zal spelen.
De rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem (Spaarnwoude) grenst aan
de zuidoostelijke rand van het plangebied. De voormalige rijksbufferzones worden omgevormd tot regionale parken (herkenbare
landschappelijke eenheden van niet verstedelijkt gebied, aansluitend op de steden in een stedelijk netwerk, bedoeld om de
mogelijkheden van dagrecreatie voor de bewoners van stedelijke
netwerken te vergroten en te verbeteren)
De Nota ruimte geeft aan dat er geen grootschalige uitleg locaties
mogen bijkomen binnen de 20Ke contour van Schiphol. Het plangebied ligt net buiten de grens van de 20 Ke contour.
Provincie
In de structuurvisie Noord-Holland 2040 (vastgesteld 2010) geeft
de provincie aan welke provinciale belangen een rol spelen bij de
ruimtelijke ordening in Noord-Holland. De drie hoofdbelangen die
Noord-Holland met de structuurvisie heeft vastgelegd zijn ruimte-

lijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid.
Zo wordt de komende dertig jaar het Bestaand Bebouwd Gebied
(BBG = de voormalige rode contour) verder verdicht, onder meer
door zo’n 200.000 woningen in de provincie bij te bouwen, en zet
de provincie in op de ruimtelijke ontwikkeling van OV-knooppunten in Noord-Holland.
Het plangebied valt gedeeltelijk binnen het BBG (zie afbeelding
**). Verstedelijking dient plaats te vinden binnen het BBG. Tevens
loopt door het plangebied een ecologische verbindingszone. Om te
mogen bouwen buiten het BBG en ter plaatse van de ecologische
verbindingszone zal een ontheffing van de provinciale ruimtelijke
verordening moeten worden aangevraagd en verkregen. De gemeente dient deze ontheffing bij de provincie aan te vragen. Dit
zal moeten gebeuren als er een positief besluit over de voortgang
en het ontwikkelplan van het project door de raad heeft plaatsgevonden.
Gemeente
De Structuurvisie Velsen 2015 (vastgesteld 2005) heeft als doel
een samenhangend kader te scheppen voor nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen in de gemeente tot aan 2015. In de structuurvisie
staat het plangebied aangegeven als ontwikkellocatie. Het gebied
aan de Grote Buitendijk is aangewezen als potentiële woonlocatie, terwijl de Hofgeest wordt gekenmerkt als woonwerkgebied
waarbij gedacht moet worden aan lichte bedrijvigheid in combinatie met wonen.
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Ruimtelijk Beleid
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3.6.
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4: Interpretatie en conclusie Analyse

In de opgave wordt gesproken over ca. 370 woningen. In het licht
van de belemmeringen en de kwaliteiten van het gebied lijkt dit
aantal fors. In het ontwikkelingsplan zal gezocht worden naar het
optimale aantal waarbij enerzijds voldaan kan worden aan de
opgave om de gemeentelijke exploitatie neutraal te houden en
anderzijds aan de opgave om er voor te zorgen dat de ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van het gebied.
Van de woningbouwtaakstelling van de provincie tot 2020 moet de
gemeente nog 1765 woningen bouwen. Deze ontwikkeling levert
een bijdrage aan het realiseren van deze taakstelling.
De wijk Velserbroek is ca 20 jaar oud. Dat betekent dat de kinderen die in de Velserbroek zijn geboren en zijn opgegroeid langzamerhand toe zijn aan het zoeken van een eigen woning. Daarnaast
hebben de gezinnen uiteraard allemaal een eigen ontwikkeling
doorgemaakt, die soms leidt tot de behoefte aan een ander type
woning. Dat betekent dat er ook aanleiding en markt is om in de
buurt van de Velserbroek nieuwe woningen aan te bieden die een
aanvulling vormen op het beschikbare aanbod in Velserbroek.

4.2. Twee sferen
Het gebied kent grote verschillen die te verklaren zijn uit de
ontstaansgeschiedenis en de geomorfologische karakteristiek. De
rijke historie van het gebied kent in de hogere en drogere Hofgeest een ander verloop dan in de van oorsprong natte en moerasachtige Velserbroek. In het plangebied is vooral de Hofgeest een
opeenstapeling van cultuurlagen, terwijl in de Velserbroek vooral
grootschalige veranderingen in relatief korte perioden de huidige situatie bepalen. Als voorbeeld van dit verschil kan gewezen
worden op de inpoldering van de Velserbroek en de bouw van de
wijk. In de Hofgeest is eerder sprake van een continue proces van
kleinere veranderingen en het zich steeds opnieuw aanpassen aan
de ontwikkelingen.
4.3. Een antwoord op de ruimtelijke problematiek
De tweedeling heeft tot een interessante opbouw van het gebied
geleid waarbij elk deelgebied een eigen problematiek kent. De
Hofgeest is een kwalitatief hoogstaand gebied met een belangrijke bufferfunctie tussen Velserbroek en Driehuis. Het risico in
dit gebied bestaat uit een sluipende ontwikkeling van allerlei
kleine aanpassingen die langzaam het gebied laten verrommelen.
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4.1. De opgave

Er is kortom reden om juist op deze locatie en juist de komdende
periode de toepasselijke gebieden rondom de Velserbroek in ontwikkeling te brengen.
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In dit hoofdstuk wordt datgene wat in het vorige hoofdstuk aan
bod is gekomen in samenhang bekeken en gewaardeerd. Dit
hoofdstuk vormt daarmee de overgang tussen de analyse en de
Planschets.

De landgoederen die in het verleden de ruimtelijke kwaliteit van
het gebied konden dragen zijn immers verdwenen en de agrarische functie, die lange tijd datzelfde deed, wordt langzaamaan
ook minder sterk in het gebied. Nieuwe bedrijvigheid, het verschuiven van boerderij naar woning, het houden van dieren met
bijbehorende voorzieningen, de gemeentewerf en de uitdijende
sportvoorzieningen wijzen langzamerhand in de richting van een
onsamenhangend gebied waar de kwaliteit uit wegsijpelt.
De kwaliteit van het gebied zou gebaat zijn bij een duidelijke
begrenzing van de stedelijke ontwikkelingen en een goede visie
op het landelijk gebied, uiteraard in het directe verlengde van de
visie die voor de Biezen is geschreven.

42

Het gebied langs de Grote Buitendijk kent die sluipende ontwikkelingen nauwelijks. Er is sprake van een gaaf, open gebied dat
nog de karakteristiek van de polder ademt. Bij de grootschalige
bebouwing van de polder is echter niet geïnvesteerd in de landschappelijke inbedding van de rand van Velserbroek. Dit heeft er
toe geleid dat het open gebied weliswaar een mooi fragment op
zich vormt, maar dat dit amper toegankelijk is voor de mensen uit
Velserbroek; dat het in ruimtelijke zin negatief beïnvloed wordt
door de lange stedelijke rand die beeldbepalend aan het weiland
ligt en dat het negatief beïnvloed wordt door de A9 en de A22 die
zonder inpassing langs het gebied razen.
In dit gebied kan de kwaliteit verhoogd worden door te investeren in de landschappelijke rand van de Velserbroek. Zo wordt
de afstand tussen de huidige rand van Velserbroek en de A9/A22
gevoelsmatig vergroot en het leefklimaat in deze zone verbeterd, vooral wanneer deze ontwikkeling gepaard gaat met een
grotere openbaarheid en gebruikswaarde van het gebied. Het is
van belang om niet dezelfde ontwikkeling te initiëren als bij de
bouw van de Velserbroek en de stedelijke rand verder op te schuiven zonder te investeren in het landschap. Dit open gebied is te
kwetsbaar om een dergelijke ontwikkeling zonder meer te dragen.
Elke ingreep heeft door het open karakter immers invloed op het
gehele gebied.

4.5. Kansen
Naast de kansen die al zijn benoemd biedt de ontwikkeling ook
nog andere mogelijkheden. Met name voor de kwaliteit van het
water en van de ecologie kan deze ontwikkeling een flinke impuls
betekenen. Door de teruglopende intensiteit van de landbouw
ontwikkeld het gebied zich in ecologische zin al positief, maar
door verder te investeren in brede watergangen met natuurvriendelijke oevers, extensief gemaaid nat weiland en beplanting kan

Ook met betrekking tot het gebruik van het gebied zijn mooie
kansen te verzilveren. De landschappelijke investeringen kunnen
gepaard gaan met het openstellen van verschillende delen van het
gebied voor verschillende vormen van gebruik. Zo kan het gebied
zich ontwikkelen van kijkgroen naar openbaar gebied met een
grote collectieve betekenis. Ook de ontwikkeling van een modern,
op te toekomst voorbereid voetbalcomplex draagt hieraan bij.
Tenslotte is het mogelijk om met deze ontwikkelingen op een
aantal punten te investeren in de historische kwaliteit van het
gebied. Zo kan aandacht gegeven worden aan de Hofgeesterweg,
waarvan de inrichting en verkeersbelasting nu eigenlijk geen recht
doen aan de historische betekenis. Ook kan de Lange Sloot weer
lang gemaakt worden, zodat de hogere gronden van de Hofgeest
en de nattere, laag liggende gronden van de Velserbroek weer een
heldere, natuurlijke begrenzing krijgen. Het is het niet mogelijk
om een eventuele reconstructie of facelift van het Spijk (financieel) aan de ontwikkelingen in het gebied te koppelen.
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Bij deze ontwikkeling moet rekening gehouden worden met diverse belemmeringen. De mogelijk te bebouwen gebieden worden in
directe zin bepaald door de milieuzoneringen en door de grenzen
die de leidingenstrook aan de bouwlocaties stelt. Daarbij worden
de mogelijkheden verder beïnvloed door de geluidsproblematiek
van A9/A22 en N208. Tot slot speelt nog dat een groot deel van de
Hofgeest buiten de grens van het Bestaand Bebouwd Gebied (BBG)
valt.
Geluid en BBG zijn grootheden die in het kader van dit plan wellicht beïnvloed kunnen worden om de bouwmogelijkheden te optimaliseren. In mindere mate geldt dit voor de milieuzoneringen.
Optimalisatie van de mogelijkheden houdt dan al snel bedrijfsverplaatsing of beëindiging in. Dit is slechts in een klein deel van de
gevallen opportuun. De zone van de leidingenstrook wordt gezien
als een gegeven waar rekening mee gehouden moet worden, niet
als iets wat te beïnvloeden is.
Zo zijn de bouwmogelijkheden door verschillende grootheden
beperkt. In de Hofgeest west zijn de mogelijkheden afhankelijk
van het aanpassen van de contour van de BBG. In het gebied van
de huidige VSV-velden is de te bebouwen oppervlakte kleiner dan
die VSV-velden als gevolg van leidingen en milieuzonering. In het
gebied van de Grote Buitendijk zijn de mogelijkheden ook kleiner
dan gedacht zou kunnen worden op basis van de BBG-contour, als
gevolg van de leidingenstrook.

deze ontwikkeling versneld worden. Door de potentie van het
helofytenfilter te gebruiken en in te zetten voor de waterkwaliteit in het gebied kan deze ecologische impuls gesteund worden
met een verbeterde waterkwaliteit. Door voorts in te zetten op
het bufferen van water is het mogelijk een systeem te realiseren
waarin amper nog water ingelaten hoeft te worden. Ook dit komt
de kwaliteit ten goede.
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In de volgende paragrafen wordt het Ontwikkelingsplan uitgelegd.
Bij het maken van het Ontwikkelingsplan is op basis van de input
uit de opgaveformulering, uit de participatie en uit de onderzoeken steeds gerekend en getekend. Dit is op een gedetailleerder
niveau gebeurd dan de Planschets laat zien. Dat was nodig om
te testen of de programmatische inhoud van het rekenmodel ook
daadwerkelijk ruimtelijk in het plan past. Later is dit plan geabstraheerd tot de Planschets die door de uiteindelijke ontwikkelaars uitgewerkt kan worden tot stedenbouwkundige plannen.
Van Scenario B naar Ontwikkelingsplan

5.1.1. Scenario B
Uitgangspunt voor het maken van de plankaart is scenario B,
waarvan het ontstaan in paragraaf 2.1 is uitgelegd. In dit scenario
wordt ingezet op een bebouwing van losse clusters aan de Grote
Buitendijk, een wijkje op de bestaande voetbalvelden van VSV,
het verplaatsen van VSV naar een nieuw complex in de zone aan
de A22/A9 en het maken van een wijkje in de Hofgeest tussen de
Broekeroog, de Rijksweg, de Hofgeesterweg en het Hillegondswegje. Tussen dit laatste wijkje en de bestaande bedrijvigheid en
de rijksweg is een zone met nieuwe bedrijvigheid voorzien. In het
gebied van de Grote Buitendijk zijn zeven clusters getekend die
ontsloten worden via één weg die aansluit op de Grote Buitendijk
bij de Langemaad. De woonclusters hier zijn omgeven door een
brede groene rand.
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Bij dit scenario is aangegeven dat gedacht moet worden aan een
programma van ca 370 woningen. Daarnaast moet in alle gebieden
tezamen waar woningbouw plaatsvindt gemiddeld in de verhouding 30% sociaal en 70% vrije sector worden gebouwd. De nadruk
bij de woningbouw moet liggen op doorstroming en bouwen voor
jongeren en starters. Tevens dient er aandacht te zijn voor ouderen. Belangrijk is verder dat de ontwikkeling voor de gemeentelijke grondexploitatie minimaal neutraal moet zijn. Voor een
gedetailleerdere omschrijving van de voorwaarden die aan het
ontwikkelplan worden gesteld wordt verwezen naar de bijlage 06.

• Geluid wordt niet aan de gevel geweerd, maar middels een
geluidscherm aan de A9/A22.
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Een aantal voorwaarden die zijn opgesteld voor het maken van
het ontwikkelplan staan op gespannen voet met elkaar. Zo is het
bijvoorbeeld niet haalbaar gebleken om te voldoen aan de combinatie van uitgangspunten om in beginsel het geluid te weren aan
de gevel terwijl ook losse clusters met bebouwing dienen te worden gerealiseerd en de woningbouw bij moet dragen aan de kwaliteit van de omgeving. Een tweede voorbeeld is dat de beschikbare
ruimte van de bouwvlekken in het scenario slechts de mogelijkheid biedt voor het realiseren van appartementen. Dit zou betekenen dat het volledige programma aan de Grote Buitendijk uit
appartementen zou moeten bestaan, wat uit markttechnisch en
financieel oogpunt niet mogelijk is. Daar waar niet aan alle voorwaarden kon worden voldaan is de keuze steeds ingegeven door
te kijken naar de geest van scenario B en de vraag of met recht
gezegd kon worden of het plan nog voldeed aan dit scenario.
Uiteraard is bij die afweging ook zorgvuldig gekeken op wat voor
manier er door de bewoners gereageerd is op de interpretatie van
het scenario.
Om zo goed mogelijk te voldoen aan scenario B zijn de volgende
afwijkingen ten opzichte van de voorwaarden aangebracht:
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5.1.2. Interpretatie van scenario B
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• De woningen aan de Grote Buitendijk worden via twee aansluitingen ontsloten op de Grote Buitendijk, en niet via één
ontsluiting, zoals op de tekening van scenario B en ook niet
zonder aansluiting op de grote Buitendijk, zoals in de tekst.
• Het plan gaat uit van ca. 310 woningen en niet van ca. 370
woningen.
• Er wordt ten opzichte van het scenario een relatief kleine bedrijvenzone voorgesteld.

5.2.2. Wonen

5.2.

Gelet op de geformuleerde uitgangspunten van de raad en de conclusies van het Woningmarktonderzoek 2009 zou een deel van de
sociale koop bestemd kunnen worden voor starters. Hierbij wordt
gedacht aan Hofgeest/VSV terrein. De huurwoningen in Hofgeest/
West kunnen dan gerealiseerd worden door een Woningcorporatie.

Ruimtelijke hoofdopzet van het ontwikkelingsplan

5.2.1. Tweedeling

Op basis van de woonvisie 2015 en de Prestatieafspraken wordt
op nieuwbouw- locaties uitgegaan van 30% huur en 70% koop. Dit
wordt ook in het Ontwikkelingsplan aangehouden.

Om het percentage huur te bereiken dient een deel van de vrije
sector in huur te worden gerealiseerd.

In de Grote Buitendijk is aangehaakt op de kwaliteit van het open
gebied. Hier wordt gebouwd in losse clusters die brede zichten
open laten van de Grote Buitendijk tot de snelweg. Het gebied
ligt laag en is nat, wat benut wordt door hier de volledige wateropgave te realiseren. Zo ontstaat een waterrijk gebied met veel
mogelijkheden voor recreatief medegebruik.
De Hofgeest ligt hoger en droger en wordt gekenmerkt door een
landelijk karakter. Hier wordt het leeuwendeel van het programma gerealiseerd in twee qua maat en qua aantal woningen meer
traditionele wijkjes. Hier ligt het onbebouwd gebied meer aan de
buitenkant van de wijkjes. Daar waar mogelijk wordt dit gebied
verpacht om aan te sluiten op het bestaande beeld van paardenweitjes en af en toe een schaap of geit.
De grens tussen deze twee delen in het plangebied wordt gevormd
door de in het plan verlegde ‘Lange Sloot’.

Prestatieafspraken en Woonvisie:
Op basis van de prestatieafspraken 2007/2010 is de afgelopen
jaren gestreefd naar een verdeling in de gehele woningvoorraad
van 45% huur en 55% koop.
Op dit moment is deze verdeling bereikt. Dit betekent dat, zolang
geen nieuwe afspraken zijn gemaakt, het % 30/70 kan fluctueren.
Bovendien zijn de prestatieafspraken per 31 december jl. geëxpireerd
Woningmarktonderzoek 2009:
Er is bij veel starters een eerste voorkeur voor de Grote Buitendijk. Echter starters onder de 27 hebben veelal interesse in een
huurwoning. Elders in de gemeente zijn er genoeg huurwoningen
voor starters beschikbaar. Doorstromers hebben eveneens belangstelling voor de Grote Buitendijk (wooncarrière)
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Het plangebied valt in twee delen uiteen: de Grote Buitendijk en
de Hofgeest. Het ligt niet voor de hand om in deze gebieden op
dezelfde manier te ontwikkelen. Liever dient het plan aan te sluiten op de verschillende kwaliteiten van deze twee delen.

Het plan omvat 306 woningen die globaal zijn verdeeld in 30%
sociaal en 70% vrije sector.

Sociaal

Vrije sector middenduur

Vrije sector duur

Totaal

Waarvan appartementen

50

Hofgeest west:

59

40

30

129

12

Hofgeest oude vsv velden

33

29

33

95

0

0

10

72

82

20

92

79

135

306

32

30,1%

25,8%

44,1%

Grote Buitendijk
Totalen
Procentueel

10,5%

Aanvullende voorwaarden
De woningen worden zoveel als mogelijk gebouwd onder de eisen
van woonkeurlabel zoals geregistreerd door SKW Certificatie BV te
Almere, waarbij naast ouderenwoningen ook woningen voor andere doelgroepen mogelijk zijn.
5.2.3. Verkeer
Verkeersfunctie Grote Buitendijk
In het raadsbesluit over de ontwikkelingsrichting Grote Buitendijk/Hofgeest is gekozen voor scenario B als koers. Als voorwaarde
is hierbij opgenomen het uitvoeren van een onderzoek naar de
verkeersstructuur van het nieuwe woongebied en de verkeersfunctie van de Grote Buitendijk. Het rapport van dit onderzoek is
opgenomen in bijlage 07. De verkeersontsluiting van de nieuwe
woonclusters langs de Grote Buitendijk is in het onderzoek in
breder perspectief beoordeeld door ook de functie van de Grote
Buitendijk in het wegennet van Velserbroek erbij te betrekken.

1. De functie en vormgeving van de Grote Buitendijk is onduidelijk
Op grond van de ligging in de wijk ligt een verkeersontsluitende functie voor de hand: enerzijds als verzamelweg van
verkeer uit de zijstraten en anderzijds als doorgaande weg
tussen de Broekeroog en Dammersboog. Het grootste deel van
de Grote Buitendijk (tussen Langemaad en Dammersboog) kent
echter een onduidelijke vormgeving, die het midden houdt
tussen een 30 en 50 km/uur weg. Formeel geldt hier een snelheidsregime van 30 km/uur, hetgeen wordt afgedwongen door
een groot aantal drempels en plateaus. De functie voor doorgaand verkeer komt hierdoor niet goed uit de verf.
2. Er rijdt onnodig veel verkeer door het centrum van Velserbroek
Verkeer dat nu de Grote Buitendijk mijdt, maakt in plaats
daarvan gebruik van een route door het centrum van Velserbroek (Vromaadweg-Zon Bastion en Velserbroekse Dreef). Dit
is nadelig voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in dit
gebied.
Vier oplossingsrichtingen
Er zijn in principe vier oplossingsrichtingen om de functie van de
Grote Buitendijk in het wegennet van Velserbroek te verduidelijken:
1. De vormgeving aanpassen aan het bestaande snelheidsregime
(30 km/uur)
2. Idem, met toevoeging van een ‘knip’ voor doorgaand verkeer
3. De gehele Grote Buitendijk vormgeven als 50 km/uur weg
4. Parallel aan de Grote Buitendijk een nieuwe verbindingsweg
realiseren.
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Woningbouwtaakstelling:
De Woningbouwtaakstelling vanuit de Provincie is niet gewijzigd
en bedraagt in de periode 2000-2020 2800 woningen. Hiervan zijn
tot 01-01-2010 1035 woningen gerealiseerd, zodat nog 1765 woningen moeten worden gebouwd.

Probleemstelling
Het probleem van de bestaande situatie is tweeledig:
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Krimp:
De laatste tijd wordt er veel aandacht geschonken aan het begrip
krimp, ook in Velsen. Krimp betekent dat de bevolking in absolute aantallen daalt. Echter in Velsen, waar op termijn sprake is
van een lichte daling, neemt het aantal huishoudens de komende
jaren nog toe en daarmee ook de vraag naar woningen. Bovendien
is Velserbroek een jonge wijk. De eerste bewoners vestigden zich
in 1986 en de kinderen daarvan zijn nu rond de 21 jaar.
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Argumenten tegen verbindingsweg
• Het onbebouwde gebied aan de Grote Buitendijk wordt op
deze manier verder versnipperd.
• De langzaamverkeersverbindingen Koeriersterspad/Weidepad
en De Vliet krijgen een extra kruising, met alle bijbehorende
voorzieningen.
• Er komt een extra lijn met verlichting, waardoor de sfeer van
het stedelijke gebied verder oprukt.
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Mogelijkheden voor verbindingsweg
Voor de oplossing met de verbindingsweg zijn eerst drie mogelijkheden ruimtelijk onderzocht (voor een toelichting zie bijlage 08).
Als meest optimale oplossing is gekozen voor een situering van de
verbindingsweg tussen de huidige Grote Buitendijk en de nieuwe
woonclusters (zie de schetstekening in bijlage 08). Op ruime
afstand van de woningen wordt een nieuwe weg gerealiseerd,
waarop de woonclusters en het sportterrein worden aangetakt.
De huidige Grote Buitendijk kan dan in zijn geheel een rustige
30 km/uur woonstraat worden, doordat het doorgaande verkeer
en het overgrote deel van het bestemmingsverkeer gebruik gaat
maken van de nieuwe weg. Hierdoor worden ook de routes door
het centrum (Vromaadweg-Zon Bastion en Velserbroekse Dreef)
enigszins ontlast. Naar verwachting is de hoeveelheid verkeer op
de nieuwe weg ongeveer gelijk aan die op de aansluitende wegen,
De Kamp en de Dammersboog. Gezien de relatief geringe verkeersintensiteit en de mogelijkheid de weg op ruime afstand van
de woningen te leggen, zal er weinig hinder van verkeer voor de
omwonenden zijn.

Argumenten voor verbindingsweg
• Langs de Grote Buitendijk wordt een heldere verkeersstructuur
gemaakt met een nieuwe weg waarop de woonclusters en het
parkeerterrein van de sportvoorzieningen worden aangetakt.
• De huidige Grote Buitendijk kan in zijn geheel een rustige 30
km/uur woonstraat worden.
• De Oostlaan kan een recreatieve functie krijgen als fietspad.
• De zuidelijke wijken van Velserbroek krijgen een volwaardige
extra verkeersontsluiting.
• De verkeersveiligheid en leefbaarheid van de wegen in het
centrum wordt vergroot.
• Het wegennet van Velserbroek wordt als geheel robuuster.
• De verbindingsweg vormt een natuurlijke scheiding tussen het
bestaande watersysteem aan de Grote Buitendijk en het nieuw
te maken watersysteem in het weilandgebied.
• Tijdens de realisatie van de woonclusters kan de bouwstroom
via de nieuwe weg verlopen.
• Door de ontwikkeling Grote Buitendijk bestaat nu de kans om
de verkeerssituatie aan deze zijde van Velserbroek te verbeteren. Na de realisatie van de woonclusters is dit vrijwel onmogelijk.
• Gezien de voordelen voor de zuidelijke wijken en het centrum,
zal in deze wijken veel draagvlak bestaan voor het vergroten
van de ontsluitingsmogelijkheden.
• Vanwege het ontlasten van de huidige Grote Buitendijk zal ook
een deel van de bewoners van de Grote Buitendijk voorstander
zijn.
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Van de vier genoemde oplossingsrichtingen hebben de varianten 2
en 3 te grote nadelen (te veel verkeer door centrale deel Velserbroek, respectievelijk te veel negatieve invloed op de bestaande
woningen Grote Buitendijk) en zijn daarom niet verder uitgewerkt. Variant 1, waarbij de woonclusters op de Grote Buitendijk
worden aangetakt conform het stedenbouwkundig plan, is verkeerskundig mogelijk. De herinrichting als 30 km/uur weg schept
duidelijkheid voor de weggebruiker, maar lost uiteraard niet het
probleem op dat de Grote Buitendijk onderbenut wordt als schakel tussen de Broekeroog en de zuidelijke wijken van Velserbroek.
Vanuit verkeerskundig oogpunt is variant 4, de aanleg van een
verbindingsweg, het meest ideaal.
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De in het ontwikkelingsplan voorgestelde oplossing voor het verkeer is volgens het onderzoek mogelijk. Met betrekking tot een
eventuele verbindingsweg houden de argumenten voor en tegen
elkaar min of meer in evenwicht. Op basis van de financiën, de tekening van scenario B en het ontbreken van de absolute noodzaak,
is in het plan gekozen voor de oplossing zonder verbindingsweg.
Ontsluiting Hofgeest
Belangrijk bij het ontsluiten van de nieuwe wijken in de Hofgeest
was de opgave van het sluipverkeer van de Broekeroog, via de
Hofgeesterweg naar Spaarnwoude. De vraag bij deze opgave was
of het nu verstandig zou zijn om het sluipverkeer nadrukkelijker
te weren, zodat dit verkeer gedwongen zou worden om de reguliere route via de Rijksweg en de Amsterdamseweg te nemen. Dit
kruispunt is echter al relatief intensief belast. Vandaar dat in het
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ontwikkelingsplan de oplossing is getekend om dit sluipverkeer
beter te accommoderen zodat er minder overlast door ontstaat.
Daartoe is een verbindingsweg getekend tussen de Broekeroog en
het Spijk. Zowel de Broekeroog als het Spijk zijn qua profilering
toegerust voor de te verwachten intensiteiten. Zo kan de Hofgeesterweg, waar door het smalle profiel nu de meeste problemen
zijn, ontlast worden, en ingericht worden als fietsstraat. Deze zou
dan alleen nog met de auto toegankelijk zijn voor de direct aanwonenden.
Het wijkje op de huidige velden van VSV zou dan aangesloten kunnen worden op de nieuwe verbinding, het wijkje in de Hofgeest –
west kan op de Broekeroog ontsloten worden. Deze oplossing is in
het verkeerskundig onderzoek getest.
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• Er blijft minder ruimte over voor het water en voor onbebouwd
gebied dat te gebruiken is als recreatiegebied.
• De bestaande woningen aan de Grote Buitendijk krijgen een
extra verbinding in het uitzicht.
• De ruimte die de verkeersoplossing vergt bij het wegvak dat
aansluit op de Dammersboog, zal ten koste gaan van een deel
van het groen.
• Er komt meer verharding in het gebied, waarvoor compensatie
in oppervlaktewater nodig is.
• Er is geen absolute noodzaak voor de aanleg van een verbindingsweg, omdat de hoeveelheid verkeer op de Grote Buitendijk binnen acceptabele grenzen voor een 30 km/uur zone
blijft.
• De verbindingsweg kost extra geld. Dit kan niet ten laste
worden gelegd van de ontwikkelaars, zodat andere middelen
aangesproken moeten worden.
• Een deel van de bewoners en omwonenden van de Grote Buitendijk maakt zich zorgen over de hinder die de nieuwe weg
kan gaan veroorzaken.

S12

0-6 jaar

0-6 jaar

0-6 jaar

0-6 jaar

0-6 jaar

0-6 jaar
0-6 jaar
6-12 jaar
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6-12 jaar

6-12 jaar
0-6 jaar

0-6 jaar

5.2.4. Spelen

Het combineren van de jongerenplek met het nieuwe complex
van VSV sluit goed aan op de mogelijkheden van het nieuwe sportpark, vervult een behoefte, en er kan verwacht worden dat op
deze plek relatief weinig overlast ontstaat.
De grote hoeveelheid onbebouwd terrein in het plangebied en de
grote oppervlakte aan water die wordt toegevoegd in het gebied
van de Grote Buitendijk biedt uitgelezen mogelijkheden voor
avontuurlijk spelen. Het water kan gebruikt worden met bootjes
en in de winter uiteraard om op te schaatsen. Het onbebouwde
gebied leent zich uitstekend om landschappelijke aanleidingen
te bieden voor spelen zonder dat daarvoor toestellen hoeven te
worden geplaatst. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan hoogteverschillen, bomen of een ministrandje.
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In deelgebied Grote Buitendijk wordt voorgesteld de geplande
scouting te combineren met een speelplek voor 6-12 jarigen. Gelet op het aantal woningen lijkt het realiseren van 2 speelplekken
voor de 0-6 jarigen voldoende in het deelgebied Grote Buitendijk,
1 in de middelste blauwe en 1 in de rechter blauwe cirkel.
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Als de richtlijnen voor de afstand van de speelplekken tot de
woningen strikt worden aangehouden, dienen er in totaal 9 à 10
speelplaatsen gerealiseerd te worden in het plangebied Grote
Buitendijk/Hofgeest. Het nieuwe plangebied is ruim opgezet. In
verhouding tot het aantal woningen lijkt het overdreven het oorspronkelijke plan door te zetten (zie facetkaart hiernaast). Het is
nog niet bekend hoeveel kinderen er in de nieuwe wijk wonen en
wat de leeftijden van de kinderen zullen zijn.
Er wordt daarom voorgesteld om in het definitieve ontwikkelingsplan in de Hofgeest rekening te houden met 1 grote speelplek te
realiseren voor 0-6 jarigen gecombineerd met een speelplaats
voor 6-12 jarigen en nog 1 kleine speelplek voor 0 tot 6 jarigen
aan de noordzijde.
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5.3.

Grote Buitendijk

5.3.1. Wonen
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In het gebied van de Grote Buitendijk zijn zes clusters bebouwing
opgenomen die samen ruimte bieden aan ca. 80 woningen. Het
programma kent appartementen in maximaal 4 lagen (parkeren
er onder) of maximaal 3 lagen (parkeren er naast). Daarnaast zijn
een beperkt aantal rijwoningen meegenomen, wordt in tweeonder-één-kappers en vrije kavels voorzien en zijn er extra grote
vrije kavels en patiowoningen geprojecteerd. Zo ontstaat een
gevarieerd programma dat goed kan aansluiten op de mogelijkheden van de locatie en het marktonderzoek. In het Noordwesten
van het gebied zijn de appartementen gesitueerd. Naar het zuidoosten toe wordt het bouwprogramma dunner en lager, wat ook
goed aansluit bij het steeds landelijker en natter worden van het
gebied.

In het gebied van de Grote Buitendijk wordt de volledige wateropgave voor de gehele ontwikkeling gerealiseerd. Dit betekent
dat de wateropgave die samenhangt met de nieuwe bebouwing en
verharding van de Hofgeest ook in het gebied van de Grote Buitendijk wordt gerealiseerd. In de Hofgeest wordt dus geen extra
water aangelegd. Zo kunnen de kwaliteiten van de verschillende
gebieden gemaximaliseerd worden in plaats van dat in elk gebied
een beetje gerealiseerd moet worden waardoor alles op alles gaat
lijken. In het gebied ontstaan daardoor eilanden in de waterstructuur die de oorspronkelijke slotenstructuur van het gebied volgt,
zodat aangesloten wordt op de cultuurhistorische kwaliteit van
het gebied. Hierdoor wordt de kans geminimaliseerd op graven
in archeologisch waardevol gebied en kan zo efficiënt mogelijk
gebruik worden gemaakt van de aanwezige kwaliteit. De grootste
waterpartij wordt gemaakt aan de Grote Buitendijk zelf om ook
voor de bestaande wijk een maximale kwaliteitsimpuls te reali-
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5.3.2. Water
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seren en om er voor te zorgen dat er voldoende afstand gerealiseerd wordt tussen de bestaande en de nieuwe woningen. Aan
deze waterpartij wordt een doorgaande openbare zone gekoppeld
waardoor ook een voet- fietspad loopt. Verder worden de waterpartijen van noord naar zuid steeds breder, wat aansluit bij het
steeds lager liggende en steeds nattere gebied.

• Overleg starten met het hoogheemraadschap van Rijnland om
overeenstemming te krijgen over de waterambities en overeenstemming te bereiken over het resultaat van de huidige
fase (tek. xxx).
• Langs de Grote Buitendijk is nu één watergang ingetekend,
terwijl in de huidige situatie sprake is van twee waterpeilen
(-1,30 m NAP resp. -0,80 m NAP). In de vervolgfase dient onderzocht te worden of dat werkelijk mogelijk, waarbij tevens
onderzocht dient te worden of het gewenste regime van flexibel peilbeheer mogelijk is. Verhoging van het peil in de watergang kan aanleiding zijn tot grondwateroverlast in de bestaande wijken langs de Grote Buitendijk. Ook de riooloverstorten
08_EO16 en 08_EO17 zullen dan verhoogd moeten worden, zie
figuur xxx. Onderzocht dient te worden of dat mogelijk is en
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Op basis van uitgevoerd onderzoek (bijlage 09) worden de volgende adviezen gegeven voor de vervolgfase:
Om de ambities ten aanzien van duurzaamheid vast te houden
wordt aanbevolen om de ambities bestuurlijk vast te stellen en
over te nemen in de afspraken met bouwers en ontwikkelaars.
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Het helofytenfilter krijgt een opknapbeurt en wordt weer aangesloten op het watersysteem, waardoor het een rol kan vervullen in
de verbetering van de waterkwaliteit. Het waterpeil in het gebied
wordt voor zover mogelijk verhoogd, ten behoeve van waterberging en waterkwaliteit. Dit dient nog wel afgestemd te worden
met de hoogte van de Oostlaan en onderzocht moet nog worden
wat de gevolgen zijn van de drooglegging voor de bestaande woningen aan het noordelijke deel van de Grote Buitendijk.
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De eilanden zijn in het noordelijke deel kleiner dan in het zuidelijke. Door de combinatie met de woonclusters ontstaan in het
noordelijke deel onbebouwde randen in de eilanden die waardevol
zijn op het gebied van recreatief gebruik en qua kwaliteit van de
openbare ruimte, maar niet meer geschikt zijn om te verpachten
aan een veehouder. In het middelste eiland van het noordelijk
deel wordt voorzien in een grote openbare ruimte die dienst kan
doen als groene buitenruimte voor de omgeving, en in die zin ook
een bijdrage zal vormen voor de kwaliteit van de bestaande wijk
Velserbroek. Door dit gebied kunnen ook langzaamverkeersroutes
lopen waarlangs het sportcomplex bereikt kan worden of als deel
van een rondje Grote Buitendijk. Aan deze centrale ruimte zijn de
appartementen gekoppeld. In het zuidelijke deel van het gebied,
ten zuiden van het Koeriersterpad / Weidepad,zijn de onbebouwde delen van de eilanden groter. Hier blijven robuuste, graspercelen over die een prima rol kunnen spelen als verpacht gebied.
Zo ontstaat er een langzaam verloop in het gebied van de Grote
Buitendijk van een wat stedelijker deel ten noorden van het Koeriersterpad / weidepad met appartementen en openbare ruimte
naar een wat landelijker deel met patiowoningen, verpachte
gebieden en nog meer water.
Het gebied direct aan de Grote Buitendijk wordt wat parkachtiger
ingericht met plekken om aan het water te zitten en paden die

Aan de snelweg wordt het nieuwe geluidscherm voor het grootste
deel aan het oog onttrokken door zones met beplanting. Alleen in
het gebied rondom de nieuw te maken CRM-tunnel wordt de openheid maximaal gehouden. Enerzijds vanwege de sociale veiligheid, anderzijds omdat in dit deel ook de overzijde van de A9/A22
onbeplant is waardoor het open karakter extra benadrukt wordt
en op één plek nog een beetje overblijft van de beleving van de
polder als geheel.
In het meest noordelijke deel van de Grote Buitendijk wordt ook
de ligging van de ‘Lange Sloot’ aangepast. De bajonet die de
huidige situatie kenmerkt wordt er uit gehaald en het laatste deel
van de sloot wordt weer in het verlengde van de rest van de Lange
Sloot (bij de Vliet en de Rietkamp) aangelegd. Hier wordt ook een
belangrijke langzaamverkeersverbinding aangelegd. Het verleggen
van het laatste deel van de Lange Sloot biedt ook ruimte voor het
maken van een parkeervoorziening voor het sportcomplex en voor
een goede verdeling van de voetbalvelden van VSV. Ruimtelijk kan
de Lange Sloot dan gezien worden als de grens tussen de Hofgeest
(besloten gebied met meer bebouwing) en de Grote Buitendijk
(open gebied met meer water).
5.3.4. Ontsluiting
De ontsluiting van de woningen in de clusters vindt plaats via
twee aansluitingen op de Grote Buitendijk. Eén bij de Langemaad
en één bij de Mina Krusemanstraat waar aangesloten wordt op de
Joke Smitbrug. Op deze manier krijgen de clusters ook een goede
verbinding met het centrum van Velserbroek terwijl de extra
belasting van de Grote Buitendijk minimaal gehouden wordt.
Er is gekozen voor twee aansluitingen om er voor te zorgen dat
de langzaamverkeersverbinding tussen Velserbroek en het open
gebied via het Koeriersterpad / weidepad zo min mogelijk belast
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5.3.3. Groen/openbare ruimte

door parkachtig groen lopen, terwijl de zone aan de Oostlaan haar
landelijke en open karakter houdt.
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welke hydraulische consequenties dat heeft voor het functioneren van het huidige rioolstelsel.
• In detail uitwerken van het watersysteem in een waterhuishoudingsplan. Hierin wordt het oppervlaktewatersysteem verder
uitgewerkt, een concept rioleringsplan en een ontwateringsplan (zowel tijdens realisatie- als tijdens beheerfase).
• Het (laten) opstellen van een grondbalans
• Ambities ten aanzien van duurzaamheid en waterkwaliteit op
te nemen in afspraken met ontwikkelaars
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wordt met verkeersinvloeden. Zo kan deze verbinding haar kwaliteit houden en ontstaat al aan de Grote Buitendijk zelf het idee
van een entree naar het open, landelijke gebied.
5.4.

Nieuw complex VSV

Normen voor aantal velden
13 september 2010 heeft de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
(KNVB) een behoeftebepaling voor VSV opgesteld. (Zie bijlage 10)
Hieruit blijkt dat de behoefte aan wedstrijdvelden als volgt is:
zaterdag
zondag

– 4 wedstrijdvelden
– 3 wedstrijdvelden

Uitgaande van het hoogste aantal speelvelden dient het sportcomplex uitgebreid te worden met 2 trainingsvelden.
Als we uitgaan van deze normen zijn er dus in totaal 6 grasvelden
of 2 kunstgrasvelden en 2 grasvelden nodig. De kunstgrasvelden
hebben een dubbelfunctie van zowel wedstrijdveld als trainingsveld. In geval van toepassing van uitsluitend grasvelden is deze
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Direct ten zuiden van huis ’t Spijk worden zes nieuwe velden
voorgesteld. De twee velden die het dichtst bij de Oostlaan liggen kunnen kunstgrasvelden zijn. Voor de overige velden ligt dat
niet voor de hand aangezien die boven het leidingentracé liggen. Dat betekent dat de kosten bij eventueel onderhoud aan het
leidingentracé extra hoog zouden zijn vanwege de reparatie van
het kunstgras. Bij de voorgestelde ligging is dat niet aan de orde.
Het voordeel van een kunstgrasveld is dat dit veel intensiever
kan worden gebruikt en onder alle omstandigheden vergelijkbare
speleigenschappen met zich meebrengt. De onderhoudskosten/
vervangingskosten van een kunstgrasveld zijn echter aanzienlijk
hoger. Als dit wordt afgezet tegen de kosten per gebruiksuur, zijn
de verschillen niet groot.
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5.4.1. Velden
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Het clubgebouw met tribune, kleedkamers en kantine ligt centraal
tussen de velden, aan het hoofdveld. Door het complex loopt de
Lange Sloot, wat betekent dat er op het complex een bruggetje
moet worden gemaakt voor de bereikbaarheid van de velden voor
voetballers en onderhoud.
5.4.3. Parkeren
Het parkeren voor het VSV-complex is gesitueerd ten zuidwesten
van de Oostlaan. Door deze ligging wordt een aantal aantrekkelijke mogelijkheden gecombineerd. Ten eerste is het zo mogelijk om
de parkeerplaats direct vanaf de Broekeroog en de Kamp te ontsluiten, waardoor de Hofgeesterweg en de Oostlaan niet te maken
krijgen met de piekbelastingen van het voetbalverkeer. Ook is het
zo mogelijk om de parkeerplaats een dubbelfunctie te geven voor
tennis- en rugbycomplex. Dit zou tussen tennisvelden en manege
de flexibiliteit voor toekomstige aanpassingen vergroten. Tenslotte wordt zo voorkomen dat het VSV-complex zich zoals zoveel
sportcomplexen presenteert met een niet ingepaste vlakte met
auto’s. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om het voetbalcomplex een hoogwaardig voorplein te geven. Dit doet ook recht
aan de positie van het complex aan de Oostlaan in de directe nabijheid van huis ’t Spijk. Bij het inrichten van dit voorterrein kan
ook de speelplek voor 12-20 jarigen op een goede manier worden
ingepast. Op deze locatie is het enerzijds te verwachten dat de
speelvoorziening relatief weinig overlast oplevert voor bewoners,
terwijl door de aanwezigheid van het sportterrein wel een zekere
sociale controle is gewaarborgd.

Voor de ontwikkeling van het voetbalcomplex is verder van belang
dat de randen goed ingeplant worden, zodat een goede overgang
naar het gebied direct rond huis ’t Spijk gemaakt kan worden.
Aan de zuidzijde, waar het complex in het gebied van de Grote
Buitendijk ligt is het ook van belang om goede beplanting aan
te brengen. In dit gebied kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
brede rietkragen aan de sloten die naast de Oostlaan liggen. De
grond die daar uit vrij komt kan gebruikt worden voor het aanleggen van lage aarden walletjes rondom het kunstgrasveld, zodat de
invloed van dit veld geminimaliseerd kan worden en zodat tegelijk een natuurlijke kleine verhoging ontstaat wat aantrekkelijk is
voor toeschouwers.
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5.4.2. Clubgebouw en relatie met velden

5.4.4. Ruimtelijke inpassing
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dubbelfunctie niet mogelijk. Aangezien in het plan ruimte is opgenomen voor twee kunstgrasvelden, biedt het totaal aantal velden
van zes een overmaat van twee velden ten opzichte van de norm.
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5.5. Ontwikkeling bestaande VSV velden
5.5.1. Wonen
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5.5.2. Ontsluiting intern
Om er voor te zorgen dat de uitstraling van het wijkje een landelijk karakter houdt, wordt het leeuwendeel van de woningen niet
vanaf de omliggende wegen ontsloten, maar vanaf een ontsluiting in het wijkje. De achterkanten die dan ontstaan richting de
omliggende wegen worden afgewerkt met dichte houtwallen. Op
strategische plekken wordt echter ruimte gereserveerd voor een
grotere vrije kavel die wel ontsloten wordt vanaf Hofgeesterweg
of Broekeroog. Zo ontstaat een afwisseling van grotere kavels met
groene erven, die net als veel bestaande kavels hun voorkant aan
de omliggende wegen hebben, en dichte, groene bosschages die
het wijkje van de omliggende wegen aan het oog onttrekken. Zo
wordt er voor gezorgd dat er bijvoorbeeld tegenover huis ’t Spijk
geen bebouwingsrand ontstaat, maar juist een groene buffer. Ook
de belangrijke historische lijn van de Hofgeesterweg wordt zo
ontzien van projectmatige, nieuwe bebouwing. Deze rand wordt
gevormd door een openbare ruimte die afgezoomd is met dichte
beplanting, alvorens het wijkje begint.
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Op de locatie waar nu de velden van VSV liggen, is woningbouw
voorzien. De beschikbare ruimte voor deze woningbouw wordt
bepaald door de grenzen van het huidige voetbalcomplex, door de
leidingenstrook die door het complex loopt en door de milieuzonering van de naastgelegen functies als manege en rugby.
Bij een traditionele, efficiënte verkaveling levert dit ruimte op
voor ca. 95 woningen. Hier wordt het programma gevormd door
traditionele rijwoningen in de sociale en in de vrije sector. Daarnaast wordt de rand van het gebied gevormd door twee-onderéén-kappers en vrije kavels.
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5.5.4. Openbare ruimte en Groen
De noordwestgrens van de wijk wordt gevormd door de leidingenstrook waar niet op gebouwd kan worden. Hier kan de belangrijkste openbare ruimte van de wijk worden gerealiseerd, waar bijvoorbeeld ook prima een balletje kan worden getrapt. De ruimte
kan verder worden ingericht met houtwallen en parkachtige
beplanting. Een andere optie voor deze relatief grote ruimte is
om deze te verkopen, zodat het gebied gebruikt kan worden voor
het houden van dieren.
In het wijkje wordt verder de noodzakelijke openbare ruimte aangelegd. Voorgesteld wordt om deze aan te leggen in een reeks van
informele plekken, zoals verbrede stoepen, kleine speelplekjes of
een autovrij erf, die opgespannen is van de Broekeroog tot huis ’t
Spijk. Deze ‘ervenroute’ aan openbare ruimtes kan aansluiten op
een vergelijkbaar stelsel in het wijkje Hofgeest west.

5.6.

Hofgeest west

5.6.1. Wonen
Deze wijk is gesitueerd tussen de Broekeroog, de Hofgeesterweg,
de Rijksweg en het Hillegondswegje. De beschikbare ruimte wordt
ook hier ingekaderd door de aanwezigheid van het leidingentracé,
min of meer parallel aan het Hillegondswegje en door de aanwezigheid van bedrijven met een milieucontour. Voor de realisatie
van de wijk is het nodig dat een deel van deze bedrijven verdwijnen. De beschikbare ruimte is groot genoeg voor het realiseren
van ca. 130 woningen.
De opzet van de wijk is grotendeels gelijk aan die van de wijk
op de bestaande VSV-velden. Ook hier wordt de bebouwing aan
de buitenrand ontsloten door een weg in het wijkje, waarna de
achterkanten ingeplant worden met groen. Ook hier worden op
strategische plekken grote vrije kavels ingezet om beeld te maken
aan de omliggende wegen.
In het wijkje is eenzelfde reeks aan openbare ruimtes getekend
als in het voorgaande wijkje. Deze sluiten op elkaar aan en aan de
zuidwestzijde sluit deze reeks aan op de belangrijkste openbare
ruimte voor deze wijk.
Deze groene ruimte ligt tussen het bedrijventerrein en de woonwijk in en vormt zo een overgangszone en buffer die de woonkwaliteit ten goede komt. Door de openbare ruimte loopt een fietspad
dat aansluit op de Rijksweg en aan de andere kant bij de Hofgeesterweg aansluit op de langzaamverkeersverbinding door Velser-
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De ontsluiting van de wijk vindt plaatst vanaf een nieuwe weg
die in het verlengde ligt van het Spijk en aansluit op de Broekeroog. Door deze ontsluiting is het niet meer nodig om doorgaand
verkeer over de Hofgeesterweg toe te laten en kan deze geknipt
worden en worden ingericht als fietsstraat, uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
Deze nieuwe route vangt het sluipverkeer richting Spaarnwoude
af, dat nu van de Hofgeesterweg gebruikt maakt. Voordeel is dat
deze weg een inrichting kan krijgen die op deze belasting is toegerust. De Broekeroog en het Spijk zijn al afdoende ingericht voor
deze belasting. De Hofgeesterweg was dat niet, en een herinrichting zou afbreuk doen aan de historische kwaliteit van het profiel.
Nu kan de Hofgeesterweg wel op nieuw ingericht worden, maar
dan met oog voor deze historische betekenis en met ruimte voor
nieuwe, duurzame laanbeplanting, zodat ook de entree naar huis
’t Spijk meer monumentaliteit krijgt.

Haaks op deze route loopt een langzaamverkeersverbinding die
het sportcomplex, de wijk en de openbare ruimte aan de noordwestkant met elkaar verbindt. In het wijkje zelf kan volstaan worden met een adequate inrichting van het 30km. gebied. Het gaat
vooral om de aansluiting met de omgeving.
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5.5.3. Ontsluiting van de wijk en sluipverkeer
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broek die door de gehele wijk en vervolgens in het zuiden aansluit
op de Joke Smit kade en uiteindelijk de Dammersboog. Voor de
bewoners in de nieuwe wijk betekent dat ook een efficiënte langzaamverkeersverbinding met het centrum van Velserbroek.
In deze wijk is ruimte gereserveerd voor het bescheiden toepassen
van appartementen voor starters. Deze appartementen zijn steeds
gekoppeld aan de reeks van openbare ruimten in het plan.
De ontsluiting van de wijk vindt plaats direct vanaf de Broekeroog. Deze entree van de wijk is ook gekoppeld aan de reeks van
openbare ruimten in het plan.

De beschikbare ruimte is een resultante van diverse ruimtelijke
mogelijkheden en ruimtelijke beperkingen (grens huidige bedrijven; grens aangrenzende woonkavel; leidingenstrook, woningbouw
kan niet dichter bij N208 wegens geluid; fietsroute door Velserbroek kan door gebied lopen; mogelijke groenzone als buffer
tussen bedrijven en woningen). Zo is een gebied gereserveerd van
ca. 1,9 ha.
De grootte van het terrein laat nog diverse mogelijkheden van
gebruik open. De discussie met betrekking tot de programmering
van het terrein heeft drie goede mogelijkheden opgeleverd, die
in het vervolgtraject verder op hun haalbaarheid, wenselijkheid
en ruimtelijke kwaliteit onderzocht moeten worden. Qua milieuzonering is het uitgangspunt genomen dat de nieuwe bedrijven
geen hindercirkel met zich meebrengen. Dat betekent feitelijk
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Aan de zuidwestkant van de woonwijk is een bedrijvenzone gepland. Naar aanleiding van de belemmeringen, de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving en de opmerkingen van de bewoners is deze zone kleiner dan in scenario B. De zone ligt tussen het
nieuw te maken tuincentrum en de besproken openbare ruimte in.
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5.6.2. Bedrijvenzone
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Het eerste profiel is het eenvoudigst, het tweede mede ingegeven
door de resultaten van het participatietraject en het derde biedt
mogelijkheden om deze zone ook te verbinden met het woongebied.
Vooralsnog wordt er in de ontwikkelplankaart uitgegaan van een
dichte zone met beplanting om de bedrijvenzone af te schermen
van de openbare ruimte en van het woongebied. Dit zou afhankelijk van de invulling nog genuanceerd kunnen worden. In alle gevallen vindt de ontsluiting van het gebied plaats via de Rijksweg,
naast de entree van het al geplande tuincentrum. Zo wordt de
Hofgeesterweg ook niet belast met de eventueel verkeersaantrekkende werking van nieuwe functies. Afhankelijk van de gekozen
optie kan het gebied minder of meer open vormgegeven worden
naar het woongebied toe, waarbij indien toepasselijk de functies
ook bereikbaar kunnen zijn voor langzaam verkeer.
De overgang van de bedrijvenzone naar de Hofgeesterweg wordt
gemaakt met drie grote woonkavels die in de sfeer van de bebouwing van de Hofgeesterweg passen en die ontsloten kunnen worden vanaf de Hofgeesterweg.
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1. Het realiseren van één groot tuincentrum in aansluiting op het
naastgelegen tuincentrum en/of faciliteren van toekomstige
schaalvergroting van het naastgelegen tuincentrum. Qua vraag
kan dan ook gekeken worden of er in het gebied ‘de Biezen’
tuinders zijn die in verband met uitbreidingswensen willen
verplaatsen naar dit gebied. Overigens is deze wens –naast de
verplaatsing van Groenrijk Duin- niet bij de gemeente bekend
gemaakt. Ruimtelijk zou de sfeer van een dergelijk tuincentrum goed aansluiten op de bedrijvigheid die zich al in deze
zone heeft gevestigd, waarbij een mix ontstaat tussen gebouwen, parkeren, kassen en open gebied al dan niet met planten
gevuld. In dit geval ligt het voor de hand om de groenzone
tussen woningen en kassen op een stevige manier met beplanting af te schermen van de bedrijvigheid. De ontsluiting van
het bedrijf zou via dezelfde ontsluiting als het naastgelegen
bedrijf kunnen plaatsvinden.
2. Het realiseren van een aantal kleinere woon- / werkkavels,
waarbij de bedrijvigheid ontsloten wordt van de Rijksweg en
de woningen aan de groenzone kunnen liggen. Met name uit
de participatie kwam naar voren dat hier wellicht behoefte
aan zou kunnen zijn. Vanuit ondernemers wordt deze vraag
vrijwel nooit gesteld. Dit zou verder moeten worden onderzocht. Ruimtelijk zou dit kunnen betekenen dat de zone een
geleidelijkere overgang kan vormen van bedrijventerrein naar
woongebied en dat de afschermende beplanting op verschillende plaatsen achterwege gelaten kan worden ten behoeve van

een goede relatie van de bedrijfswoningen met de groenzone.
Opgemerkt dient te worden dat de bedrijfswoningen in een
geluidbelaste locatie liggen, dus dat er aanvullende eisen aan
de woning gesteld moeten worden.
3. Het realiseren van een combinatie van (individuele) dienstverlening , wellness, gezondheidsfuncties en sport, dat veel meer
op de woonomgeving is gericht en dat ook ruimtelijke kwaliteit
kan toevoegen aan het gebied. Er kan gedacht worden aan;
fysiotherapie, huisartsenpost, fitnessvoorzieningen,sportsch
ool, kleinschalige zorg. Hier ontstaat de mogelijkheid om het
gebied vorm te geven als een campus met een kwalitatieve
buitenruimte die naadloos aan kan sluiten op de groenzone. De
ontsluiting vindt wel plaats vanaf de Rijksweg, maar voor langzaamverkeer vanuit Velserbroek en Hofgeest is de plek prima
vanaf de andere kant te bereiken.
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dat veel reguliere bedrijvigheid al is uitgesloten. Zo zou het terrein geschikt zijn als overloop van traditioneel bedrijventerrein,
bijvoorbeeld voor logistieke bedrijvigheid die nu in bijvoorbeeld
Santpoort-Noord zit. De uitstraling van een “regulier bedrijventerrein” zou echter een te grote inbreuk vormen op het karakter van
de Hofgeest en een goede overgang van bedrijven naar woningen
wordt dan heel moeilijk.
Globaal zijn er – mede gezien bovenstaande opmerkingen- drie
profielen voor het gebied:
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Leidend bij het te maken definitieve ontwikkelplan dient de haalbaarheid van deze zone te zijn, waarbij met name de vraag beantwoord dient te worden in hoeverre de geschetste profielen ook
beantwoorden aan een vraag in Velsen. Dit dient nog te worden
onderzocht. Daarbij kan ook worden gedacht om partijen actief
uit te nodigen om –met inachtneming van bovenstaande puntenideeën/plannen neer te leggen.

De bestaande bebouwing aan de Hofgeesterweg wordt gekarakteriseerd door grote kavels met groene erven, waarop de bebouwing informeel is gesitueerd. In het ontwikkelingsplan wordt
achter deze kavels een dichte beplantingszone voorzien zodat de
nieuwe wijk ruimtelijk ‘los’ komt te liggen van de Hofgeesterweg,
of met andere woorden, dat de nieuwe wijk de sfeer op de Hofgeesterweg zo min mogelijk beïnvloedt. Op een aantal plekken is
het mogelijk om tussen deze zone en de Hofgeesterweg nog een
aantal kavels toe te voegen in dezelfde sfeer als de bestaande
bebouwing. Het gaat hier dus ook om grotere vrije kavels of
twee-onder-één-kappers. Op de hoek van de Hofgeesterweg en de
Broekeroog is een openbare ruimte voorzien in aansluiting op die
aan de andere kant van de weg.
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De Hofgeesterweg wordt ook in dit gebied ingericht als fietsstraat,
waarbij het autogebruik beperkt wordt tot uitsluitend bestemmingsverkeer. Daartoe wordt de weg opnieuw ingericht. Ook hier
wordt de beplanting van knotwilgen op termijn vervangen door
een beplanting die meer past bij het hoge en droge karakter van
de Hofgeest en die ook wat meer past bij de geschiedenis van
buitenplaatsen in het gebied. Daarbij wordt gedacht aan een wat
monumentalere beplanting met een duurzame boomsoort van de
eerste orde, zoals bijvoorbeeld beuk, linde of kastanje.
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5.6.3. Hofgeesterweg
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Thema’s

Huidige score Toekomstige score

5.7.

Energie

6,1

6,9

Ruimte & Voorraden

6,5

8,6 (score bij doorgaande verbindingsweg
volgt)

Inleiding
Deze paragraaf behandelt de wijze waarop duurzaamheid is geïntegreerd in de planontwikkeling. Specifiek wordt gekeken naar de
energie neutraliteit.

Welzijn & Gezondheid

7,6

7,6 (score bij doorgaande verbindingsweg
volgt)

Gebruiks-waarde

7,3

9,2 (score bij doorgaande verbindingsweg
volgt)

Toekomst-waarde

6,9

8,2

Als pilot is een doorrekening uitgevoerd met de eerste versie van
het programma GPR Stedenbouw, een instrument om de duurzaamheid van een plan te meten (zie bijlage 11). Harde conclusies
ten aanzien van de mate van duurzaamheid van het gebied kunnen in dit stadium niet worden getrokken, wel geeft het duurzaamheidprofiel GPR Stedenbouw een goede indicatie van de
mate van duurzaamheid.
Het duurzaamheidprofiel dat met GPR Stedenbouw wordt verkregen bevestigt het beeld van de duurzaamheid van de ontwerpverkenning. Het plan wordt gewaardeerd met 3,5 sterren waar
er maximaal 5 mogelijk zijn. Ten opzichte van de huidige situatie
zijn de scores van het Ontwikkelingsplan voor verschillende aspecten in de tabel aangegeven.
Scores
De gemiddelde huidige score is 6,8. De voorlopig bepaalde gemiddelde toekomstige score is 8,1. De definitieve gemiddelde toekomstige scores moeten nog worden bepaald, aan de hand van
definitieve gegevens voor mobiliteit en energie.
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GPR Stedenbouw
Duurzaamheid is een van de gestelde eisen aan het ontwikkelplan
Grote Buitendijk/ Hofgeest. Tijdens twee workshops (jan. 2010)
zijn ambities voor duurzaamheid geformuleerd. Uitgangspunt is
het realiseren van een gewenst / noodzakelijk programma voor
wonen en sport, het ontwikkelen van de archeologische potentie,
het creëren van meerwaarde en het beperken van milieubelasting
nu en in de toekomst. De verkenning geeft aan met welke middelen duurzaamheid kan worden gerealiseerd.
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(score bij energie-neutraal volgt)

Duurzaamheid
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Duurzame energievoorziening
In het kader van de gestelde ambitie met betrekking tot energievoorziening is een energievisie opgesteld: Energievisie (Ecofys)
(zie bijlage 13).
De energievisie heeft als doel om vast te stellen op welke wijze
een zelfvoorzienende woonwijk is te ontwikkelen. Aan de hand
van de resultaten kan dan een keuze gemaakt worden voor de aan
te leggen energievoorzieningen, maar kan ook bepaald worden

Daarnaast zijn de kenmerken van deze oplossingen/maatregelen
en de gevolgen voor de ontwikkelaars, gemeente en bewoners
- zoals het wooncomfort, betrouwbaarheid en ruimtebeslag - inzichtelijk gemaakt. Mogelijke organisatievormen zijn beschreven
en een plan van aanpak is opgesteld om tot realisatie te komen.
De doelstelling voor Grote Buitendijk - Hofgeest is ambitieus. Het
streven is om een energieneutrale wijk te realiseren.
Uit het onderzoek kunnen de volgende adviezen worden geformuleerd:
• Ecofys raadt de gemeente aan vast te houden aan de ambitie om een energieneutrale wijk te realiseren. De rol van de
gemeente is daarbij een regisserende. Wanneer alle kansen
ingevuld kunnen worden kan de wijk zelfs energieproducerend
worden.
• Stedenbouwkundig: scheppen van mogelijkheden voor photovoltaïsche (PV) energiewinning op woningen. Minimaal moet
20m2 PV mogelijk zijn omdat anders ontwikkelaars de wettelijke EPC eis van 0,4 vanaf 2015 niet kunnen behalen;
• Coördinatie tussen bouwpartijen bij de aanleg van de energieinfrastructuur.
• Signaleren wanneer er behoefte en draagvlak is voor een gezamenlijk WKO systeem of gesloten bronnensysteem;
• Intermediair naar Rijkswaterstaat bij de realisatie van PV op
geluidschermen op de A22/A9;
• Intermediair bij de ontwikkeling van windprojecten (locatie,
vergunningen, contacten naar ontwikkelaar);
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Wanneer de VPL-methodiek wordt gehanteerd vanaf het eerste
startmoment blijkt dat er energiebesparingen per woning mogelijk zijn die variëren van 10 tot 40% (bron: Vervoersprestatie op
locatie, CROW-publicatie 163). In het geval van de Hofgeesterweg
en de Grote Buitendijk is een dergelijke verwachting niet (meer)
reëel. De planvorming is een eind op weg en de structuur van
Velserbroek is voor een belangrijk deel bepalend voor het mobiliteitsgedrag. Toch blijkt dat er in de ontsluitingsvarianten verschillen in energieverbruik zijn. De variant met een knip in de Grote
Buitendijk levert ten opzichte van de basisvariant een energiebesparing op van 2 tot 3%.
Met behulp van extra maatregelen is meer energiebesparing mogelijk. Met name de invulling van het parkeren in de wijk is een
belangrijk stuurinstrument. Maatregelen zoals deelauto, oplaadpunten elektrische auto, veilige routes naar school en halten
openbaar vervoer moeten gezien worden als aanvullende maatregelen die gezamenlijk een substantieel effect kunnen hebben.
Deze maatregelen zijn vaak ook binnen de planschets nog mogelijk.

welke bouwkundige maatregelen nodig zijn op woningniveau. Aan
de hand van deze visie kunnen afspraken worden gemaakt tussen
de gemeente en de betrokken ontwikkelaars over de uitwerking
van de duurzame concepten. In de visie zijn (milieu-)technische,
financiële en organisatorische randvoorwaarden voor de meest
kansrijke energieoplossingen inzichtelijk gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke lokale omstandigheden en met
het bouwtempo, evenals de gestelde eisen op gebied van comfort
en betaalbaarheid voor de gebruikers.
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Verkeerprestatie op locatie (VPL)
Naast een algemene beoordeling van duurzaamheid, met GPR Stedenbouw, is onderzocht hoe de verschillende mobiliteitsvarianten
scoren op het het aspect duurzaamheid te maken met behulp van
de methodiek ‘Vervoersprestatie op locatie’ (VPL) (zie bijlage
12).

• Het opstellen van een participatiemodel tussen Rijkswaterstaat en de ontwikkelaars van een windproject en de bewoners
van Grote Buitendijk – Hofgeest;
• Voeling houden met subsidies en fiscale regelingen. Deze kunnen de keuze tussen individuele -collectieve PV systemen en
het participatiemodel voor windenergie beïnvloeden.
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er twee scenario’s te
onderscheiden:
1. Kiezen voor het beperken tot wettelijke EPC eis 0,4 in 2015
(bouwbesluit) of
2. Doorgroeien naar zelfvoorzienend (EPC eis 0).
Voor beide scenario’s zullen extra inspanningen t.a.v. .het realiseren van duurzame energiemaatregelen moeten worden getroffen.
Scenario 2 is ambitieuzer.
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Uit de studie kan geconcludeerd worden het technisch haalbaar is
om doorgroei naar een energieneutrale wijk te realiseren. Indien
de gemeente ervoor kiest een externe windlocatie mogelijk te
maken is het realiseren van een energieneutrale wijk technisch
gezien zelfs relatief eenvoudig realiseerbaar.
Scenario 2 vergt een extra inspanning van de gemeente ten behoeve van het planologisch mogelijk maken van een externe
windlocatie en het begeleiden van de ontwikkelende partijen bij
het realiseren van energieneutrale woningen. De gemeente dient
de ontwikkelaar, en de te betrekken energieleverancier te verleiden dit proces aan te gaan. Van belang is dat de ontwikkelende
partijen (financiële) kansen zien bij de ontwikkeling van energieneutrale woningen.

Harde conclusies ten aanzien van de mate van duurzaamheid van
het gebied kunnen in dit stadium niet worden gesteld, aangezien
het prototype GPR Stedenbouw nog niet is uitontwikkeld. Wel
geeft het duurzaamheidprofiel GPR Stedenbouw een duidelijke
indicatie van de mate van duurzaamheid.
Duurzame mobiliteit
Met behulp van extra maatregelen is meer energiebesparing
mogelijk. Vooral de invulling van het parkeren in de wijk is een
belangrijk stuurinstrument. Maatregelen zoals deelauto, oplaadpunten elektrische auto, veilige routes naar school en halten
openbaar vervoer moeten gezien worden als aanvullende maatregelen die gezamenlijk een substantieel effect kunnen hebben.
Ondanks dat de planvorming al een eind gevorderd is zijn er mogelijkheden om het aspect duurzaamheid verder vorm te geven en
te gaan voor een lagere VPL-waarde.
Duurzame energievoorziening
Ten aanzien van de duurzame energievoorziening ziet de projectgroep mogelijkheden en kansen voor het aansturen op de realisatie van een energieneutrale wijk.

Tweede participatiebijeenkomst: Reactie van bewoners,
17 november 2010

Inleiding
Tijdens de tweede bijeenkomst is eerst een presentatie gegeven
van de stand van zaken van het ontwikkelplan. In die presentatie
is ingegaan op de input die het plan beïnvloed heeft. Ten eerste
de resultaten van het werkatelier, ten tweede de resultaten van
de uitgevoerde onderzoeken en ten derde het proces van rekenen en tekenen. De presentatie werd afgesloten met een aantal
dilemma’s waarover in verschillende groepen kon worden doorgepraat. De dilemma’s hadden betrekking op de vraag hoe het
gebied te ontsluiten en op de vraag met welke ambitie de duurzaamheid van de wijk moest worden ingezet. In de verschillende
groepen kon eenieder zijn of haar commentaar opschrijven op
grote vellen. Ook kon hierbij nog commentaar worden geleverd op
de kwaliteit van het wonen in het ontwikkelplan. Deze opmerkingen zijn geïnventariseerd en gecategoriseerd.
Ook hier is weer gekeken welke opmerkingen relatief vaak voorkwamen en met name op deze opmerkingen is nog gestudeerd in
hoeverre deze nog wijzigingen in het ontwikkelplan tot gevolg
zouden moeten hebben, of waarom ze niet verwerkt zijn. Ook is
aangegeven wanneer het nodig is om extra aanvullend onderzoek
te doen omdat een opmerking niet op de goede manier kon worden verwerkt ofwel met goede argumenten kon worden weerlegd.
Conclusie
In grove lijnen volgen de opmerkingen die van het eerste werkatelier. Daarbij ging een relatief groot deel van de opmerkingen over
verkeer.
De meerderheid van de geïnventariseerde opmerkingen laat zien
dat er bij de bezoekers van deze participatieavond geen draagvlak was voor een parallelweg langs de Grote Buitendijk. Dat zegt
overigens nog niet veel over een absoluut draagvlak voor deze
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Duurzaamheid
Het duurzame gehalte van het ontwikkelplan, vastgesteld met het
prototype GPR Stedenbouw, is hoger ten opzichte van de huidige
situatie. Vooral de thema’s Ruimte & Voorraden, Gebruikswaarde
en Toekomstwaarde scoren hoog. Het thema Energie kan zeer
hoog scoren indien de gemeente kiest voor het energieneutraal
ontwikkelen van het gebied.

5.8.
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Conclusies
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ingreep, want dan zouden ook andere wijkdelen van Velserbroek
geconsulteerd dienen te worden. Voor de parallelweg worden verscheidene alternatieven aangedragen.
Een tweede zorgpunt van de bezoekers is de parkeervoorziening
voor VSV. Ook hier worden alternatieven voorgesteld, zoals parkeren op het rugbyveld, op het terrein van VSV zelf en met een
ontsluiting via de Oostlaan.

Ook het commentaar op het wonen kent een relatief grote gemene deler. Men is positief over de Grote Buitendijk, maar een aantal mensen vindt dat de Hofgeest de rekening betaalt voor deze
kwaliteit. Meermalen wordt gevraagd om de limiet voor het aantal
woningen op het genoemde aantal van 310 te zetten en liever nog
minder woningen te maken.
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Een andere opmerking die een aantal maal geplaatst wordt is de
zorg over de groenvoorziening in de Hofgeest. Een aantal mensen
vindt dat deze wijk karig is bedeeld.
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De bewoners staan positief tegenover de ontwikkeling van een
energieneutrale wijk. Daarbij geldt de voorwaarde dat de kosten
voor de individuele burger binnen de perken blijven. Verder wil
men het open en groene karakter van landschap en horizon behouden en daarom zijn windmolens in het plangebied ongewenst.
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6: Beeldkwaliteitplan
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Het beeldkwaliteitplan wordt toegevoegd aan het uiteindelijke
ontwikkelplan. Voorgesteld wordt om een los document te maken.
Dat heeft er mee te maken dat beide documenten een verschillende looptijd kennen. Het ontwikkelplan zal uiteindelijke in
verschillende fases tot uitvoering komen. Voor deze uitvoering
zullen de verschillende delen uitgewerkt worden in stedenbouwkundige plannen, die afzonderlijk besproken kunnen worden. Het
ontwikkelplan speelt als ruimtelijk ontwerp geen rol meer als de
stedenbouwkundige plannen zijn gemaakt. Het beeldkwaliteitplan
daarentegen blijft actueel tot en met de bouw van de laatste woning. Tijdens de volledige looptijd van het project zal elk ontwerp
getoetst worden aan dit BKP en zal het fungeren als toetsingsinstrument voor de welstandscommissie.
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Om te komen tot een plan waarbij de ontwerpen van de woningen
aansluiten op de kwaliteiten van de omgeving en daarnaast onderling samenhang vertonen, is het nodig om een beeldkwaliteitplan
te maken. In een beeldkwaliteitplan wordt op basis van de kwaliteiten van het bestaande landschap en bestaande bebouwing een
te begrijpen set spelregels geformuleerd die er voor zorgen dat
toekomstige ontwerpen op die kwaliteiten zijn afgestemd.

Het ontwerp ontwikkelingsplan is opgedeeld in een aantal deelgebieden met verschillende grondeigenaren. De gemeente heeft
verschillende grondposities in het gebied, maar neemt zelf geen
actieve rol in de ontwikkeling van het plan.
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Financiële doelstelling ontwikkelingsplan
De raad heeft aangegeven dat de Grote Buitendijk budgetneutraal
ontwikkeld moet worden. Dit houdt voor de gemeente in dat haar
kosten gedekt moeten worden uit de verkoop van grond aan de
ontwikkelende partijen. Wanneer de gemeente kiest voor zelfrealisatie, waarbij de grond wordt verkocht in de huidige staat en
de ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt, dan dient
de gemeente er voor te zorgen dat de boekwaarde van de gronden inclusief het voorbereidingskrediet worden gedekt. Daarnaast
worden er nog kosten gemaakt ten behoeve van contractvorming
en het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling. Deze
kosten dienen ook gedekt te worden uit de verkoop van de gronden.
Verwerving
Ten behoeve van de ontwikkeling van de Grote Buitendijk heeft
er in 2007 een grondruil plaatsgevonden van gronden, de waarde
van de gronden staan als boekwaarde in de grondexploitatie.
Daarnaast heeft de gemeente gronden aangekocht langs de A9. Bij
de koop van de gronden aan de A9 , is een meerwaardeclausule
opgenomen in de overeenkomst. De gronden zijn aangekocht met
een agrarische bestemming.

Een aantal percelen, welke in eigendom zijn van de gemeente,
worden momenteel verpacht middels een lang lopende pachtovereenkomst. Deze overeenkomsten dienen afgekocht te worden.
Verkoop gronden aan VSV
De gronden ten noorden van de Grote Buitendijk, gelegen aan de
A9, komen in aanmerking voor verkoop. VSV heeft op naast gelegen gronden haar sportpark liggen en zou graag willen verhuizen/
uitbreiden. De locatie aan de A9 komt in aanmerking voor verkoop
aan VSV. Het huidige sportpark is inmiddels verkocht aan een
ontwikkelaar. Dit deel maakt ook onderdeel uit van het ontwikkelingsplan Grote Buitendijk.
De waarde van de gronden wordt bepaald door de toekomstige
bestemming. De gemeente heeft een grondbeleidnota opgesteld,
waarin wordt aangegeven hoe de grondwaarde berekend wordt.
De gemeente hanteert de rekenmethodiek van de residuele grondquote.
De waarde van de gronden is van belang voor een aantal aspecten:
• input voor de grondexploitatie
• onderhandelingen met de ontwikkelaar
• staatssteun te voorkomen

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen (geluid, water)
Voor de realisatie van het ontwikkelgebied, wordt ten behoeve
van de nieuwbouw, een geluidsscherm aangelegd langs de A9. De
marktpartijen dragen vanuit de ontwikkeling bij aan de realisatie
van het geluidsscherm.
In de plannen van de ontwikkeling van het VSV terrein en Hofgeest
West is geen ruimte voor de aanleg van watercompensatie. De wateropgave van VSV en Hofgeest West dient echter wel gerealiseerd
te worden. De benodigde opgave wordt in de Grote Buitendijk
gerealiseerd. Voor de aanleg van het water, wordt een bijdrage
gevraagd van de ontwikkelaars. Deze bijdrage is gebaseerd op 15%
van het aantal m² verharding en uitgeefbaar gebied dat er extra
gerealiseerd wordt in de twee deelgebieden.

Exploitatieplan
In het kader van de nieuwe wet RO zijn gemeenten verplicht om
kostenverhaal toe te passen bij zelfrealisatoren. Dat kan met een
anterieure overeenkomst, een exploitatieplan, of een posterieure overeenkomst. De anterieure overeenkomst heeft hierbij de
voorkeur, vanwege de vele administratieve handelingen en extra
risico’s die met het opstellen en bewaken van een exploitatieplan
gemoeid zijn. Er is momenteel nog niet gestart met het voeren
van gesprekken met de grondeigenaren ten behoeve van de verkoop van de gronden. Dit houdt in dat het in dit stadium nog niet
bekend is of er sprake zal zijn van een anterieure overeenkomst.
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Verkoop gronden GBD
Een van de uitgangspunten van de raad is zelfrealisatie. Voor de
ontwikkeling van de Grote Buitendijk moeten de gronden verkocht
worden aan een ontwikkelende partij. De ontwikkeling van de
Grote Buitendijk dient budgetneutraal te worden ontwikkeld voor
de gemeente. Dit houdt in dat de gronden aan de Grote Buitendijk
verkocht moeten worden tegen een marktconforme prijs en minimaal de boekwaarde en de bijkomende plankosten moet dekken.
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7:Financiën
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