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Inleiding
Voor u ligt het Ruimtelijk Programma van Eisen
(RPvE) voor Vitaal Vogelenzang. Het RPvE biedt
het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling
van het zuidwestelijk deel van Vogelenzang. De
ontwikkeling omvat het verplaatsen en nieuw
aanleggen van sportaccommodaties, het
realiseren van een woningbouwprogramma
van 72 woningen en het aanleggen van
het openbaar gebied. Daarnaast wordt de
basisschool verduurzaamd en wordt een
speeltuin aangelegd. De herontwikkeling is een
gebiedsontwikkeling die gefaseerd en over een
langere termijn plaats gaat vinden. De gemeente
is eigenaar van de benodigde gronden maar
gaat het project niet zelf uitvoeren. Daarvoor
zoekt de gemeente een projectontwikkelaar.
Het is daarom noodzakelijk om voorafgaand
aan de herontwikkeling uitgangspunten,
randvoorwaarden en wensen vast te stellen, die
als kader dienen voor het project. Dit RPvE geeft
daarvoor houvast voor de gehele ontwikkeling.
Met de vaststelling van het RPvE door de
gemeenteraad krijgt het document de status van
gemeentelijk beleid.

van de openbare ruimte in Vogelenzang te
verbeteren. Namens de betrokkenen is toen een
denktank ingesteld met circa 25 leden. Deze
bestaat uit een afvaardiging van een aantal
inwoners, belangrijke organisaties en platforms
in Vogelenzang. Op specifieke gebieden, zoals
welzijn & zorg, zijn aparte werkgroepen actief
zonder trekkersrol voor de gemeente. Sindsdien
zijn er verschillende maatregelen genomen op
het gebied van zorg en welzijn, maatschappelijke
en commerciële voorzieningen, openbare
ruimte en groen en wonen. Zo zijn welkom- en
totziensborden geplaatst, is een zorgcoördinator
aangesteld om het sociale netwerk van
ouderen te verbeteren en is een jongerenkeet
gerealiseerd. Daarnaast is een onderzoek gestart
naar verschillende ontwikkelscenario’s voor
Vogelenzang.
De gemeenteraad heeft op 27 september 2018
aan de hand van de ontwikkelscenario’s besloten
om als onderdeel van Vitaal Vogelenzang
de omgeving rond IKC de Paradijsvogel, het
dorpshuis en de sportvelden te herstructureren
en op deze locatie 72 nieuwbouwwoningen te
bouwen. Door (multi-) functioneel ruimtegebruik
en de verkleining van de sportverenigingen
komt ruimte beschikbaar voor nieuwbouw. Ook
hierbij zijn de denktank en de werkgroepen nauw
betrokken.

In dit RPvE zijn verschillende bestaande
beleidsuitgangspunten opgenomen
die effect hebben op de ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden in het plangebied.
Het document is daarmee verweven met het
gemeentelijk beleid en is een nadere ruimtelijke
uitwerking voor het plangebied.

Leeswijzer
Dit Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE)
bevat ruimtelijke kaders en ambities waar
de ontwikkeling van Vitaal Vogelenzang
aan moet voldoen. In het eerste hoofdstuk,
de inleiding, gaan we in op de aanleiding,
het doel, de opgave en de ligging van het
plangebied Vitaal Vogelenzang. Ook worden
de huidige ontwikkelingen beschreven.
Daarna worden de hoofdambities voor Vitaal
Vogelenzang benoemd (hoofdstuk 2). Voor
de ontwikkeling zijn uitgangspunten opgesteld
(hoofdstuk 3). Hierin worden alle kaders voor
de ontwikkeling beschreven. De ontwikkeling
moet in overeenstemming zijn met een aantal
randvoorwaarden. Deze zijn te vinden in
hoofdstuk 4. Hierin komen onder andere alle
relevante beleidskaders terug. Samen vormen zij
het vertrekpunt van de ontwikkeling. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op het proces en
het participatietraject.

Het RPvE is geen stedenbouwkundig plan. Er
wordt geen concreet ontwerp gepresenteerd
dat als blauwdruk voor het gebied geldt. Er
is gekozen voor het formuleren van eisen en
randvoorwaarden die gelden als kader voor
een toekomstig stedenbouwkundig ontwerp. Het
stedenbouwkundig ontwerp wordt gemaakt door
een projectontwikkelaar en geeft uiteindelijk de
ruimtelijke invulling van het project. Het RPvE is tot
stand gekomen door de gemeente Bloemendaal
in overleg met inwoners en gebruikers van dit
deel van Vogelenzang.
Ontstaan van het project
Het project ‘Vitaal Vogelenzang’ is ontstaan
uit bezorgdheid van inwoners, ondernemers,
organisaties en raadsleden over de leefbaarheid
en vitaliteit van het dorp. Hierop heeft de
gemeenteraad op 20 april 2016 een motie
aangenomen om de leefbaarheid en kwaliteit
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Aanleiding
De aanleiding voor het project Vitaal
Vogelenzang is de bezorgdheid van inwoners
en Vogelenzangse organisaties over de vitaliteit
en leefbaarheid van het dorp. Daarbij spelen
vergrijzing en de ruimtelijke en sociale kwaliteit
een rol.

Opgave
Dit doel willen we bereiken door de nieuwbouw
van woningen, het bestendigen en waarborgen
van het IKC, een kwaliteitsverbetering van de
openbare ruimte en het toekomstbestendig
maken van de sportaccommodaties. De
uitbreiding van de kern van het dorp zorgt voor
een robuuster inwoneraantal wat bijdraagt aan
de instandhouding van het voorzieningenniveau
in Vogelenzang. Nieuwe woningen kunnen de
doorstroming verbeteren van de bestaande
(sociale) woningbouw naar de nieuwbouw
en nieuwe gezinnen trekken. Ook krijgt dit
deel van Vogelenzang een kwaliteitsslag
waardoor de openbare ruimte aantrekkelijker
en levendiger wordt en er meer plek komt voor
ontmoeting. Daarnaast wordt het schoolgebouw
verduurzaamd en verbouwd en worden
de sportcomplexen van de tennis- en de
voetbalvereniging vernieuwd wat bijdraagt aan
de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de
clubs.

Maatschappelijke voorzieningen, zoals de
sportverenigingen en de basisschool hebben
steeds meer moeite om leden en leerlingen aan
te trekken. Door de voortschrijdende vergrijzing
en een laag en teruglopend aantal geboortes
staat de gemêleerde samenstelling van de
bevolking van Vogelenzang steeds meer onder
druk. Het aantal leerlingen van basisschool
De Paradijsvogel lag de laatste jaren rond
de landelijke opheffingsnorm. Bij de laatste
telling in oktober 2019 lag het leerlingenaantal
ongeveer 15% boven de opheffingsnorm.
Het is zaak het hogere leerlingenaantal te
continueren en liefst uit te bouwen. Verder heeft
Vogelenzang weinig commerciële voorzieningen
en zijn die de afgelopen jaren steeds verder
afgenomen. Hierdoor komen de vitaliteit en het
voorzieningenniveau van de gemeenschap
onder druk te staan.

Ligging en plangebied
Vogelenzang is één van de vijf kernen in de
gemeente Bloemendaal en heeft 2.175 inwoners
(2019). Vogelenzang kenmerkt zich door haar
landelijke ligging aan een duinrand en de
saamhorige bewoners, maar ook door een sterke
vergrijzing. Het relatief grote aandeel sociale
woningbouw (ca. 25%) is opvallend vergeleken
met de rest van de kernen in de gemeente (ca
2-22%).
Het dorp wordt grotendeels begrensd door het
open landschap en is compact. De westelijke
en oostelijke strandwallen komen ter hoogte van
Vogelenzang dicht bij elkaar. Het dorp wordt
doorsneden door de hoofdontsluitingsweg de
Vogelenzangseweg waardoor het uiteenvalt in
een westelijk en een oostelijk deel. De westrand
van het dorp heeft een open karakter, is rafelig
maar duidelijk, met afwijkende bebouwing zoals
bejaardenwoningen, de sportvoorzieningen en
de kerk. Aan deze rand ligt ook het plangebied.

Doel
Het doel van de ruimtelijke component van het
project Vitaal Vogelenzang is om te zorgen dat
het dorp een blijvend vitaler geheel vormt en
dat de leefbaarheid in het dorp duurzaam wordt
vergroot.
Door het toevoegen van woningbouw neemt
het inwonertal van Vogelenzang toe en is
het mogelijk om ook een aantal sociaalmaatschappelijke functies te moderniseren en
op een schaalniveau te brengen dat past bij de
toekomstige behoefte en draagkracht van het
dorp. De tennisvereniging en voetbalvereniging
kunnen hierdoor met kleinere maar moderne
accommodaties inspelen op de toekomst.
Een belangrijke pijler voor de leefbaarheid is
het in stand houden van de voorzieningen,
waaronder de maatschappelijke voorzieningen
zoals de voetbalvereniging, de tennisvereniging,
het dorpshuis en het Integraal Kind Centrum
(IKC) de Paradijsvogel met daarin de basisschool,
buitenschoolse opvang, een ‘bieb op school’ en
een kinderdagverblijf.

Het plangebied bestaat uit het dorpshuis, het
IKC en de omliggende openbare ruimte, de
speeltuinvereniging, de voetbalvereniging en de
tennisvereniging. Het grenst aan de noord-, westen zuidkant aan het open landschap met in het
zuiden bollenvelden die typerend zijn voor dit
gebied. Aan de zuidkant ligt het plangebied aan
de gemeentegrens van de gemeente Hillegom
en Bloemendaal.
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Woongebouw de Witte Hond
Aan de Leidsevaart in Vogelenzang bouwt
Brederode Wonen een appartementencomplex
met 21 sociale huurwoningen. Hiervoor zijn 9
verouderde sociale huurwoningen gesloopt.
Deze huurwoningen helpen om de doorstroming
in Vogelenzang te verbeteren en een geschikte
woonruimte te kunnen bieden aan starters en
senioren.

Het gebied heeft momenteel weinig ruimtelijke
samenhang. De verschillende maatschappelijke
voorzieningen en het waardevolle omliggende
landschap geven het gebied de potentie om
een vitaal en levendig gebied te maken met een
grote ruimtelijke kwaliteit.
Huidige ontwikkelingen
Binnen het project Vitaal Vogelenzang zijn al een
aantal kleinschalige acties ondernomen. Maar
ook buiten het gebied zijn er ontwikkelingen.
Bollenloods
Een agrariër met land aan de zuidkant van
het plangebied wil zijn bedrijf uitbouwen door
een nieuwe bollenloods te bouwen. Hij heeft
daarvoor een vergunning gekregen van de
gemeente Hillegom. Dit betekent dat het huidige
zicht naar de bollenvelden in de toekomst wordt
geblokkeerd door een loods. Met de agrariër
is afgesproken dat de loods op voldoende
afstand van het plangebied komt te liggen
om milieuhinder te voorkomen. Het nieuwe
ontwerp omgevingsplan “Buitengebied en de
Zanderij” van de gemeente Hillegom voorziet
in een afstand van ongeveer 40 meter tot het
plangebied.
Herinrichting Vogelenzangseweg e.o.
De Vogelenzangseweg, de Monseigneur
Borretlaan en de Graaf Florislaan zijn in
2018 heringericht. Daarbij is ook de riolering
vervangen. De omgeving van supermarkt
de Coop aan de Deken Zondaglaan is ook
meegenomen. Hier is meer ruimte vrijgemaakt
voor voetgangers en een zitmeubel.
Park Vogelenzang
Park Vogelenzang is een herontwikkelingsproject
van het terrein van GGZ inGeest in Bennebroek.
Het terrein ligt op de grens van Bennebroek
en Vogelenzang. Veel gebouwen zijn leeg
komen te staan door de veranderingen in de
zorg. Om deze reden willen GGZ inGeest en
gemeente Bloemendaal het terrein gedeeltelijk
herontwikkelen. Het complex is van monumentale
waarde en heeft een parkachtig en groen
karakter. In 2019 is het bestemmingsplan
vastgesteld in de gemeenteraad.
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Park Vogelenzang

Herinrichting Vogelenzangseweg

Woongebouw de Witte Hond, BRT architecten
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Huidige ontwikkelingen
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2. Ambities
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Vitaal
Vogelenzang wordt vitaler en leefbaarder.
Het bestaande cluster van maatschappelijke
voorzieningen, te weten de tennisvereniging,
voetbalvereniging, het IKC en het dorpshuis,
wordt opgewaardeerd en er worden nieuwe
woningen toegevoegd. Ook wordt de kwaliteit
van de openbare ruimte in het plangebied
verbeterd en de sociale veiligheid verhoogd.
De openbare ruimte rondom het IKC krijgt een
kwaliteitsslag en wordt een groen speelpark.
Daarnaast komt er een hoogwaardige
verblijfsruimte voor jong en oud waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten. Zichtrelaties tussen
de voorzieningen zorgen voor verbondenheid en
samenhang. De entrees van de voorzieningen
zijn uitnodigend en zichtbaar.
De nieuwe woningen zorgen voor een robuuster
inwoneraantal van Vogelenzang en het trekken
van nieuwe gezinnen. Door een mix van
woontypologieën wordt de doorstroming vanuit
de bestaande woningvoorraad in Vogelenzang
verbeterd. Het leerlingenaantal van de school
wordt hierbij boven de opheffingsnorm getild.

Groen speelpark, Brede School De Bunders, Oisterwijk, Inbo
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Ruimte om samen te komen, Markt Wijnegem, DCA

Kwalitatieve nieuwbouw, Boszoom Pijnacker, Inbo

Hoogwaardige openbare ruimte, Piet Soerplein Havelte,
NOHNIK

Ruimte voor ontmoeting, Piet Soerplein Havelte, NOHNIK
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Verbonden
Het plangebied krijgt nieuwe ruimtelijke
verbindingen waardoor het op de omgeving
wordt aangesloten en samenhang krijgt. Het
omliggende landschap wordt door middel van
doorzichten, panorama’s en een wandelpad
beleefbaar en toegankelijk gemaakt. Daarnaast
wordt in het woongebied een fijnmazig netwerk
van langzaam verkeersroutes gecreëerd die
de woonwijk met zowel de omgeving als het
speelpark rondom het IKC en het dorpshuis
verbindt.
Het gebied reageert op zijn omgeving en
heeft meerdere gezichten. De woningen en
stedenbouwkundige inpassing van deze
woningen in het landschap vormen een
overgang van het landschap naar het
bebouwde gebied. Nieuwe watergangen
in het gebied zorgen voor interactie met het
omliggende landschap. En woningen aan het
speelpark geven een gezicht aan de openbare
ruimte. De openbare ruimte van het gebied zorgt
voor samenhang.

Referentie overgang dorpsrand, woonwijk in Heiloo
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Wandelpad, Kerkepad Vogelenzang

Eenheid in openbare ruimte, Heemweide Eemnes, van
Bokhorst Architecten

Watergangen in de wijk, Ackerswoude, Pijnacker

Woningen met hun gezichten aan de openbare ruimte, Amersfoort, Köstüre Design architectenbureau
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Toekomstbestendig en duurzaam
Vitaal Vogelenzang wordt duurzaam
en toekomstbestendig. De buurt wordt
klimaatadaptief en zorgt voor voldoende
wateropvangmogelijkheden. De openbare
ruimte krijgt zoveel mogelijk een groene inrichting
waardoor hittestress en nadelige gevolgen door
langdurige droogte worden tegengegaan.
Daarnaast wordt de buurt natuurinclusief
gebouwd. Natuurinclusief bouwen levert
een bijdrage aan de instandhouding van
beschermde (en overige) soorten en levert
tegelijkertijd een bijdrage aan een prettige
leefomgeving, aan de mogelijkheden voor
natuurbeleving in de bebouwde omgeving en
daarmee samenhangend een bijdrage aan het
welzijn en de gezondheid van mensen. Er worden
nestkasten geplaatst voor mussen en vleermuizen
en de oevers worden natuurlijk ingericht. Hagen
vormen de natuurlijke erfafscheidingen en
bewoners worden gestimuleerd om hun tuin
groen in te richten door ze onder andere een
huisboom cadeau te geven. De speeltuin voor
kinderen rondom het IKC wordt ingericht als een
natuurspeelplaats.

De nieuwbouw wordt bijna energieneutraal
conform de nieuwe BENG-eisen en krijgen geen
aansluiting op het gasnetwerk. Nieuwe bewoners
kunnen voor een duurzaamheidspakket kiezen
waardoor de woning nog duurzamer wordt. Door
slimme ontwerpoplossingen wordt de warmte- en
koeltevraag beperkt.
Het materiaalgebruik is duurzaam en de bouw
zoveel mogelijk circulair. Circulair bouwen is het
ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van
gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder
natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten,
de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen
aan te tasten door gebruik te maken van
zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen.
Natuurlijke en hergebruikte materialen worden
gestimuleerd en de toepassing van beton
wordt geminimaliseerd. Daarnaast wordt het
schoolgebouw verduurzaamd.

Wateropvang, natuurlijke oevers en een groene wijk in Boszoom Pijnacker, Inbo
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Natuurinclusief bouwen

Duurzaam schoolgebouw

Biodiversiteit

Waterdoorlatende bestrating

Groene tuinen, Steenbrugge, van Wijnen

Duurzaam bouwen, Steenbrugge, BPD
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3. Uitgangspunten
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Programma
Wonen
Om Vogelenzang vitaler te maken worden 72
nieuwbouwwoningen toegevoegd. Om de
doorstroming binnen Vogelenzang te bevorderen
komt er een mix van type woningen voor die
verschillende doelgroepen bereiken. Starters,
gezinnen en senioren krijgen hier een plek. Het
programma wordt op de volgende manier
verdeeld:
• 18 appartementen in het middeldure segment
• 18 goedkope woningen
• 18 middeldure woningen
• 18 dure woningen

Voetbalvereniging
Voetbalvereniging SV Vogelenzang ligt aan
de noordkant van het dorpshuis. Ook bij
deze vereniging is het uitgangspunt dat het
toekomstbestendig wordt gemaakt en dat
de accommodatie door de leden kunnen
worden geëxploiteerd en beheerd. Momenteel
heeft de vereniging 2 wedstrijdvelden en een
trainingsveld van natuurgras. Ook wordt het
ijsbaanveld, ten westen van de tennisvereniging,
als openbaar trapveldje gebruikt. Vanwege een
gedaald ledenaantal is de behoefte veranderd
en voldoet een wedstrijdveld van kunstgras met
een trainingsveld. Vooralsnog wenst SVV ook een
kunstgras trainingsveld. Het kunstgrasveld heeft
natuurlijke infill zoals kurk of turf. Het trainingsveld
kan op de momenten dat deze niet door de
vereniging gebruikt wordt door de omwonenden
gebruikt worden. De voetbalvereniging en de
tennisvereniging krijgen samen een nieuw
clubgebouw.

Het woningbouwprogramma en de
segmentering zijn tot stand gekomen door
middel van een variantenstudie. Inwoners
van Vogelenzang hebben voor de “vitale”
variant gekozen vanwege de goedkope
koopwoningen die er in opgenomen zijn. Dat
biedt jonge gezinnen de mogelijkheid om
zich in Vogelenzang te vestigen. Hier heeft de
gemeenteraad ook mee ingestemd. Er wordt
onderzocht of door middel van aanpalende
regels de doorstroming van bestaande sociale
woningen in Vogelenzang naar de nieuwbouw
bevorderd kan worden en of door middel
van dergelijke regels deze woningen voor de
doelgroep behouden kunnen blijven.

Speelpark
Speeltuinvereniging De Duinweide ligt ten zuiden
van het IKC. De speeltuin wordt in de ontwikkeling
verplaatst naar de noordkant van het
schoolgebouw waar het een betere verbinding
heeft met het dorp. Het wordt geïntegreerd met
het schoolplein en vormt samen het speelpark
rondom het IKC. De speelplekken zijn openbaar
toegankelijk en worden ook door de basisschool
en de kinderdagopvang gebruikt.

Tennisvereniging
Tennisvereniging Vogelenzang ligt ten zuiden
van het dorpshuis en beschikt momenteel over
zeven tennisbanen. Het uitgangspunt bij de
herontwikkeling is het toekomstbestendig maken
van de vereniging. De accommodatie moet
in de toekomst door de leden kunnen worden
geëxploiteerd en beheerd door middel van een
passend complex bij het aantal leden, inclusief
de te verwachten groei.

Dorpshuis
Het dorpshuis van Vogelenzang ligt tussen de
sportverenigingen. Het is een belangrijke plek in
Vogelenzang omdat hier veel dorpsactiviteiten
plaatsvinden zoals de kerstmarkt en de
sinterklaasviering. Er wordt op vaste dagen
gebridged, gebiljart en mahjong en toneel
gespeeld. Daarnaast worden er filmmiddagen
gehouden, apparaten gerepareerd in het
repair café en wereldse maaltijden gegeten.
Ook huisvest het ontmoetingscentrum De
Voghelsanck wat dagbesteding biedt aan
mensen met lichte dementie. Dorpscafé de
Kerkuil is ook in het dorpshuis gevestigd. Het
dorpshuis is in 1998 gebouwd en in 2011
gemoderniseerd en uitgebreid.

Bij voorkeur wordt de ondergrond van de
tennisbanen vervangen door all-weatherbanen.
Deze kunnen het hele jaar bespeeld worden
omdat deze beter bestand zijn tegen vorst en
regen. Leden kunnen hierdoor onder bijna
alle weersomstandigheden tennissen, ook in
de winter. De ondergrond van de banen kan
kunstgravel met rubber worden om het geluid te
dempen en de geluidcontour te verminderen. De
tennisvereniging en de voetbalvereniging krijgen
samen een nieuw clubgebouw.
22

Tennisvereniging Vogelenzang

Voetbalvereniging SV Vogelenzang

Speeltuinvereniging de Duinweide

Basisschool de Paradijsvogel

Dorpshuis Vogelenzang

Kinderopvang Les Petits

Gymzaal

Jeugdhonk
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Basisschool de Paradijsvogel
Basisschool De Paradijsvogel is samen met
kinderdagopvang Les Petits en de bibliotheek
voor kinderen onderdeel van het Integraal Kind
Centrum De Paradijsvogel. Samen zijn ze een
belangrijke maatschappelijke voorziening in het
dorp. De school bestaat uit twee aaneengesloten
gebouwdelen omdat het oorspronkelijk uit twee
scholen bestond, de Graaf Florisschool en de Sint
Jozefschool. De scholen zijn samengegaan en
hebben de naam De Paradijsvogel gekregen. Het
deel van de Sint Jozefschool wordt gebruikt door
de school en de aanverwante voorzieningen
zijn in het deel van de Graaf Florisschool
gevestigd. Dit deel is juridisch eigendom van de
gemeente. Het leerlingenaantal van de school
ligt al jarenlang rond de opheffingsnorm. De
verwachting is dat met de komst van nieuwe
inwoners in de nieuwbouwwoningen, het
leerlingaantal boven de opheffingsnorm kan
blijven. Om de school toekomstbestendiger te
maken wordt het schoolgebouw verbouwd en
verduurzaamd. Er komt meer ruimte voor de
bibliotheek voor kinderen en in de toekomst zou
de gehele kinderdagopvang hierin gevestigd
kunnen worden. Het schoolplein is onderdeel van
het speelpark en wordt openbaar toegankelijk.

van het gebied. De gymzaal wordt meegenomen
met de verduurzaming van de school.
Jeugdhonk
Het jeugdhonk ligt sinds kort naast het dorpshuis
in een aparte keet. Het is een belangrijke plek
voor jongeren uit Vogelenzang en er worden
verschillende activiteiten gedaan. De uitstraling
van het gebouw past niet bij de kwaliteit die we in
Vitaal Vogelenzang voor ogen zien. Ook staat het
mogelijk in de weg bij ontwikkelingen. Hierdoor
moet er een nieuwe plek voor het jeugdhonk
gevonden worden.
Stedenbouwkundige invulling
Er zijn twee varianten verkend om het plangebied
te herontwikkelen:
• Variant Wonen Zuid, met de woningbouw
aan de zuidzijde van het plangebied en
de sportvelden geconcentreerd aan de
noordzijde (op de bestaande wedstrijdvelden
van SV Vogelenzang).
• Variant Wonen Noord, met woningbouw aan
de noordzijde van het plangebied en de
sportvelden geconcentreerd aan de zuidzijde
(op en rond het bestaande complex van TV
Vogelenzang).

Kinderopvang
De kinderopvang Les Petits wordt op dit moment
deels gehuisvest in het schoolgebouw en deels
in een gebouw ten zuiden ervan. In de toekomst
is het wellicht mogelijk de gehele opvang in de
school te huisvesten. De opvang maakt gebruik
van het schoolplein.

Bouwhoogte
De bouwhoogte van de woningen is passend
bij het dorp Vogelenzang. Grondgebonden
woningen hebben maximaal 2 lagen met
kap. Wanneer het stedenbouwkundig ontwerp
aanleiding geeft om hoeken te accentueren
kunnen enkele uitzonderingen worden gemaakt
met maximaal 3 lagen. Appartementsgebouwen
hebben maximaal 3 lagen met kap. De
bebouwing aan het landschap heeft maximaal 2
lagen met kap.

Bibliotheek
De huidige bibliotheek voor kinderen in het
schoolgebouw wordt uitgebreid. Ook komt er
een klein servicepunt waar volwassenen een
door hen gereserveerd boek kunnen ophalen.
Daarnaast komen er studieplekken voor
middelbare scholieren en werkplekken voor ZZPers. De bibliotheek krijgt een eigen entree zodat
deze ook toegankelijk is buiten schooltijd.

Entrees en representatie
Woningen hebben representatieve zijdes aan
de openbare ruimte en het open landschap.
De woningen aan het landschap vormen een
heldere rand naar het open gebied. Tussen
het open landschap en het projectgebied
wordt alleen gebruik gemaakt van natuurlijke
overgangen (geen schuttingen). De bebouwing
aan het verblijfsgebied heeft zijn gezicht en
entrees aan het verblijfsgebied. De entrees van
de maatschappelijke voorzieningen zijn zichtbaar
en duidelijk. Ook hebben de woningen duidelijke
voor-en achterkanten.

Gymzaal
De gymzaal van de school ligt naast het
schoolgebouw en blijft staan. Het beheer ligt
momenteel bij de school. Naast schoolgym
wordt de zaal sporadisch gebruikt door gym,
apenkooien en badminton. Er wordt gekeken of
deze gymzaal intensiever gebruikt kan worden
wat een meerwaarde kan zijn voor de vitaliteit
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Vlekkenplan Variant Wonen Zuid

Vlekkenplan Variant Wonen Noord
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Dichtheid
De dichtheid van de woningbouw is voor
Vogelenzangse begrippen redelijk hoog. Extra
aandacht wordt daarom gevraagd aan de
inpassing van deze woningen. De dichtheid
is het hoogst rondom de maatschappelijke
voorzieningen en de verblijfsruimte en loopt
richting het landschap af.

Verblijfsgebied
Om de leefbaarheid en vitaliteit te verbeteren
komt er een kwalitatieve openbare verblijfsruimte
voor jong en oud waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Deze ligt centraal in de wijk bij
de voorzieningen. De nieuwbouw omkadert
de verblijfsruimte. Het gebied wordt groen en
natuurlijk ingericht en er wordt ruimte gemaakt
voor ontmoeting en activiteiten. Het bestaande
jeu de boulesveldje en de tafeltennistafel naast
het dorpshuis kunnen hier terugkomen.

Beeldkwaliteit
Om Vogelenzang te vitaliseren is het nodig om in
zowel de openbare ruimte als in de bebouwing
kwaliteit toe te voegen. De architectuur heeft
een hoogwaardige uitstraling en is passend
in de omgeving en bij het dorpse karakter
van Vogelenzang zoals beschreven in de
Welstandsnota welstandsgebied 6 Centrum
Vogelenzang. De bebouwing heeft een
gedifferentieerde uitstraling, verspringingen in de
rooilijn en wisselende nok- en bouwhoogten. Rijen
van woningen zijn niet langer dan zes woningen.
Aardgekleurde baksteen wordt gebruikt als
voornaamste gevelmateriaal, afgewisseld met
bijvoorbeeld wit gepleisterde gevels. Daarnaast
heeft de bebouwing een goede overgang naar
de openbare ruimte, bij voorkeur door middel
van voortuinen.

Speelpark
De openbare ruimte rondom het IKC en het
speelveld wordt opgewaardeerd naar een
hoogwaardig en natuurlijk speelpark. Het
schoolplein en de speeltuinvereniging worden
in dit gebied geïntegreerd. Het schoolplein
is openbaar en wordt ook gebruikt door de
speeltuinvereniging. Door deze samenwerking
kan er een grote en aantrekkelijke speelruimte
ontstaan die ook na schooltijd open is. Het
speelpark wordt groen en natuurlijk ingericht en
speelplekken liggen in het zicht om de sociale
veiligheid te vergoten.
Zichtlijnen
Om de vitaliteit en levendigheid te vergroten
worden de verschillende voorzieningen met
zichtlijnen met elkaar verbonden. Hierdoor wordt
de ruimtelijke interactie vergroot en ontstaat een
wisselwerking tussen de programmaonderdelen.
De zichtbaarheid van de sportverenigingen
zorgt voor sociale veiligheid, maar ook het
aanzetten tot sporten. Daarnaast wordt er een
verbinding gezocht tussen de ontwikkeling
en het open landschap door zichtlijnen en
panorama’s te maken. Ook zijn de kerktoren van
OLV Tenhemelopneming en Huis te Vogelenzang
belangrijke oriëntatiepunten in Vogelenzang
waar rekening gehouden mee kan worden.

Grote kavels met ruime tuinen liggen aan het
open landschap die de overgang naar het
landschap vormen. Een gesloten wandwerking
aan het open landschap moet voorkomen
worden.
Bouwplannen in dit plangebied worden getoetst
aan de Welstandsnota Gemeente Bloemendaal
2013, Centrum Vogelenzang.
Duurzaamheid
Nieuwbouw is bijna ‘nul-op-de-meter’ conform
de nieuwe BENG-eisen. Daken worden
multifunctioneel gebruikt voor zonnepanelen of
groene daken. De school wordt verduurzaamd
en het dak wordt gebruikt voor zonnepanelen.

Toegankelijkheid
De openbare ruimte in Vitaal Vogelenzang
dient voor iedereen, ook voor mensen met een
beperking, toegankelijk te zijn. Hiervoor moet
onder andere rekening gehouden worden met
vlak gelegde stroeve bestrating en voldoende
rustmogelijkheden.

Openbare ruimte
Algemeen
De openbare ruimte in Vitaal Vogelenzang is
kwalitatief en samenhangend. Het verbindt alle
programmaonderdelen met elkaar. Het wordt
toekomstbestendig, natuurinclusief, groen en
kindvriendelijk ingericht.
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Groen, natuur en landschap

Nieuwe eigenaren worden geïnformeerd en
geïnspireerd om hun tuinen natuurinclusief in
te richten en maximaal 40% te verharden. Er
wordt geen standaardgras ingezaaid maar een
bloemenmengsel dat minder vaak gemaaid kan
worden.

Landschap
De strandvlakte bij Vogelenzang is een groen
open gebied met lange zichtlijnen. Deze
landschappelijke kwaliteiten worden zichtbaar en
beleefbaar gemaakt. Het landschap is via een
wandelpad vanuit de wijk bereikbaar en er zijn
verschillende doorzichten om het omliggende
landschap te ervaren. Tussen het landschap en
het dorp wordt een goede overgang gemaakt
van het park met volwassen bomen rondom het
IKC, de groene woonwijk en het open landschap.
De beplanting en bermen sluiten qua inrichting
en soortkeuze aan op het omliggende
landschap, zoals weidebloemen en inheemse
bloeiende struiken en bomen met waarde voor
bijen en vlinders.

Bomen
In het plangebied van Vitaal Vogelenzang
komen meerdere waardevolle bomen en
groenstructuren voor. Deze zijn beeldbepalend
en worden bij de ontwikkeling behouden. Deze
bomen zijn visueel beoordeeld en er is aan te
nemen dat de bomen nog minimaal 10 jaar
meegaan.
Aan de Henk Lensenlaan en een deel van de
Teylingerweg staat een lint van eiken-laanbomen
die behouden moeten worden. Rondom het IKC
staan zeven te behouden waardevolle bomen.
De eiken op het parkeerterrein van het dorpshuis
dienen behouden te blijven maar mogen
verplant worden.

Groen
De wijk wordt groen, klimaatbestendig en
natuurinclusief ingericht waarbij biodiversiteit
wordt gestimuleerd. Het groen wordt gebruikt
om een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit
te verkrijgen. Zowel het verblijfsgebied en het
speelpark worden groen en natuurlijk ingericht.

Bij plaatsing van nieuwe bomen dient rekening
gehouden te worden met onder andere het

Waardevolle bomen in het plangebied
27

Geclusterd parkeren, Ackerswoude, Pijnacker, ABB
Bouwgroep

Groene parkeerplekken

Appartementen, RIjssen, 2by4-architects

Groene wijk, de Groene Mient Den Haag,
Architectenkombinatie

Natuurlijke oevers, Geerpark Vlijmen, Visser en Bouwman architectenbureau
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Zchtlijn naar de kerk, Weespergilde Weesp,
Braaksma & Roos architectenbureau

Dorps wonen, Heemweide Eemnes, van Bokhorst ArchitectenKindvriendelijke buurt

Autoluwe wijk, Boszoom Pijnacker, Inbo
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gebruik van zonnepanelen en de bezonning.
Bij het stedenbouwkundig ontwerp wordt een
bomenplan met de gemeente overlegd.

wordt beleefbaar en toegankelijk gemaakt
door een wandelpad aan te sluiten. Vanaf dit
wandelpad kan men vanuit de wijk direct de
natuur in. Bewegen en sport worden hiermee
gestimuleerd. Het langzaam verkeersnetwerk
is voor iedereen, ook voor mensen met een
beperking, toegankelijk.

Beplanting en gazon
De gemeente levert suggesties voor beplanting
die onderhoudsarm is en goed en gezond
groeit. Een uitgewerkt beplantingsplan met
hoeveelheden, maten en kwaliteit van het
plantmateriaal moet aan de gemeente ter
beoordeling worden voorgelegd voor wat betreft
de aan de gemeente over te dragen beplanting.
De gemeente beoordeelt het beplantingsplan
met name op eisen van onderhoud en
houdbaarheid op de lange termijn. Aan
te leggen gazons moeten voor een grote
maaimachine goed bereikbaar en berijdbaar
zijn. Taluds worden niet steiler aangelegd dan 1:3
met aan de boven en onderzijde een vlak deel
van minstens een halve meter breed. Natuurlijke
oevers zijn in dit gebied een uitgangspunt voor
de planvorming.

Autoverkeer
In Vitaal Vogelenzang heeft langzaam verkeer
prioriteit. De wijk is autoluw en straten worden
ook zo ingericht. De ontsluiting van het gebied
kan op meerdere manieren georganiseerd
worden via de Henk Lensenlaan en de Deken
Zondaglaan. Een nieuwe ontsluiting aan de
Teylingerweg is ongewenst. Momenteel loopt de
hoofdontsluiting vanaf de Vogelenzangseweg
naar de Deken Zondaglaan of de Teylingerweg.
Vanaf de Teylingerweg kan je naar de Henk
Lensenlaan die de sportverenigingen, het
dorpshuis en het IKC ontsluit. De straten hebben
allen tweerichtingsverkeer. De Teylingerweg heeft
tussen de Vogelenzangseweg en de Deken
Zondaglaan een verhoogde verkeersdruk
vanwege een versmalling in het straatprofiel.
Ook de Deken Zondaglaan is smal. Hier moet
met de ontwikkeling rekening mee gehouden
worden door straten wellicht eenrichtingsverkeer
te geven. In een verder stadium zal een
verkeersonderzoek moeten worden gedaan.
Daarin wordt de capaciteit op de omliggende
wegen naar de Vogelenzangseweg
meegenomen.

Water
De vaarten in de omgeving van Vogelenzang
betreft een stelsel van zanderijvaarten in
afgegraven bollenvelden. Dit is een patroon dat
bestaat uit brede en loodrecht op elkaar staande
vaarten. Deze structuur kan terugkomen in het
plangebied. Het karakter van het landschap
wordt hierdoor zichtbaar in het plangebied.
Bestaande waterlopen kunnen verbreed worden
om meer ruimtelijke kwaliteit te creëren voor de
wijk en de woningen die aan het water komen te
staan.

Bij de bereikbaarheid en ontsluiting van het
gebied moet rekening gehouden worden met
medische calamiteiten. Risicobronnen en locaties
waar veel kwetsbare mensen verblijven zijn
tweezijdig bereikbaar.

Water wordt in het plangebied gebruikt om
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te
vergroten en het gebied klimaatadaptief in
te richten. Wateroverlast wordt tegengegaan
door grondwaterneutraal te bouwen en het
plangebied zoveel mogelijk waterdoorlatend te
maken. Water kan worden opgevangen door
wadi’s, waterlopen, daken en groengebieden.

Het parkeren wordt binnen het plangebied
opgelost en wordt geclusterd en bij voorkeur
uit het zicht geplaatst. Wellicht is dubbelgebruik
mogelijk tussen de voorzieningen en het
woonprogramma. Daarnaast worden de
parkeerplaatsen groen ingeplant. Er zijn
meerdere parkeeroplossingen denkbaar zoals
parkeren op een binnenterrein, parkeren op
eigen terrein, een centraal parkeergebouw of
ondergronds parkeren.

Langzaam verkeersnetwerk
In het woongebied wordt een fijnmazig netwerk
van wandelpaden gecreëerd die de woonwijk
met het speelpark rondom het IKC en het
verblijfsgebied verbindt. Ook de langzaam
verkeersverbindingen naar de omgeving worden
uitgebreid en verbeterd. Zo wordt het plangebied
ingebed in het Vogelenzangse dorpsweefsel en
het open landschap. Het omliggende landschap
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Ruimtelijke vertaling randvoorwaarden en uitgangspunten

Legenda
Zichtlijn

Groen speelpark rondom het IKC

Waardevolle boom

Verloop bebouwingsdichtheid

Te behouden of te verplaatsen boom

Bouwplan bollenloods

Wandelroute naar het landschap

Projectgebied

Langzaam verkeersnetwerk

Bollenveld

Richtafstand

Weiland

Leiding

Water

Overgang naar het open landschap

Bebouwing
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4. Randvoorwaarden
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Ladder voor duurzame verstedelijking
De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is in
de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste
in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Doel van
de ladder voor duurzame verstedelijking is een
goede ruimtelijke ordening in de vorm van een
optimale benutting van de ruimte in stedelijke
gebieden. In de toelichting van het toekomstige
bestemmingsplan/omgevingsplan zullen de
stappen van de duurzameverstedelijkingsladder
worden doorlopen als onderdeel van de
toelichting van het bestemmingsplan/
omgevingsplan.

Structuurvisie
De ‘Structuurvisie Bloemendaal’ deelt het
grondgebied van de gemeente op in een
strand- en duinzone, een landgoederenzone en
een dorpenzone. Het IKC en de speeltuin liggen
in de dorpenzone. Kenmerk van de dorpenzone
is dat ruimtelijke ontwikkelingen in deze zone
worden opgevangen. Hiermee contrasteert de
dorpenzone met de landgoederenzone waar
juist wordt gestreefd naar het voorkomen van
nieuw bouwoppervlak. De huidige sportvelden
liggen echter in de landgoederenzone. Voor
sportterreinen in deze landgoederenzone geldt
dat deze wel intensiever gebruikt mogen worden
en dat maatschappelijke functies mogen worden
toegevoegd. De gemeenteraad heeft met haar
besluit op 27 september 2018 (raadsbesluit
2018011254) gekozen om op dit punt te willen
afwijken van het gemeentelijke beleid.

Duurzaamheid
‘Duurzaamheid en energietransitie’ is een van
de speerpunten van het coalitieakkoord 20182022 ‘Maatwerk voor de toekomst’ van de
gemeente Bloemendaal. De gemeente zet in
op verduurzaming, het verminderen van CO₂
en het ontwikkelen van een circulair systeem
waarin hergebruik van grondstoffen verspilling
en vervuiling voorkomt. Duurzaamheid wordt
daarom integraal op alle beleidsterreinen als
uitgangspunt genomen, met de nadruk op
concretisering. (Maatschappelijke) initiatieven
die duurzaamheidsdoelen nastreven worden
ondersteund. Ook wordt er gestreefd naar het
versterken van de natuur en de biodiversiteit.

Daarnaast staan in de structuurvisie een aantal
relevante uitgangspunten beschreven voor
landschap en natuur, onder andere:
• Bomenlanen in dorpskernen wordt
aangevuld. Daarbij wordt er gekozen voor
karakteristieke boomsoorten die passen bij de
kern;
• Ecologie langs de oevers waterlopen en
vaarten wordt bevorderd;
• De cultuurhistorische en natuurlijke
waarde van de landgoederen en de open
strandvlakten worden behouden;
• Verrommeling in de strandvlakten wordt
tegengegaan;
• De herkenbaarheid van waterlopen worden
vergroot;
• Bij ontwikkelingen is een goede
landschappelijke inpassing een absolute
voorwaarde.

Provinciaal beleid
Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)
De aanwijzing van een gebied tot Bijzonder
Provinciaal Landschap is een relatief nieuwe
bevoegdheid van provinciebesturen en
wordt verleend op grond van de Wet
Natuurbescherming. Het is onderdeel van de
nieuwe Ontwerp Omgevingsverordening van de
provincie Noord-Holland. Het plangebied van
Vitaal Vogelenzang ligt aan een aangewezen
Bijzonder Provinciaal Landschap, maar is daar
geen onderdeel van.

Bestemmingsplan
Op basis van bestemmingsplan ‘Vogelenzang
2010’ zijn er aan het plangebied verschillende
bestemmingen toegekend. Op de plek van
de sportverenigingen is de bestemming ‘Sport’
gegeven, in en rondom het dorpshuis, het
IKC en het kinderdagverblijf de bestemming
‘Maatschappelijk’, aan het rioolgemaal en de
toegang een bestemming ‘Bedrijf’. De functie
wonen is niet binnen de huidige bestemming
toegestaan. Voor de ontwikkeling van Vitaal
Vogelenzang moet het bestemmingsplan
worden aangepast, of bij inwerkingtreding van
de Omgevingswet een omgevingsplan.

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018
De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
2018 is een provinciale handreiking voor het
inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
in het landschap, zoals bebouwing,
agrarische bedrijven, infrastructuur of vormen
van energieopwekking. De Leidraad geeft
gebiedsgerichte én ontwikkelingsgerichte
beschrijvingen en biedt zo toepasbare informatie
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Bennebroek en Vogelenzang

Structuurvisie
Detailkaart Bennebroek en Vogelenzang, met aandacht voor historische bebouwingsstructuur dorpskernen, boomlanenstructuur, grenzen
dorpenzone met open strandvlakten in landgoederenzone, nieuwe fietsverbindingen, projectgebieden, trekker Linnaeushof, station
Vogelenzang – Bennebroek en Weg Bezuiden Bennebroek.

Huidig bestemmingsplan
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over de manier waarop ruimtelijke ontwikkelingen
kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de
leefomgeving. De provincie beoogt met deze
Leidraad samen met gemeenten, ontwikkelaars
en initiatiefnemers te werken aan het behouden
en versterken van de kwaliteit van het landschap
en de cultuurhistorie.

•

•

Voor Vitaal Vogelenzang heeft dit onder
andere tot gevolg dat rekening gehouden
moet worden met de karakteristieke lineaire
opbouw en geomorfologie van het gebied.
Kennemerland bestaat uit een brede zone jong
duinlandschap, met daarachter een brede
zone van strandwallen- en vlaktenlandschap
en een klein deel droogmakerijenlandschap.
Vogelenzang ligt deels op een strandwal en
wordt omgeven door strandvlaktes. De noord-zuid
gerichte lineaire opbouw van het landschap,
met hoger gelegen, zandige strandwallen,
afgewisseld door lage, natte venige strandvlakten
is nog in het landschap herkenbaar. Deze
opbouw is ook in de huidige bebouwing terug te
vinden. In noord-zuidrichting zijn de continuïteit
en herkenbaarheid van de verschillende
landschapskarakteristieken belangrijk. Deze
opbouw moet behouden worden en daar
waar mogelijk versterkt. In oost-westrichting zijn
de overgangen contrastrijk. Hierbij ligt de focus
op de versterking van de beleving van deze
afwisseling van verschillende landschapstypen.

•

•

•

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
Het doel van het ‘Ontwikkelperspectief
Binnenduinrand’ is om de hoge kwaliteit van
het landschap te behouden voor de toekomst
en waar mogelijk te versterken en een kader te
bieden voor toekomstige ontwikkelingen. Hiervoor
zijn ambities geformuleerd. Deze gaan onder
andere over:
•
•
•

•
•

•

Het ontwikkelen van de groene oost-west
verbindingen tot ecologische en recreatieve
verbindingszones met het achterland;
Het tot stand brengen van een robuust
watersysteem voor de Binnenduinrand;
Het beter definiëren van stadsranden.

•

Ook zijn er spelregels opgesteld voor ruimtelijke
ontwikkelingen. Deze zijn onder andere:
•

•

Rekening houden met ondergrond: De
karakteristiek van de ondergrond, te weten
het samenspel van reliëf, grondwaterstand en
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grondsoort, is leidend voor het grondgebruik
en de ontwikkeling van een locatie.
Landschappelijke inpassing functies:
Een goede landschappelijke inpassing is
voorwaarde voor ontwikkelingen buiten
bestaand bebouwd gebied.
Landschappelijke gradiënt beleefbaar:
Het karakter van de verschillende
landschappelijke zones vindt zijn oorsprong
in de gevarieerde ondergrond van
duinen, binnenduinrand, strandvlakte en
strandwallen. Dit wordt weerspiegeld in de
verschijningvorm van doorgaande wegen en
waterlopen.
Handhaven evenwicht tussen rood en
groen: Bij toekomstige ontwikkelingen
in de Binnenduinrand (in de villawijken,
op de buitenplaatsen en in de stads- en
dorpsranden) is het belangrijk het bestaande
evenwicht tussen rood en groen niet te
verstoren en reeds verstoord evenwicht waar
mogelijk te herstellen.
Heldere stads- en dorpsranden:
Ontwikkelingen in de stads- en dorpsranden
dragen enerzijds bij aan versterking van
ruimtelijk samenhang en anderzijds aan
vergroting van contrast tussen stad en
landschap.
Continuïteit van de cultuurhistorische tijdslijn:
Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt rekening
gehouden met (of gebruik gemaakt van)
historische waarden.
Gradiënt als leidraad: De inrichting van de
routes, zowel haaks als parallel aan de kust,
volgt het landschap.
Recreatieve routes koppelen aan bestaande
kwaliteiten: Koppel recreatieve routes aan
oude landschappelijke structuren, aan
attractiepunten en aan het recreatieve
netwerk van de ommetjes
Kwaliteit entrees naar het buitengebied: Een
duidelijke overgang van stad naar landschap
moet met name in de vormgeving van
entrees tot uitdrukking komen.
Ontwikkelingen benutten om continuïteit van
het routenetwerk te vergroten: Bij (relevante)
ontwikkelingen in de Binnenduinrand is
verbetering van de continuïteit of uitbreiding
van het recreatieve routenetwerk integraal
onderdeel van de planvorming.
Herkenbaar water: Bij relevante
ontwikkelingen is herstel en uitbreiding
van het watersysteem onderdeel van de
planvorming. In de vormgeving van een

Kwelwater: Robuust systeem voor afvoeren kwelwater en dit combineren met natuurontwikkeling

Recreatieve routes: vervolmaken van het recreatieve netwerk

fietsenverhuur of horecagelegenheid)

TOP: ontwikkelen van Toeristisch Recreatief Overstap Punten (combinaties van parkeerplaats, OV-halte,

OV-knooppunt (treinstation): Ontwikkelen OV knooppunten tot recreatieve poort naar het landschap en/

toeristische ferry verbinding Amsterdam-Centraal – IJmuiden (halteplaats indicatief)

Tracé HOV van Haarlem station naar IJmuiden-strand

Wens gemeentes: doortrekken HOV Haarlem-Zandvoort naar Bloemendaal aan Zee

Toegangswegen naar de kust: bereikbaarheid kust verbeteren, handhaven cq verbeteren ruimtelijke

Verbindingen, bereikbaarheid en beleefbaarheid

Ommetjes vanuit de wijk creëren in combinatie met plaatselijk kwaliteitsverbetering landschap (indicatief)

Stadsrand: verweven met landschap

Bebouwd gebied: binnenstedelijk verdichten met behoud van ruimtelijke kwaliteit en versterken

recreatieve verbinding vanuit de woonwijken naar het landschap

Sfeergebied “Old Haarlem”

Stedelijk gebied en dorpskernen

met recreatieve verbindingen

Ecologische verbinding: ontwikkelen van ecologische verbindingszones met het achterland, in combinatie

Ruimtelijke begrenzing open gebieden: stadsrand

Ruimtelijke begrenzing open gebieden: bosrand

Villawijk: behoud van de ruimtelijke kwaliteit van de villawijken

Open groen gebied: openheid versterken en duurzaam waarborgen

Buitenplaatsen verbinden zowel programmatisch als d.m.v. recreatieve routes

Sfeergebied “Buitenplaatsen en villawijken”: toeristisch profiel (DNA) ontwikkelen

Landschappelijk kantwerk

Nationaal Park “De Duinen” en in stand houden balans tussen natuur en recreatie

Sfeergebied “Natural Coast” (Stilte stranden): vrijwaren van toeristisch profiel ontwikkeling

Sfeergebied “Dutch Dunes”: het gehele duingebied als één gebied herkenbaar maken en profileren als één

Sfeergebied “Bubbling Beach” Zandvoort: doorontwikkelen in lijn met toeristisch profiel (DNA) als onderdeel

(DNA) onderdeel van Amsterdam Beach

Sfeergebied “Sunkissed Beach” Bloemendaal aan Zee doorontwikkelen in lijn met toeristisch profiel als

onderdeel van Amsterdam Beach

Sfeergebied “Wind Water Beach” IJmuiden: doorontwikkelen in lijn met toeristisch profiel (DNA) als
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Stadsrand: front maken

Buitenplaats
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Lineaire opbouw van het landschap Kennemerland, Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018
Kust en duinen
Strand

Sfeergebied “Wind Water Beach” IJmuiden: doorontwikkelen in lijn met toeristisch profiel (DNA) als
onderdeel van Amsterdam Beach
Sfeergebied “Sunkissed Beach” Bloemendaal aan Zee doorontwikkelen in lijn met toeristisch profiel als
(DNA) onderdeel van Amsterdam Beach
Sfeergebied “Bubbling Beach” Zandvoort: doorontwikkelen in lijn met toeristisch profiel (DNA) als onderdeel
van Amsterdam Beach
Sfeergebied “Natural Coast” (Stilte stranden): vrijwaren van toeristisch profiel ontwikkeling
Sfeergebied “Dutch Dunes”: het gehele duingebied als één gebied herkenbaar maken en profileren als één
Nationaal Park “De Duinen” en in stand houden balans tussen natuur en recreatie
Hoogtelijnen duingebied
Landschappelijk kantwerk
Sfeergebied “Buitenplaatsen en villawijken”: toeristisch profiel (DNA) ontwikkelen
Buitenplaats
Buitenplaatsen verbinden zowel programmatisch als d.m.v. recreatieve routes
Villawijk: behoud van de ruimtelijke kwaliteit van de villawijken
Open groen gebied: openheid versterken en duurzaam waarborgen
Ruimtelijke begrenzing open gebieden: bosrand
Ruimtelijke begrenzing open gebieden: stadsrand
Ecologische verbinding: ontwikkelen van ecologische verbindingszones met het achterland, in combinatie
met recreatieve verbindingen
Stedelijk gebied en dorpskernen
Sfeergebied “Old Haarlem”
Bebouwd gebied: binnenstedelijk verdichten met behoud van ruimtelijke kwaliteit en versterken
recreatieve verbinding vanuit de woonwijken naar het landschap
Stadsrand: verweven met landschap
Stadsrand: front maken
Ommetjes vanuit de wijk creëren in combinatie met plaatselijk kwaliteitsverbetering landschap (indicatief)
Verbindingen, bereikbaarheid en beleefbaarheid
Toegangswegen naar de kust: bereikbaarheid kust verbeteren, handhaven cq verbeteren ruimtelijke
kwaliteit “Parkways”
Tracé HOV van Haarlem station naar IJmuiden-strand
Wens gemeentes: doortrekken HOV Haarlem-Zandvoort naar Bloemendaal aan Zee
toeristische ferry verbinding Amsterdam-Centraal – IJmuiden (halteplaats indicatief)
OV-knooppunt (treinstation): Ontwikkelen OV knooppunten tot recreatieve poort naar het landschap en/
of verdichtingslocatie
HOV halte
OP
TOP

TOP: ontwikkelen van Toeristisch Recreatief Overstap Punten (combinaties van parkeerplaats, OV-halte,
fietsenverhuur of horecagelegenheid)
Recreatieve routes: vervolmaken van het recreatieve netwerk
Water
Boezemwater
Kwelwater: Robuust systeem voor afvoeren kwelwater en dit combineren met natuurontwikkeling
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•

waterloop is de oorsprong ervan herkenbaar.
Zicht op het landschap beschermen,
herstellen en benutten: Bij ontwikkelingen
worden panorama’s, zichtlijnen en
vergezichten gerespecteerd en zo mogelijk
versterkt.

In de Tweede Wereldoorlog werd in de
weilanden ten westen van Vogelenzang door
de Duitsers een schijnvliegveld gebouwd. Dit
schijnvliegveld moest de aandacht afleiden
van het echte vliegveld in Katwijk. Er werd een
namaakstartbaan aangelegd en er werden
houten vliegtuigen opgesteld. Het plangebied
is hier waarschijnlijk deels onderdeel van
geweest. Hier zijn geen zichtbare restanten van
overgebleven.

Cultuurhistorie en monumenten
Het plangebied maakte lange tijd deel uit een
groot bos dat in de middeleeuwen achter de
duinen lag tussen Haarlem en Den Haag. Rond
1250 werd jachtslot Vogelesang gesticht door
Floris V van Holland. De familie Barnaart heeft in
1807 het Huis te Vogelenzang met bijbehorend
landgoed verworven. Het plangebied maakte
deel uit van dit bezit.

In de jaren ’60 en ’80 kreeg Vogelenzang grote
uitbreidingen, eerst ten westen en vervolgens ten
oosten van de kern. Er kwam behoefte aan een
aantal maatschappelijke voorzieningen. Bij die
laatste uitbreiding is daarom aan de westkant
ook het IKC gebouwd en zijn de tennis- en
voetbalvereniging aangelegd. Daarna is in 1998
het dorpshuis gebouwd. In het plangebied van
Vitaal Vogelenzang liggen geen aangewezen
gemeentelijke- of rijksmonumenten.

Rond 1850 werd gestart met het omzetten
van het duingebied in landbouwgrond. Het
plangebied werd toen een weiland. Rond
dezelfde tijd ontstond er langs de doorgaande
weg in het gebied Vogelenzang bebouwing,
veelal voor de arbeiders die op het land werkten.
Dit werd de kern van het dorp Vogelenzang.

Situatie van het schijnvliegveld, kaart uit 1948
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Vogelenzang in 1850

Vogelenzang in 1900

Vogelenzang in 1950

Vogelenzang in 1980

Vogelenzang in 2000

Vogelenzang in 2019
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Archeologie
Het plangebied van Vitaal Vogelenzang heeft
een archeologische bestemming. Aan deze
bestemming (Waarde - Archeologie 4) zijn
regels gekoppeld met betrekking tot de mate
waarop gronden kunnen worden afgegraven of
verstoord en in welke gevallen een archeologisch
onderzoek nodig is om de activiteiten uit te laten
voeren. Dit is om de archeologische waarden
van de gronden te behouden en beschermen.
De regels die op ‘Waarde - Archeologie 4’ van
toepassing zijn:
Voor het bouwen overeenkomstig de regels
voor de andere op deze gronden voorkomende
bestemmingen dient de aanvrager van een
omgevingsvergunning, voor bouwwerken met
een oppervlakte groter dan 250m² en dieper
dan 50cm, een rapport te overleggen waarin de
archeologische waarden van de gronden die
blijkens de aanvraag zullen worden verstoord,
naar oordeel van burgemeester en wethouders
in voldoende mate zijn vastgesteld.
Indien blijkt dat de archeologische waarden
van de gronden door het verlenen van de
omgevingsvergunning zullen of kunnen worden
verstoord, kunnen burgemeester en wethouders
één of meerdere van de volgende voorwaarden
verbinden aan de omgevingsvergunning:
• de verplichting tot het treffen van technische
maatregelen, waardoor archeologische
waarden in de bodem kunnen worden
behouden;
• de verplichting tot het doen van
opgravingen;
• de verplichting de werken of werkzaamheden
die leiden tot de bodemverstoring, te laten
begeleiden door een deskundige op het
terrein van archeologische monumentenzorg
die voldoet aan door burgemeester en
wethouders bij de vergunning te stellen
kwalificaties.

Natuur
Natura2000
Het plangebied bevindt zich buiten de zone
die is aangewezen als Natura 2000-gebied.
Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied is
Kennemerland-Zuid en bevindt zich op ongeveer
750 meter ten westen van het plangebied.
Een toename van de stikstofdepositie op het
stikstofgevoelige Natura 2000-gebied moet
worden voorkomen.
Natuurnetwerk Nederland
Aan de noord- en westzijde grenst het
plangebied aan het Natuurnetwerk Nederland
(NNN). Dit is een samenhangend netwerk van
bestaande en toekomstige natuurgebieden in
Nederland. Het netwerk moet natuurgebieden
beter met elkaar en het omringende agrarisch
gebied verbinden. De ontwikkelingen binnen
Vitaal Vogelenzang hebben geen directe invloed
op het NNN-gebied.
Flora en fauna
In maart 2020 is onderzoek gedaan naar de
consequenties van de Wet natuurbescherming
voor het woningbouwproject Vitaal Vogelenzang.
Het onderdeel soortbescherming van de Wet
natuurbescherming is van belang vanwege
de mogelijke aanwezigheid van beschermde
soorten. Vanwege de afstand tot het Natura
2000-gebied en tussenliggende bomenrijen zijn
negatieve effecten door trilling, geluid, licht en
optische verstoring uitgesloten.
De beoogde ontwikkeling is mogelijk strijdig
met de Wet natuurbescherming vanwege het
mogelijk voorkomen van beschermde soorten.
Het gaat hierbij om:
• Rust- en verblijfplaatsen van steenmarter,
bunzing, wezel en hermelijn;
• Verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes
van vleermuizen;
• Jaarrond beschermde nesten van gierzwaluw
en huismus;
• Winterverblijfplaatsen van rugstreeppad;
• Tijdens het broedseizoen beschermde
vogelnesten;
• Zorgplicht.

Bodem
In augustus 2019 is een verkennend
bodemonderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat er
geen belemmeringen zijn tegen een eventuele
bestemmingswijziging naar de functie wonen.
Ook zijn er geen bezwaren tegen eventuele
grondtransacties. Wel moet een aanvullend
asbestonderzoek gedaan worden naar de
onderliggende puinlaag van de skatebaan
wanneer de asfaltlaag wordt verwijderd. Dit geldt
ook voor de onderlaag van de tennisbanen. Het
volledige onderzoek is meegenomen als bijlage.

Soortgericht onderzoek is nodig (onafhankelijk
van de periode van uitvoering) om een
effectbepaling te kunnen doen. Als uit nader
onderzoek blijkt dat de beoogde ontwikkelingen
40

Aardkundig waardevol gebied

Natuurnetwerk Nederland (NNN)
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negatieve effecten hebben op beschermde
soorten, zijn mitigerende en/of compenserende
maatregelen nodig. Ook is het mogelijk dat een
ontheffing aangevraagd dient te worden naar
aanleiding van het nader onderzoek. .

Ten aanzien van de zorgplicht dient bij het
kappen en snoeien in één richting gewerkt te
worden, zodat eventueel aanwezige fauna kan
ontkomen aan de werkzaamheden.
Groen
Het plan wordt getoetst aan de Algemene
Plaatselijke Verordening Bloemendaal.
Daarbij geldt dat voor de kap van bomen
een afweging moet worden gemaakt van
alle betrokken belangen. Dit zijn aan de ene
kant de belangen van herontwikkeling van
het gebied en aan de andere kant zijn dit
de waarden van houtopstanden, waaronder
natuur- en milieuwaarden, landschappelijke
waarden, beeldbepalende waarden, etc. In
het plangebied van Vitaal Vogelenzang zijn
waardevolle bomen aangewezen. Deze vormen
een randvoorwaarde bij de verdere planvorming.
Binnen 3 meter vanaf de kroonprojectie van
deze bomen mag als regel geen bouwvlak
worden ingetekend. Ook tijdens de bouw en
de bouwplaatsinrichting worden eisen gesteld
ten aanzien van boombehoud, volgens de 10
Geboden voor Bouwen bij Bomen.

De vervolgonderzoeken dienen volgens de
volgende planning te verlopen:
• Steenmarter en kleine marterachtigen (bunzing,
wezel en hermelijn) (ODNHN, 2017), in de periode
mei t/m augustus met een doorlooptijd van
minimaal vier weken. Buiten de actieve periode,
met minder trefkans, heeft het onderzoek een
doorlooptijd van minimaal acht weken.
• Vleermuizen (NGB, 2017), in de periode 15
mei – 15 juli, drie bezoeken met minimaal 30
dagen tussen ieder bezoek en in de periode
15 augustus – 1 oktober, twee bezoeken met
minimaal 20 dagen tussen ieder bezoek.
• Huismus (BIJ12, 2017a); In de periode 1 april –
15 mei, twee bezoeken met minimaal 10 dagen
tussen ieder bezoek en in de periode 20 maart
– 20 juni, vier bezoeken met minimaal 10 dagen
tussen ieder bezoek.
• Gierzwaluw (BIJ12, 2017b) In de periode 1 juni
– 15 juli, drie bezoeken met minimaal 10 dagen
tussen ieder bezoek

Water
Waterkeringen, peilscheidingen
In het gebied zijn geen waterkeringen aanwezig
maar wel peilscheidingen. Voor het bouwen
zijn er ten opzicht van peilgrenzen geen
belemmeringen te verwachten.

Wat betreft rugstreeppad dient buiten de
winterperiode het plangebied afgeschermd te
worden zodat rugstreeppadden het plangebied
niet betreden. Een ontheffingsaanvraag dient
aangevraagd te worden voor het tijdelijk
ontoegankelijk maken van winterhabitat.

Hemelwater
Een toename van verhard oppervlak moet
worden gecompenseerd door de aanleg
van open oppervlaktewater in hetzelfde
peilgebied waar de verharding toeneemt. De
compensatie bedraagt 15% van de toename
van het verhard oppervlak. Hierdoor moet
worden voorkomen dat hemelwater afkomstig
uit een ander hoger gelegen peilgebied extra
wordt afgevoerd naar het boezemstelsel zonder
dat daar compensatie plaatsvindt. Om dit in
verhouding te laten worden de peilvakgrenzen
aangehouden voor verhardingstoename en
benodigde compensatiemaatregelen, om geen
afwenteling (extra hemelwater) te krijgen op het
boezemstelsel of op het hogere peil.

Naast jaarrond beschermde nesten, bieden de
gebouwen, opgaand groen en watergangen
ook nestgelegenheid voor vogelsoorten waarvan
het nest alleen gedurende het broedseizoen
beschermd is. Als er in het broedseizoen
gewerkt wordt, is een (periodieke) controle op
nesten van broedvogels voorafgaand aan de
werkzaamheden noodzakelijk om overtreding
van de wet te voorkomen. Het reguliere
broedseizoen loopt globaal van maart t/m
augustus, echter vogels kunnen gedurende
het hele jaar tot broeden komen. Indien een
broedgeval aanwezig is, dient een verstoringsvrije
zone te worden aangehouden, waarbinnen
gedurende de periode van broeden niet wordt
gewerkt. De breedte van deze zone dient door
een ter zake kundige te worden bepaald.
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Riolering
Bij de inzameling en het transport van afvalwater
van nieuwe bebouwing wordt in eerste instantie
alleen huishoudelijk afvalwater ingezameld.
Schoon- en vuilwaterstromen worden volledig
gescheiden. Al het stedelijk afvalwater wordt
gezuiverd. De gemeente Bloemendaal zet
met haar beleid voor niet aankoppelen bij
nieuwbouw in op duurzaamheid voor de
lange termijn. Bij nieuwbouw of vervangende
nieuwbouw wordt hemelwater in principe in het
watersysteem gehouden en niet afgevoerd via
het riool.

De milieubelastende functies in het gebied zijn
het rioolgemaal, de sportvelden, de bollenvelden
en de bedrijvigheid bij de bollenboer aan
de zuidkant van het plangebied. Er dient
voldoende afstand te worden gehouden tussen
milieubelastende functies en gevoelige functies
zoals wonen. Hieronder wordt omschreven wat
de richtafstanden zijn per milieubelastende
functie. Deze zijn gevormd door middel van VNGrichtlijnen en in overleg met Omgevingsdienst
IJmond.
Rioolgemaal
Het rioolgemaal heeft een milieuzonering
voornamelijk vanwege de geur. Hierdoor geldt
een geurcontour met een richtafstand van 10
meter. Ondanks dat het rioolgemaal gebruik
maakt van een modern filtersysteem dat de
geur vermindert moet onderzocht worden of
ter plaatse van de woningen sprake is van
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Ook
moet de bedrijfsvoering van het rioolgemaal
niet gehinderd worden door de nieuwe
ontwikkelingen.

In de praktijk komt dit op het volgende neer:
• Hemelwater zoveel mogelijk zichtbaar
afvoeren;
• Voorkomen van vervuiling tijdens afstroming
van schoon hemelwater door het nemen van
bronmaatregelen;
• Geen noodoverloop naar de riolering;
• Bij lozing van hemelwater op
oppervlaktewater, anders dan afkomstig van
schone daken, een bodem- of bermpassage
toepassen om de kans op calamiteiten te
verminderen;
• Gestreefd wordt naar het zoveel mogelijk
infiltreren van hemelwater in de bodem.
Indien de bodemgesteldheid en/of de
grondwaterstand dit niet toelaat, wordt bij
voorkeur een gescheiden stelsel toegepast
waarbij het schone hemelwater wordt
geloosd op oppervlaktewater;
• Indien het technisch/maatschappelijk niet
haalbaar is om het hemelwater anders
te verwerken dan aan te sluiten op het
afvalwatersysteem, dan is het in bepaalde
gevallen mogelijk om het hemelwater
gescheiden van de DWA aan te bieden
op een bestaand gemengd stelsel.
Voorwaarde hierbij is dat de hoeveelheid
nieuw aangesloten verhard oppervlak
gecompenseerd wordt door minimaal
deze hoeveelheid oppervlak in hetzelfde
bemalingsgebied af te koppelen.

Tennisvelden
De tennisvelden hebben vanwege een
geluids- en lichtbelasting (door lichtmasten)
een richtafstand van 30 meter. De grootste
milieuzonering wordt veroorzaakt door geluid.
Door middel van het uitvoeren van onderzoek,
in combinatie met het treffen van maatregelen
(zoals kunstgravel en een rubberen ondergrond)
kan de afstandszonering worden teruggebracht
naar 20 meter. Als deze richtafstand niet wordt
gehaald, dient volgens de VNG-brochure aan de
hand van een geluidonderzoek te worden bezien
in hoeverre ter plaatse van geluidgevoelige
bestemmingen - zoals woningen - kan worden
voorzien in een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat.
Voetbalvelden
Voor voetbalvelden geldt een richtafstand van
30 meter. Dit geldt zowel voor het trainingsveld als
het wedstrijdveld. Ook hiervoor geldt dat deze
door middel van het uitvoeren van onderzoek,
in combinatie met het treffen van maatregelen
verlaagd kan worden.

Veiligheid en milieu
In het plangebied van Vitaal Vogelenzang
liggen meerdere milieubelastende functies
met bijbehorende richtafstanden. Het
verkeersgeluid wat geproduceerd wordt op de
Vogelenzangseweg ligt niet in de invloedssfeer
van het gebied.

Bollenbedrijf
Voor het bollenbedrijf geldt een richtafstand van
10 meter vanwege geur en geluid. Aangezien de
loods verder van 10 meter van het plangebied
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wordt gebouwd heeft dit geen effect op de
ontwikkeling.

van de Bloemendaalse inwoners.
In de ‘Woonvisie Bloemendaal’ zijn de volgende
kerndoelen voor het woningbouwbeleid
vastgesteld:

Bollenvelden
De bollenvelden aan de westkant van het
plangebied hebben een richtafstand van 10
meter. De Vogelenzangse Wetering ligt tussen de
bollenvelden en het plangebied en zorgt voor
deze afstand.

• Ruimtelijke kwaliteit
Het groene, open en monumentale karakter
van de gemeente Bloemendaal is uniek voor
deze regio. Mede hierdoor is Bloemendaal een
gewilde woonomgeving. Om de kwaliteiten van
de gemeente voldoende te bewaren moet er
bij elk project een goede afweging gemaakt
worden tussen de woningbehoefte enerzijds en
de leefbaarheid op de directe omgeving van het
project anderzijds. Elke toevoeging van woningen
die waar ook in de gemeente wordt gedaan
moet een positieve bijdrage leveren.
• Betaalbaarheid
Gemiddeld genomen bevindt de
woningvoorraad zich in de top van het
woonsegment en neemt hierdoor regionaal
een bijzondere positie in. De gemiddeld hoge
woningprijzen in combinatie met het lage
percentage sociale huurwoningen maakt het
voor huishoudens met een relatief laag inkomen

Kabels en leidingen
In het plangebied staat een rioolgemaal
van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
De aanwezige rioolwatertransportleiding die
hier naartoe loopt heeft een vrijwaringszone
van 5 meter breed. Ook moet het gemaal
goed bereikbaar en toegankelijk blijven voor
werkzaamheden. Dit heeft effect op de inrichting
van het plangebied.
Woonvisie
Het gemeentelijk woonbeleid is vastgelegd in
de ‘Woonvisie Bloemendaal 2018 – 2022’. Het
belangrijkste doel van deze woonvisie is om de
woningvoorraad, voor nu en in de toekomst, zo
veel mogelijk af te stemmen op de woonwensen

Richtafstanden en rioolwatertransportleiding
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(1 keer modaal) lastig om geschikte woonruimte
te vinden. Met de woonvisie wordt een heldere
keuze gemaakt om bij (her-)ontwikkeling te allen
tijde in het sociale segment te bouwen. Teneinde
ook gewenste doorstroming op de woningmarkt
te bereiken, is bouwen voor het middeldure
segment noodzakelijk.
• Doorstroming bevorderen
Voor de (nieuwbouw-)woningen geldt dat de
variëteit van de woningen en woonomgeving
belangrijk is voor nu en in de toekomst. Omdat
het aanpassen van de bestaande (particuliere)
woningvoorraad aan de woonwensen van de
vergrijzende bevolking niet eenvoudig is, dient
bij de keuze voor een woningbouwprogramma
nagedacht te worden voor welke doelgroep
deze ontwikkeling bestemd is.
• Levensloopbestendig
Uitgaande van de langere levensverwachting en
het rijksbeleid dat bewoners langer zelfstandig
thuis wonen, zullen steeds meer mensen hun
zorgbehoefte in hun eigen woning moeten
opvangen. Bij nieuwbouwprojecten moet
daarom rekening gehouden worden met de
(zorg)behoefte van de toekomstige bewoner.
• Leefbaarheid
In een leefbare kern bevinden zich voldoende
voorzieningen die een bijdrage leveren aan een
aangenaam woonklimaat.
• Duurzaamheid
De komende decennia staan onder andere in
het teken van de energietransitie, waarbij de
uitfasering van aardgas binnen de bebouwde
omgeving wordt bedoeld. Tevens wordt vanuit het
rijk de EPC-eisen voor nieuwbouw aangescherpt
naar BENG. In de bouwwereld gaan de
technische ontwikkelingen voor verduurzaming
zeer snel. Naast de landelijke eisen voor
nieuwbouw, contracteren we als gemeente
slechts die initiatiefnemers die bij de start van
een project de klimaatdoelstellingen voldoende
borgen.

en het IKC. Dit brengparkje moet een goed
bereikbare plek krijgen in het plangebied en
ondergronds worden gebracht.
Huishoudelijk afval wordt gescheiden
ingezameld. De gemeente verstrekt voor PMD,
papier en GFT inzamelmiddelen. Restafval wordt
ondergronds ingezameld. Afhankelijk van de
planologische invulling worden geschikte plekken
voor ondergrondse containers gezocht in de
openbare ruimte. De kosten voor aanschaf en
aanleg de ondergrondse inzamelvoorzieningen
zijn voor de ontwikkelaar. De inzamelvoorziening
wordt aan de gemeente in eigendom
overgedragen. Bovengrondse voorzieningen
(minicontainers) voor grondgebonden
wooneenheden en voor niet-grondgebonden
woningen (minicontainers voor gft en papier)
worden door de gemeente verstrekt. De
bovengrondse voorzieningen moeten op
niet-openbare grond worden opgeslagen.
Bovengrondse voorzieningen worden bij voorkeur
op verzamelplaatsen aan de inzamelaar ter
lediging aangeboden. Hiervoor moet ruimte
worden gereserveerd. Voor de lediging van alle
inzamelvoorzieningen moet de indeling van
de openbare ruimte geschikt te zijn voor alle
inzamelvoertuigen (vuilniswagens).
Parkeren
Parkeerplekken
Het aantal parkeerplekken moet voldoen
aan de meest actuele parkeernota van de
gemeente Bloemendaal. Op dit moment
is dit de beleidsnotitie ‘Beleidsnotitie
parkeernormen gemeente Bloemendaal 2019’.
Binnen het plangebied moeten voldoende
parkeervoorzieningen gerealiseerd worden.
Laadpalen
Om elektrisch vervoer te faciliteren gelden per
10 maart 2020 landelijk nieuwe regels met
betrekking tot de aanleg van laadinfrastructuur
in de private bebouwde omgeving. Dit geldt voor
nieuwbouw of ingrijpende renovatie (meer dan
25% van de gebouwschil wordt vervangen) van
gebouwen met meer dan 10 parkeervakken.
Utiliteitsgebouwen moeten worden voorzien
van minimaal 1 laadpunt en van loze leidingen
voor de aanleg van laadpunten bij minstens
1 op de 5 parkeervakken. Bij woongebouwen
moet voortaan elk parkeervak voorzien
worden van loze leidingen. Daar dient bij de

Het woningbouwprogramma van Vitaal
Vogelenzang voorziet in afwijking op de Woonvisie
niet in sociale huur/koop. Op dat punt heeft de
gemeenteraad in haar besluit d.d. 28 september
2018 afgeweken van de Woonvisie.
Afvalinzameling
De afvalverzameling moet voldoen aan het
afvalbeleid van de gemeente. Momenteel staat
er een brengparkje voor glas, papier en textiel
naast het parkeerterrein tussen het dorpshuis
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ontwikkeling van de bouwplannen rekening
mee gehouden te worden. Bij renovatie geldt
een uitzondering wanneer de kosten van
de laadinfrastructuur meer dan 7% van de
renovatiekosten betreffen. Vanaf 2025 moeten
alle bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan
20 parkeervakken voorzien zijn van minimaal 1
laadpunt. Deze moeten voorafgaand aan 2025
gerealiseerd worden.

hebben een dalend ledenaantal. Ook neemt
het aantal vrijwilligers af. Beide ontwikkelingen
betekenen een grotere druk op de vitaliteit van
de clubs.
Met de voetbalvereniging wordt gekeken naar
een oplossing voor onder meer het treffen van de
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan
de velden in relatie tot de huurprijs die bij hen in
rekening wordt gebracht.

Sport
De ontwikkeling moet voldoen aan de sportnota’s
van de gemeente Bloemendaal. In de sportnota
“Sport op eigen benen” uit 2011 wordt het doel
nagestreefd dat alle Bloemendalers verantwoord
moeten kunnen sporten en bewegen in hun
eigen omgeving. Zij moeten kunnen kiezen
voor een sport vanuit hun eigen interesse en
mogelijkheden. Dit omdat sporten belangrijk
is voor de gezondheid en sport stimuleert en
activeert de levendigheid en leefbaarheid.
Daarvoor hanteert de gemeente de
volgende uitgangspunten:

De oplossing voor de problematiek van de
sportverenigingen in Vogelenzang moet worden
gevonden in het project Vitaal Vogelenzang.

1. We streven naar het handhaven
van de huidige sportcomplexen; het
voorzieningenniveau moet minimaal gelijk blijven.
2. Het gemeentelijk sportbeleid richt zich op de
breedtesport, maar zal zich binnen de gegeven
mogelijkheden inzetten voor continuering van
topsport in de regio.
3. We streven naar regionale afstemming op
sportgebied.
4. Bij het geven van medewerking aan de
uitbreiding of wijziging van sportcomplexen al of
niet als gevolg van groei van sportverenigingen
vindt een afweging plaats van belangen van
de sport en sporters, natuur, milieu, verkeer en
omwonenden; medewerking wordt gegeven als
de belangenafweging uitvalt in het voordeel van
de sportvereniging.
5. We streven naar vergroting van de
zelfstandigheid van sportverenigingen.
6. De wachtlijsten voor de jeugd moeten zoveel
mogelijk worden weggewerkt.
7. Sportverenigingen worden zoveel mogelijk
gelijk behandeld.
8. De sport moet betaalbaar blijven, met name
voor de jeugd.
Aanvullend wordt in de ‘Sportnota 2018
Sport verbindt’ aandacht besteed aan de
knelpunten die in Vogelenzang spelen. Zowel
de voetbalvereniging als de tennisvereniging
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Proces
Op basis van een uitvraagdocument, waar het
RPvE als kaderstellend document onderdeel
van is, wordt een marktpartij (ontwikkelaar)
geselecteerd voor de verdere uitwerking en
realisatie van het project. Met deze ontwikkelaar
wordt een ontwikkel- en realisatieovereenkomst
gesloten.
De ontwikkelaar stelt een stedenbouwkundig
plan op dat voldoet aan de in dit RPvE gestelde
randvoorwaarden.

Participatie
Vitaal Vogelenzang is een project dat ontstaan
is uit Vogelenzang zelf. Inwoners en andere
betrokkenen hebben verantwoordelijkheid
genomen voor de toekomst van hun dorp en
zijn daarin gesteund door raadsleden. In april
2016 werd unaniem een motie aangenomen
en daarmee ging het project officieel van start.
Binnen Vitaal Vogelenzang is in dat kader veel
ruimte gegeven voor participatie. De rol van
participanten is adviseur beginspraak: “met veel
ruimte voor inbreng en de intentie de inbreng
te verwerken in bestuurlijk voorstel en besluit”
(zie Ruimte voor Bloemendaal, pagina 15). De
raad heeft tijdens het participatietraject bewust
op afstand gestaan. Tijdens diverse dorpsbrede
bijeenkomsten en een beeldvormende avond is
de raad bijgepraat over de stand van zaken en
uitkomsten binnen het project. Denktank Vitaal
Vogelenzang bestaat uit zo’n 25 Vogelenzangers
en is al drie jaar intensief betrokken bij de
projectopgave. Op specifieke gebieden, zoals
welzijn & zorg, zijn aparte werkgroepen actief
zonder trekkersrol voor de gemeente. Een mooie
bijvangst in het participatietraject. De denktank
en aparte werkgroepen blijven ook in de
volgende projectfase bestaan. Een afvaardiging
van de denktank zal ook betrokken worden bij de
verdere planvorming, zoals bij het ontwerpproces
voor het stedenbouwkundige plan.

Voorafgaand aan het ontwerpproces wordt
een workshop/schetsatelier georganiseerd
met verschillende disciplines, waaronder de
ontwikkelaar, een lid van de welstandscommissie
en mensen van de gemeente. De
welstandcommissie wordt al vroegtijdig betrokken
bij de planvorming. Het stedenbouwkundig plan
wordt in een vroeg stadium voorgelegd aan de
welstandscommissie.
De uiteindelijke planologische-juridische
invulling van de ontwikkeling vindt plaats
in de vorm van een bestemmingsplan/
omgevingsplan met een aantal uit te werken
onderdelen. De bestemmingsplanwijziging /
omgevingsplanvorming vindt plaats op basis van
het goedgekeurde stedenbouwkundig plan en
wordt door de ontwikkelaar aangevraagd.
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