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Geacht College,

Nevenstaande aanvraag werd op 13 april 2017 aan de Adviescommissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit Bloemendaal voorgelegd.
Het concept beeldkwaliteitsplan is naar aanleiding van opmerkingen van de Datum
Adviescommissie aangepast en ligt nogmaals voor. 27-7-20

Bevindingen
Bij het stedenbouwkundig plan is het zogenaamde 'parklandschap' leidend. Er wordt één 
landschappelijk vormgegeven ontsluitingsweg voorgesteld met daaraan het parkeren in 
kleine 'parkeerclusters'. De overige paden zijn voetpaden.
De bebouwing dient zich te voegen in dit parklandschap. De parkwoningen en het 
zorggebouw worden voorgesteld als alzijdig ontworpen volumes die gestrooid zijn in het 
groene parklandschap. De buitenruimtes worden nadrukkelijk binnen het bouwvlak 
uitgewerkt.

De commissie is overwegend positief over het aangepaste beeldkwaliteitsplan, en heeft 
de volgende opmerkingen:
-Bij het stedenbouwkundig plan vraagt zij aandacht voor de landschappelijke inpassing 
van de 'parkeerclusters': omzomen met hagen, zoals geschreven in de uitgangspunten op 
p.17, ook graag op tekening aangeven. Daarnaast zijn de aangegeven voetpaden 
indicatief en kunnen worden aangepast aan de gekozen ontsluitingszijde van de 
bebouwing.
-Bij de woonblokken is een beperkte buitenruimte op de begane grond mogelijk en een 
terras op de 2e verdieping. De commissie adviseert hier niet de oriëntatie te benoemen 
["allen gelegen op het zuid- westen" p 23].
-De bouwvlakken zijn nu ingetekend als vlakken van ca. i8xi8m waarbij uitdrukkelijk de 
keuze mogelijk is van oriëntatie op de openbare weg, of bijvoorbeeld een entree 
opnemen in de zijgevel, zodat deze zich ook meer opent naar het park.
-In de versie van 13 april 2017 werd de eis verwoord van vensters in de zijgevels, deze eis 
zou de commissie graag weer opnemen in het definitieve beeldkwaliteitsplan.

Conclusie
Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen in het beeldkwaliteitskader is de 
commissie van mening dat het beeldkwaliteitsplan een bruikbaar document kan zijn voor 
de toetsing van de aanvragen voor de Omgevingsvergunning.

Dossier
Bloem 170062 AZ/wm

Betreft
concept beeldkwaliteitsplan 
Raak-terrein Bennebroek

Blad
1/1

Voorde commissie,
J. Ouderkerken, voozitter

p.o. W. Meekes, commissie c 
cc. per mail: Robert van Heyst en Jasper de Jong

Emmastraat 111 
1814 DP Alkmaar 
T 072 520 44 59 
info@mooinoord-holland.nl 
www.mooinoord-holland.nl

NL13RABO 0108 636135 
BIC: RABONL2U 
KVK 4119 80 31 
BTW 0030 24 842 B01



MOOI
NOORD-
HOLLAND
ADVISEURS
OMGEVINGSKWALITEIT

\

Post NL CO,72
Afz. 1814 DP III

NEDERLAND
27.87.17 

NfttSct FR 901805

3 1 JULI 2017

m 11 u i.. \ ‘ . v aĩtijstuaj i h



Emmastraat 111 
1814 DP Alkmaar


