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Herziene ruimtelijke visie voor de Oude Kern Bennebroek 
2011-2021 
 
Registratienummer: 2011006789 
Datum: 29 maart 2011 
 
Inleiding 
Het bestemmingsplan (1976) voor de oude kern van Bennebroek moet herzien worden. Het be-
stemmingsplan moet uiterlijk voor 1 juli 2013 zijn vastgesteld, maar er zijn in het gebied verschil-
lende initiatieven die ruimtelijk beoordeeld en vastgesteld moeten worden. Daarbij is het uitgangs-
punt dat deze ontwikkelingen niet afzonderlijk maar in relatie tot elkaar worden beoordeeld. Van 
belang is met name om daarbij integraal aandacht te besteden aan de waterhuishouding, openbare 
inrichting (incl. parkeren) en het verkeer.  
 
In de afgelopen periode zijn er diverse  gesprekken geweest met de actoren in het gebied Oude 
Kern Bennebroek. Het gaat om de volgende grondeigenaren/gebruikers: 

- Stichting Woonzorg Nederland 
- Bestuur en hoofd van de Franciscusschool 
- Bestuur van de RK Pastorie St.Jozef en wettelijke vertegenwoordigers Potjonker Advocaten  
- PreWonen 
- Hartekampgroep 
- BAM/AM (telefonisch) 
- Rijnland 

 
 
Leeswijzer 
Het voorliggende document behandelt de algemene uitgangspunten voor het gebied en de verschil-
lende ingediende voorstellen. Het eindbeeld is een werkkaart, een weergave van het nieuwe visie 
voor het gebied. De basis van deze kaart is de kaart van de Integrale visie uit 2003. Dit voorstel is 
niet de optelsom van de verschillende ingediende voorstellen maar een integraal afgewogen kaart.  
Om de verschillen met de huidige situatie te laten zien is tevens een luchtfoto (vogelvlucht) bijge-
voegd van de werkelijke situatie.  
Ten aanzien van water wordt aan de hand van de ruimtelijke ontwikkelingen een watertoets uitge-
voerd. Daarnaast bevat deze visie een financiele paragraaf.  
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1 Algemene uitgangspunten 
 
Structuurvisie Bloemendaal 2011 
In de Structuurvisie voor Bloemendaal worden enkele uitspraken gedaan over Bennebroek in zijn 
algemeenheid en de Oude Kern specifiek. 
Bennebroek is een compact, volwaardig en veelzijdig forensendorp. De structuurvisie stelt het be-
houd van het authentieke eigen karakter bij ontwikkelingen als uitgangspunt. Binnen de dorpen 
wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardig leefklimaat. Nieuwe woningbouw sluit aan bij de 
bestaande bebouwing. Er wordt gestreefd naar tenminste één brede school in iedere kern. De her-
ontwikkeling van de oude kern met funcites onderwijs, wonen, zorg en welzijn, draagt bij aan de 
vitaliteit van Bennebroek. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om in dit gedeelte van de kern een 
ruimtelijke kwaliteitsimpuls te realiseren. 
Het project Oude Kern betreft de herontwikkeling van een deel van de oude kern van Bennebroek, 
versterking van de functies onderwijs, (zorg)wonen en welzijn. Concreet voor de St. Fransiscus-
school wordt nieuwbouw gerealiseerd, zo mogelijk inclusief peuterspeelzaal en kinderopvang.  
 
 
Algemene uitgangspunten  
Hieronder worden een aantal uitgangspunten benoemd die gelden voor de ontwikkelingen in de 
gemeente in zijn algemeenheid en specifiek voor de Oude Kern.  
 
1 In het gebied worden extra langzaam verkeerroutes aangelegd die bijdragen aan een betere 
toegankelijkheid en bereikbaarheid. In de Integrale Visie uit 2004 werden een groot aantal verbin-
dingen voorgesteld. Het realiseren van al deze verbindingen is echter niet realistisch. Daarom is 
gekeken welke verbindingen er minimaal gerealiseerd moeten worden. Het gaat om 2 verbindin-
gen.  De eerste loopt vanaf de Schoollaan naar de Witte de Witlaan via het klooster. Dit is geen 
doorgaande autoroute, wel doorgaand voor langzaamverkeer. Hiermee wordt het klooster vanuit 2 
kanten ontsloten, wat met name voor de veiligheid belangrijk is. Daarnaast komt er een langzaam-
verkeersroute die de school beter ontsluit richting Meerwijk waardoor een noord-zuid route wordt 
gerealiseerd. 
 
2 De kwaliteit van het gebied is belangrijk het groen wordt in het kader van het Groenplan voor 
Bennebroek verbeterd. De verkeersverbindingen zorgen voor een betere ontsluiting van het Kloos-
terpark en dragen daardoor bij aan de kwaliteitsbeleving van het gebied. 
 
3 Er moet in principe 1/3 sociale woningbouw plaats vinden binnen de Oude Kern.  
 
4 Op basis van het aantal woningen en de andere functies in het gebied wordt het aantal benodig-
de parkeerplaatsen bepaald. Uitgangspunt is dat parkeren op eigen terrein wordt gerealiseerd.   
 
5 Er vindt verevening plaats van de kosten die de gemeente maakt voor planvorming en aanleg 
wegen, water en groen. Wanneer sprake is van toename van verharding moet watercompensatie in 
eerste instantie in het eigen terrein gevonden worden. Over de kosten voor compensatie elders – 
gemeentegrond – moeten eerst afspraken worden gemaakt tussen de ontwikkelaars en de ge-
meente.  
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2 Volkshuisvesting 
 
Regionale woonvisie Kennemerland Zuid 
De volgende onderdelen van de regionale woonvisie zijn relevant voor het project de Oude Kern: 
1. doorstroming van huur- naar koopwoningen vergemakkelijken door toevoeging van middeldure 

huurwoningen en nieuwbouw van sociale koopwoningen; 
2. het imago van Bennebroek als groene woongemeente niet aantasten. 
 

Wonen in Bennebroek 
Het volkshuisvestingsbeleid van de voormalige gemeente Bennebroek is neergelegd in de nota 
‘Wonen in Bennebroek’ uit 2004. Hieruit zijn de volgende beleidsuitgangspunten relevant: 
1. de grootste tekorten doen zich voor bij seniorenhuisvesting, eengezinswoningen in het midden-

segment en woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens (starterswoningen); nieuwbouw 
mogelijkheden dus strategisch inzetten voor deze segmenten; 

2. daarnaast is er behoefte aan het uitbreiden van het aantal zelfstandige woningen met zorg en 
het aantal woningen in begeleid wonen eenheden; 

3. om zo veel mogelijk woningzoekenden aan een passende woning te helpen is het van belang 
dat er doorstroming plaatsvindt. Ook dit rechtvaardigt de bouw van meer seniorenwoningen. 

 
In de woonvisie is geen verplicht percentage sociale huur per nieuwbouwproject gedefinieerd. Dit is 
onderdeel van de prestatieafspraken die naar aanleiding van de woonvisie worden gemaakt.  
 
Volkshuisvestingsbeleid Bloemendaal 
Hoewel het volkshuisvestingsbeleid van Bloemendaal is opgesteld voor de fusie, wordt voorgesteld 
om ook in de Oude Kern rekening wordt gerekening te houden met volgende uitgangspunten ten 
aanzien van nieuwbouwlocaties: 
1. minimaal een derde sociale woningbouw per nieuwbouwlocatie; 
2. rekening houden met bijzondere woonvormen zoals groepswonen en woonzorg accommoda-

ties; 
3. voorrang aan ouderenhuisvesting op locaties die gunstig liggen ten aanzien van voorzieningen; 
 
Vertaling beleidskader naar Oude Kern 
In de Oude Kern liggen er mogelijkheden om aan de volgende onderdelen van het beleidskader 
uitvoering te geven: 
1. seniorenhuisvesting, omdat dit de doorstroming bevordert en de Oude Kern gunstig ligt ten 

aanzien van voorzieningen (winkels, park, verzorgingstehuis, openbaar vervoer); 
2. wonen met zorg, omdat de aanwezigheid van Meerleven mogelijkheden biedt om op deze loca-

tie aan de vraag tegemoet te komen; 
3. eengezinswoningen in het middensegment, omdat dit de doorstoming bevordert en de grootste 

tekorten zich in dit segment voordoen. 
4. de locatie leent zich daarnaast goed voor starterswoningen in de vorm van appartementen. 
 
Een deel van de bovenstaande woningsegmenten leent zich goed voor bouwen in de sociale sector. 
Hierdoor zijn er voldoende mogelijkheden om minimaal een derde van het woningprogramma als 
sociale woningbouw uit te voeren. Een combinatie van sociale koop (starterwoningen) en sociale 
huur (seniorenwoningen, wonen met zorg) behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Het heeft 
voorkeur om een deel van de seniorenwoningen in het (middel)dure segment te bouwen, omdat 
hierdoor de doorstroming vanuit bestaande eengezinswoningen wordt bevorderd. 
 
Voorgestelde woningbouwprogramma 
In de planvorming rond de Oude Kern wordt uitgegaan van het volgende woningbouwprogramma: 
1. 7 starterswoningen/eensgezinswoningen op de locatie van de gemeentewerf, uitgevoerd in een 

rij. 
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2. 4 eengezinswoningen (2-onder-1-kap) ter plaatse van het parkeerterrein tussen de Kerklaan en 
de begraafplaats (vrije sector); 

3. 14 halfvrijstaande woningen op het Raak terrein; 
4. nieuwbouw van 25 seniorenappartementen op de locatie van Meerleven (sloop/nieuwbouw), 

grotendeels als sociale huur, een klein deel als vrije sector; 
5. eventueel een begeleid wonen project ter plaatse van het Raaks terrein (aantal wooneenheden 

is niet bekend); 
6. In het St. Luciaklooster worden 51 appartementen gerealiseerd. Omdat hiervoor al een ruimte-

lijke procedure is doorlopen (art.19 WRO) worden geen extra eisen gesteld t.a.v. volkshuisves-
ting. 

 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat het voorgestelde programma passend is bij de uitgangspunten van 
het woonbeleid, omdat er met name wordt gepland in woningsegmenten waar veel vraag naar is 
en die qua locatie goed passen in de oude kern. Hoewel de bouw van dure woningen (de 
(half)vrijstaande woningen op het Raak terrein) geen speerpunt van beleid is, leent deze locatie 
zich goed voor de bouw van woningen in een hoger segment (aan het park, in aansluiting op een 
reeds bestaand woongebied met vrijstaande woningen). Daarnaast kenmerkt het plan zich door 
een zeer hoog percentage groen. Het plan draagt dus sterk bij aan het imago van Bennebroek als 
groene woongemeente.  
Binnen de Oude Kern worden tevens voldoende sociale woningen gerealiseerd bij Meerleven en op 
het Raaksterrein.  
 
3 Verkeer en parkeren 
 
De Oude Kern is van oudsher maar beperkt ontsloten. Door het afgesloten kloostercomplex lopen 
de wegen hier om het gebied heen of lopen dood in het gebied. Hierdoor is de Oude Kern maar 
beperkt toegankelijk. Het is daarom wenselijk om extra (langzaam) verkeerroutes aan te leggen 
die bijdragen aan een betere toegankelijkheid en  bereikbaarheid. Het gaat minimaal om een route 
vanaf de Schoollaan naar de Witte de Withlaan via het klooster. Dit is geen doorgaande autoroute, 
wel voor langzaam verkeer. Hiermee wordt het klooster vanuit 2 kanten ontsloten, wat met name 
vanuit het oogpunt voor veiligheid (brandweer en andere hulpdiensten) wenselijk is. Daarnaast 
komt er een langzaamverkeersroute die de school beter ontsluit richting Meerwijk waardoor een 
noord-zuid route wordt gerealiseerd. Ook deze route is nodig om voor de nood- en hulpdiensten 
toegang te verschaffen tot de school.  
 
Voor wat betreft het parkeren is voor ieder ontwikkeling geregeld dat parkeren wordt geregeld 
binnen het eigen gebied.  
 
4 Water 
 
Voor enkele ontwikkelingen in het gebied neemt de verharding van de grond toe. Wanneer deze 
verharding meer is dan het toegestane moet 15% hiervan worden gecompsenseerd. Om een goed 
beeld te krijgen van de waterhuishouding in de Oude Kern is het Grondwatermodel van Bloemen-
daal uitgebreid met Bennebroek. Daarnaast is het oppervlaktewatersysteem in kaart gebracht. Uit 
beide onderzoeken blijkt dat het in de Oude Kern niet mogelijk is om water in de bodem te inflitre-
ren. Watercompensatie zal dan ook alleen mogelijk zijn door vergroting van het oppervlaktewater. 
Bijvoorkeur gebeurd dit zo dicht mogelijk bij de locatie waar de verharding plaatsvindt. Wanneer 
dit niet mogelijk is moeten ontwikkelaars afspraken maken met de gemeente over locatie en de 
financiële vergoeding.  
Naar verwachting is het niet mogelijk om in de Oude Kern van Bennebroek oppervlaktewater uit te 
breiden. De watertoets zal dit definitief uitwijzen. Uitbreiding zal naar alle waarschijnlijkheid plaats-
vinden buiten het plangebied maar zoveel mogelijk in het peilgebied. Een mogelijkheid is om het 
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oppervlak van de vijver langs de Piet Heinlaan te vergroten door de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers.  
Conclusies en voorstellen hierover worden beschreven in de Watertoets die wordt opgesteld in rela-
tie tot het bestemmingsplan.  
 
5 Financien 
 
Voor de gewenste ontwikkelingen is een financiele verkenning gemaakt van de potentiele kosten en 
opbrengsten binnen het plangebied. Deze financiële verkenning gaat uit van een integraal project. 
Uit de verkenning blijkt dat de grondopbrengsten hoger zijn dan de kosten. Het plan is dus volgens 
de grondexploitatiewet financieel haalbaar. Volledig kostenverhaal is dus mogelijk, onder voor-
waarde dat alle kosten aantoonbaar noodzakelijk en toerekenbaar zijn voor het project. Als dat niet 
zo mocht zijn, zal de gemeente de niet toerekenbare kosten voor eigen rekening moeten nemen. 
De kosten bestaan op hoofdlijnen uit planvorming en projectmanagment, inrichting openbare ruim-
te en aanleg van oppervlakte water ter compensatie van toename van verhard oppervlak.  
 
De te verhalen kosten zullen middels een anterieure overeenkomst moeten worden vastgelegd. In 
die overeenkomsten kunnen de noodzakelijk uit te voeren grondtransacties worden verwerkt. 
Voorafgaand is het verstandig om een intentieovereenkomst op te stellen met de partijen om de 
kosten te verrekenen via een anterieure overeenkomst.  
 
De realisatie van de school en het aanpassen van het monumentale schoolgebouw valt buiten de 
exploitatiekosten. De nieuwbouw van de school zal in princiepe volledig door de gemeente worden 
gefinancieerd door het beschikbaarstellen van een normbudget aan het schoolbestuur. De peuter-
speelzaal en kinderopvang dienen ook volledig door schoolbestuur te worden gefinancierd. De kos-
ten voor het verbouwen van de oude school zullen gedekt moeten worden uit middelen van de 
gemeente (hiervoor is een normbudget beschikbaar) en huuropbrengsten van gebruikers. 
 
 
Voorstel: 

1. Na vaststelling  van de herziene visie oude kern starten met het opstellen van een in-
tentieovereenkomst over de te verhalen kosten met de ontwikkelende partijen. Vervol-
gens kan gewerkt worden aan het opstellen van een anterieure overeenkomst.  
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6 School 
 
Nieuwe school 
Voor het ontwikkelen van de school is gekozen voor het verlaten van het monumentale pand en 
het realiseren van een geheel nieuw schoolgebouw inclusief peuterspeelzaal en buitenschoolse op-
vang. Oppervlakten zijn 1200 m2 BVO voor de school (op basis van 200 leerlingen), 600 m2 bui-
tenruimte, 250 m2 (opgave schoolbestuur) peuterspeelzaal gecombineerd met buitenschoolse op-
vang. Het monumentale gedeelte van het schoolgebouw zal na de nieuwbouw in het kader van het 
economisch claimrecht ter beschikking komen aan de gemeente.  
 
De voorkeursoptie van de school en gemeente is gevallen op het ontwerp wat in dit document is 
opgenomen. Voorgesteld wordt om de contouren hiervan in een bestemmingsplan op te nemen. De 
keuze van deze contour is gemaakt op basis van de ruimtelijke relatie tussen de nieuwbouw en de 
moestuin. In de oude integrale visie van 2004 werd uitgegaan van een centrale langzaam ver-
keerstraat tussen het Kerkplein en het Raakterrein waarbij een deel van de moestuin bebouwd zou 
worden. In de huidige situatie is het bebouwen van een groot gedeelte van de moestuin niet langer 
het uitgangspunt voor het realiseren van een Multifunctionele Accommodatie, maar wel voor het 
realiseren voor de uitbreiding van de school.  De Moestuin zal daarbij voor het overige gedeelte als 
openbare ruimte een centralere rol spelen binnen de Oude Kern. Het gekozen model voor de school 
sluit van de onderzochte modellen het beste aan op de beleving van de moestuin als open ruimte 
tussen school, Raakterrein en kloosterappartementen.   
Wanneer de voorkeursoptie niet realiseerbaar is wordt terug gevallen op de optie waarbij de school 
geheel op het perceel van de huidige nieuwbouw plaatsvindt. In dat geval wordt er vanuitgegaan 
dat er geen BSO en peuterspeelzaal in het schoolgebouw gerealiseerd kan worden. Het perceel is 
eigenlijk te krap om alle functies te kunnen huisvesten.  
De school zal een architect opdracht geven om een schoolgebouw te ontwerpen. Vooruitlopend 
hierop is in opdracht van de gemeente een stedenbouwkundige visie gemaakt in samenwerking 
met de school.  
 
Voor het perceel (4203) in eigendom van de school wat nu als schoolplein in gebruik is zijn nog 
geen plannen. Wel zal over dit terrein een langzaamverkeersroute worden aangelegd die mede 
geschikt is voor hulpdiensten. De optie wordt nu verkend om het schoolplein in eigendom van de 
school uit te ruilen met de moestuin. Hierdoor kan de school ruimer opgezet worden en is de toe-
gankelijkheid verbeterd. Daarnaast is het mogelijk om het bijgebouw wat aan het Broederhuis is 
gebouwd te slopen. Hierdoor wordt de school zichtbaarder. 
De globale planning is dat de school een jaar bezig is met de planvorming/ontwerpen, vervolgens 
bouwaanvraag doen en dan bouwen.  
 
Oude schoolgebouw 
Het oude schoolgebouw en de gymzaal kan dan een nieuwe bestemming/gebruik krijgen. De school 
zal in de toekomst gebruik maken van de Sporthal in Bennebroek of het gymlokaal van de Spar-
renbosschool. De mogelijkheid bestaat om de gymzaal af te breken, echter deze is ook heel goed 
te gebruiken voor het huisvesten van een maatschappelijke functie.  
Maatschappelijke doeleinden sluiten het beste aan bij de gebruiksmogelijkheden van het monu-
mentale schoolgebouw. Er zijn veel voorbeelden van een maatschappelijk gebruik van voormalige 
schoolgebouwen in Nederland te vinden. Het schoolgebouw ombouwen tot appartementen is een 
kostbare zaak waarbij de monumentenstatus verplichtingen schept voor de toekomstige bewoners 
dat het gebouw als woonobject wellicht minder aantrekkelijk maakt. Voor een functie als woonge-
bouw is bovendien meer parkeergelegenheid nodig op tijden dat ook de Josephkerk behoefte heeft 
aan parkeerplekken, zoals op zondag. Doordat het gebouw is opgedeeld in een aantal grotere ruim-
ten die onderling zijn verbonden via een gemeenschappelijke gang is het potentieel aantrekkelijk 
voor functies die onderling samenhangen. Een dergelijke samenhang kan bij uitstek gevonden 
worden binnen een maatschappelijke bestemming waarbij iedere functie zijn eigen ruimte nodig 
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heeft, maar onder één dak gebruik gemaakt kan worden van verschillende functies. Zo kan een 
bezoek aan het gemeenteloket gecombineerd worden met een bezoek aan de Welzijn Bloemendaal 
en de bibliotheek.  
Een andere optie is om het schoolgebouw te verbouwen en woningen/appartementen te ontwikke-
len. Dit hangt samen met de ontwikkeling van het voormalige gemeentehuis in Bennebroek. Wan-
neer het perceel inclusief de bibliotheek wordt herontwikkeld is er behoefte aan een andere locatie 
voor de maatschappelijke voorzieningen. Wanneer het voormalige gemeentehuis niet wordt her-
ontwikkeld kunnen de maatschappelijke functies hier blijven en is een woonfunctie voor het oude 
schoolgebouw voor de hand liggend.  
Gezien de behoefte aan maatschappelijke functies wordt echter voorgesteld om de bestemming 
van het gebouw Maatschappelijke voorzieningen te laten zijn. Wanneer op langere termijn voor 
woningen wordt gekozen zal een partiële herziening van het bestemmingsplan opgesteld moeten 
worden.  
 
In het Broederhuis zit een woning op de 1e verdieping deze wil de school behouden. In de voor-
keursoptie komt de benedenverdieping van het Broederhuis vrij. In dat geval kan het gehele Broe-
derhuis de functie wonen krijgen. De mogelijkheid bestaat dat hier nog een klein kantoor gevestigd 
wordt van de Stichting de la Salle (waar de Franciscusschool onder valt).  
 
Voorstel: 

1. Er  wordt een brede school ontwikkeld op het perceel van de huidige uitbouw en voor 
een deel in de Moestuin. Deze bevat naast de school ook een peuterspeelzaal en buiten-
schoolseopvang. In dit geval zal de uitbreiding naast het Broederhuis worden gesloopt. 
 
2 Het monumentale gedeelte krijgt, nadat de school is vertrokken, de functie maat-
schappelijke doeleinden. De volgende functies zijn onder andere mogelijk in het oude 
schoolgebouw:  

- kinderopvang 
- bibliotheek 
- Welzijn Bloemendaal 
- Voorziening in kader Centrum voor Jeugd en Gezin   
- Voorzieningen in kader volksgezondheid 
- Loket Bloemendaal, als alternatief voor gemeentehuis, al dan niet te combineren 

met overige spreekruimte. 
 

3 het Broederhuis krijgt de bestemming wonen.
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7 Sint Luciaklooster  
 
Voor de ontwikkeling van het St. Luciaklooster is al een art 19 WRO doorlopen. Wat nog ontbreekt 
is het realiseren van de watercompensatie die noodzakelijk is doordat er meer verharding in het 
gebied komt.  Wij hebben aangegeven dat we willen proberen extra waterberging te zoeken in het 
gebied en/of zo dicht mogelijk bij het gebied. Naar aanleiding van bestuurlijk overleg met het 
Hoogheemraadschap op 22 oktober 2010 is afgesproken dat er meer mogelijkheden komen – in 
heel Bloemendaal – voor infiltratie. Echter binnen de Oude Kern en specifiek in het Kloostergebied 
zijn deze mogelijkheden er niet. Het hoogheemraadschap Rijnland heeft aangegeven dat de huidige 
waterpartijen niet betrokken kunnen worden bij het bergen van water. 
Vanuit Rijnland is wel aangegeven dat het mogelijk is het peilgebied van de Oude Kern uit te brei-
den met het gebied ten oosten daarvan. Dit geeft mogelijkheden om extra water te bergen.  
De uitgevoerde wateronderzoeken en de nog op te stellen watertoets zullen aangeven welke com-
penserende maatrelen genomen moeten worden en op welke locatie. Hierover moeten vervolgens 
afspraken gemaakt worden over de financiering hiervan met de ontwikkelaar.  
Er zijn nog geen concrete afspraken t.a.v. de financiën gemaakt tussen de BAM en de gemeente 
over de aanlegkosten van de watercompensatie wanneer dit buiten het gebied moet plaatsvinden. 
 
Het voorstel om de moestuin grotendeels een groenbestemming te geven. Alleen ten behoeve van 
de school kan er op een klein deel gebouwd worden. Tevens zal aan de rand van de Moestuin de 
langzaamverkeersroute lopen. De moestuin kan weer in oude ere worden hersteld en dienstdoen 
als schooltuintjes en voor dagbesteding van de cliënten.   
 
Voorstel: 

1 Watercompensatie zal elders moeten plaatsvinden. Hierover worden afspraken ge-
maakt met de BAM. 
2 De Moestuin krijgt en groenbestemming met eventueel een gedeeltelijke bebouwing 
ten behoeve van de school. Hierover zal overleg worden gevoerd met de zusters van het 
St. Luciaklooster. 
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8 Meerleven/Stichting Woonzorg Nederland 
 
Woonzorg Nederland heeft een voorstel ingediend voor het ontwikkelen van 2 complexen met  25 
sociale huurwoningen en 2 penthouses. De penthouses vormen de 4e laag op de het grotere com-
plex. De bouwhoogte van dit complex wordt daarmee hoger dan in het huidige bestemmingsplan 
mogelijk wordt gemaakt (van 9 naar 12 m). Het totale toekomstige bebouwde oppervlak van het 
complex is iets minder dan het huidige bestemmingsplan toestaat. De bestemming zal wel gewij-
zigd moeten worden.  
Doordat wel het verharde oppervlak zal toenemen zal compensatie plaats moeten vinden door het 
realiseren van extra oppervlakte water.  
 
In de Integrale Visie Oude Kern 2004 zijn op het terrein van Meerleven drie bouwvlakken geprojec-
teerd. Eén vlak is inmiddels ingevuld met de nieuwbouw van het verzorgingshuis. Op de plek van 
de twee overige bouwvlakken is momenteel nog tijdelijk de oudbouw van Meerleven in gebruik. Het 
principeverzoek betreft een geringe afwijking van de projectie op basis van de oude visie en heeft 
meer het karakter van een nadere uitwerking dan van een compleet nieuw plan. De twee aange-
vraagde nieuwe bouwvlakken liggen grotendeels op de geprojecteerde bouwvlakken uit de oude 
visie, maar zijn langwerpiger en daarmee minder diep vanaf de straat. Het totale bouwoppervlak 
van de voorgestelde vlakken is kleiner dan bij de oude bouwvlakken. Daartegenover staat dat op 
het noordelijk gelegen bouwvlak twee penthouses worden geplaatst waarmee een vierde bouwlaag 
ontstaat. In de oude integrale visie waren dat maximaal drie bouwlagen. De voorgestelde bouw-
massa blijft grofweg gelijk met de maximale bouwmassa in het oude plan.  
 
Een vermindering – ten opzichte van de integrale visie en het voorontwerpbestemmingsplan - van 
het bouwoppervlak biedt kans op een hoogwaardiger ruimtelijke invulling van het perceel doordat 
ook de nieuwe bouwvlakken door groen zijn omgeven. Tegelijkertijd is een vierde terugliggende 
bouwlaag op het noordelijke bouwvlak acceptabel. Er is geen direct omliggende bebouwing waaruit 
wordt aangekeken tegen de voorgestelde penthouses omdat het bouwvlak goeddeels in de open 
ruimte is geplaatst. Een hoogteaccent heeft op deze plek een effect als markering van het einde 
van de Meerwijkvijver en is daarmee niet onwenselijk. Parkeren wordt opgelost op eigen terrein en 
deels op de bestaande weg. Er heeft hierover positief verkeerskundig advies plaatsgevonden. Het 
voorgestelde plan is hiermee ruimtelijk acceptabel. 
 
Voorstel: 

1 Akkoord gaan met het verzoek met de bestemming wonen (sociale huurwoningen en 2 
penthouses voor senioren), onder de volgende voorwaarden: dat parkeren plaatsvindt op 
eigen terrein, watercompensatie plaatsvindt op eigenterrein of elders in overleg met de 
gemeente.  
 



 13 

 
 



 14 

9 St. Jozefparochie/Uitbreiding begraafplaats 
 
Met het bestuur van de St.Jozefparochie is afgesproken dat de begraafplaats in noordwestelijke 
richting gaat uitbreiden. Dit wordt in een vrijstellingsprocudre geregeld, die . In de toekomst zou 
de parochie de begraafplaats ook nog willen uitbreiden, op grond van de gemeente en van PreWo-
nen (gemeentewerf) of op het parkeerterrein aan de noordoost kant van de begraafplaats. Daar-
naast wil de parochie woningen bouwen op de parkeerplaats of elders in de parochietuin.  De paro-
chie wil  in de verdere toekomst de parkeerplaats ook gaan gebruienk voor begraafplaatsen.  
De parkeerplaats is openbaar gebied in het kader van de Wegenwet. Deze kan alleen maar aan de 
openbaarheid worden onttrokken door een besluit van de gemeenteraad. Hiertoe zal de parochie 
een verzoek moeten indienen.   
 
Concrete wensen van de parochie zijn:  

- handhaven van de bestemming ´maatschappelijk´ ipv de bestemming groen (in het 
voorontwerp bestemmingsplan) op de plek waar de begraafplaats wordt begrensd met 
een heg. 

- De parochie wil ruimte voor een nieuwe uitbreiding van de begraafplaats ten noordoos-
ten, daar waar nu bovengenoemde groenstrook en parkeerplaatsen zijn. 

- Uitbreiding ten zuidwesten van de begraafplaats op grond van gemeentewerf  (strook 
van 11 a 12 meter). 

- Betrekken van de Parochietuin bij ruimtelijke herontwikkeling van het gebied van de 
gemeentewerf. Waarbij grondruil een optie is. 

- Mogelijk maken dat de parkeerplaats wordt bebouwd met twee bouwblokken volgens 
de Integrale Visie, ter financiering van de uitbreiding van de begraafplaats. 

 
In de oude integrale visie is het gebied tussen begraafplaats, pastorie en Kerklaan ingericht met 
twee bouwvlakken met een gezamenlijke parkeerplek aan de achterzijde. Hierbij zijn geen erf- en 
tuin voorzien. In de toelichting staat dat er ruimte is voor villabebouwing rond de parochietuin, 
maar de plek op de kaart lijkt te zijn ingevuld door een vorm van urban villa’s ofwel appartemen-
ten getuige het omringende groen.  
 
St. Joseph heeft een aanvraag ingediend met het verzoek om zes grondgebonden woningen ver-
deeld over twee blokken te realiseren op deze plek. Hierbij ligt het zuidelijke blok terug ten opzich-
te van het noordelijke blok waardoor de as van de Kerklaan door middel van een bouwwand rich-
ting kerk wordt versterkt. Het noordelijke bouwblok sluit hierbij aan op de rooilijn van de bestaan-
de woningen aan de Kerklaan, terwijl het zuidelijke deel aansluit bij de rooilijn van de pastorie. Het 
parkeren wordt deels voorzien  op eigen erf en deels op openbaar terrein.  
 
Het zuidelijke blok van de woningen loopt deels door op het terrein van de monumentale parochie 
hetgeen onwenselijk is. Voorgesteld wordt daarom om akkoord te gaan met bouwvlakken die de 
realisatie van vier woningen mogelijk in de vorm van twee-onder-één-kap. Een voordeel van ap-
partementen ten opzichte van aaneengesloten grondgebonden woonbebouwing is dat deze vaak 
een alzijdige aanblik hebben waardoor geen achterkantsituaties ontstaan. In de voorgestelde situa-
tie gaat het om woningen met een voor- en achterkant. Omdat de noordelijkste woning op een 
hoek wordt gebouwd die aan drie zijden grenst aan openbaar (parkeer-) terrein, wordt geadviseerd 
voorwaarden te stellen aan de representativiteit van met name de zijgevel van de woning. Hiermee 
wordt een blinde gevel aan de Wilhelminalaan voorkomen. 
 
Door twee twee-onder-één-kapwoningen te realiseren in plaats van twee drie-onder-één-
kapwoningen wordt het bouwoppervlak beperkt. Hierdoor ontstaat aan de zijde van Parochie meer 
ruimte waardoor het monumentale karakter van de tuin niet in het nauw komt. Ook vervalt de 
voorgestelde ontsluiting voor parkeren op eigen erf van de beide tussenwoningen. Hierdoor komt 
er meer effectieve grond vrij voor tuin en erf en kunnen de beide woonblokken naar elkaar toe-
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schuiven. Hierdoor verschuift de hoekwoning aan de Wilhelminalaan naar het zuiden waardoor 
langs de Wilhelminalaan ruimte ontstaat om de parkeerstrook door te trekken en meer parkeer-
plaatsen te realiseren. Bij de hoekwoning dient voorts aan de achterzijde voor zover dit aan open-
baar terrein (parkeerplaatsen) grenst, rekening te worden gehouden met een beperking in de 
hoogte van de schutting zodat vanaf de openbare weg een zo min mogelijk storend effect van een 
schutting optreedt. 
 
 
Voorstel: 
1 Begraafplaats niet op het terrein van PreWonen en Gemeentewerf te laten uitbreiden. De grond 
is hiervoor te duur aangezien dit potentiële bouwgrond is. Daarnaast is het wenselijk (niet ver-
plicht) om een afstand tussen de 0-13 m te nemen tussen begraafplaats en woningen/tuinen. Hier-
door blijft er te weinig ruimte over om woningen te ontwikkelen.  
2 Positieve grondhouding tegenover uitbreiding naar het noordoosten mits er voldoende parkeer-
gelegenheid overblijft en het parkeerterrein aan de openbaarheid onttrokken kan worden. Verder 
geen uitbreiding van de begraafplaats meer binnen de kern.  
3 Bebouwing van 2x 2-onder-1 kap.  
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10 Gemeentewerf/Brandweer/PreWonen 
 
De functie van de gemeentewerf zal nog dit jaar worden opgeheven. Voor de brandweer wordt 
bekeken of deze op de huidige locatie wordt voortgezet. De locatie zal binnen 10 jaar vrijkomen.  
Er is door een stedenbouwkundige een globale schets gemaakt. Er zijn globaal 3 opties: rijwonin-
gen, een appartementengebouw en 2-onder-1-kap. Daarnaast moet er een keuze gemaakt worden 
of het gaat om sociale woningbouw of de woningen in de markt worden gezet. Aan de Wilhelmina-
laan worden de rijwoningen van  Pré Wonen voortgezet. Hierlangs komt een kleine ontsluiting naar 
een achtergelegen parkeerterrein voor direct omwonenden. Aan de achterkant van dit blok komt 
een rij woningen gericht op het park zodat een relatie ontstaat tussen woonbebouwing en park. 
Hiermee worden twee achterkantsituaties vermeden: één richting het park en de tweede tussen de 
beide woningblokken van Pré. Op deze manier ontstaat aan de beider achterzijden van de woning-
blokken een gezamenlijke achterkant die kan worden ontsloten met een achterom. 
 
Voorstel: 
1 het mogelijk maken van de ontwikkeling van een rij van 7 woningen en bijbehorende parkeer-
plaatsen, aansluitend op de bestaande bebouwing.  
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6. Raak 
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11 Raak-terrein 
 
Op 6 september 2010 heeft een gesprek plaatsgevonden met de Hartekampgroep. Zij willen hun 
terrein graag herontwikkelen en willen huisvesting met daaraan gekoppelde gezamenlijke ruimte 
voor clienten en enige woningbouw. Ze staan open voor ontsluiting van de Oude Kern, bijv. richting 
klooster en richting het plein voor de kerk. Ook hebben ze interesse in gebruik van de Moestuin, 
voor tuinieren door cliënten. 
 
Het principeverzoek van de Hartekampgroep bestaat uit het realiseren van een centrum voor dag-
opvang van mensen met een verstandelijke beperking op indicatie en woningbouw. Het plan ver-
vangt het huidige gebouw op het Raakterrein. Het verzoek van de Hartekamp Groep sluit deels aan 
op de oude Integrale Visie die uitging van dagopvang en een woningbouwprogramma. In de Oude 
Visie ging men uit van maximaal 26 grondgebonden woningen. In de huidige plannen van de Har-
tekamp wordt van 14 twee-onder-een-kap-woningen uitgegaan waarvan er één ligt op grond die 
eigendom is van de gemeente. Wat betreft typologie past dit type woning goed in de omgeving. 
Aan de zuidkant wordt het raakterrein begrensd door vrijstaande woningen en aan de oostkant 
door geschakelde woningen.  
 
De dagopvang wordt gehuisvest in een gebouw met een kleinere footprint dan de huidige dagop-
vang, maar met een grotere footprint dan was voorzien in de oude visie. De grotere footprint wordt 
in dit geval mede mogelijk gemaakt door te voorzien in een lager aantal woningen. Het is belang-
rijk dat een zichtrelatie ontstaat met de moestuin wanneer wordt ingezet op een centrale functie 
van de moestuin in dit deel van het plangebied Oude Kern. Dat betekent dat aan de kant van de 
moestuin de gevel een representatief uiterlijk dient te krijgen die ook samenhang uitstraalt met de 
moestuin. 
 
Het voorgestelde ontwikkelingsgebied is kleiner dan oorspronkelijk werd voorzien. Dat komt met 
name doordat minder gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond voor het bouwen van woningen. 
In de oude visie zouden circa 10 woningen verrijzen op gemeentegrond, tegenover slechts één 
woning in de huidige plannen. Hierdoor vermindert de ruimtelijke druk op het gebied en blijft er 
ruimte over voor een groene inpassing van het plandeel in de Oude Kern. Met name langs de De 
Ruyterlaan ontstaat in het nieuwe plan ruimte voor een groene zoom.  
 
Het voordeel van een groene zoom rond het plandeel, is dat een groene wandelzoom ontstaat rond 
het gebied. Doordat de voorgestelde bebouwing vanaf de bestaande bebouwing wordt gepositio-
neerd, vermindert de kans op planschade voor bewoners van de omringende woningen waarmee 
het ontwikkelingsrisico daalt.  
 
Het nadeel van de huidige positionering van de bebouwing is dat langs de oost- en zuidkant een 
doorlopende achterkantsituatie ontstaat richting openbare ruimte hetgeen ruimtelijk niet ideaal is. 
Zorgpunt is dat het plan is erg naar binnen is gekeerd en weinig samenhang met de omringende 
bebouwing lijkt te hebben. De kwaliteit en aantrekkelijkheid van het wandelpark om het plandeel 
wordt hierdoor minder waardoor een situatie kan ontstaan waarin het lijkt alsof de bebouwing wil-
lekeurig in het bestaande weefsel in geplaatst.  
 
Om de achterkantsituatie te voorkomen, bestaat een aantal opties: 
 

1. Een mogelijkheid is om op een heel bijzondere manier een cluster in een park te ontwer-
pen, (zie voorbeeld)  waarbij de woningen duidelijk gemaakt zijn voor deze situatie. Dat 
betekent dus niet  standaard twee-onder-één-kapwoningen, maar bijvoorbeeld parkwonin-
gen die op een andere manier omgaan met achterkantsituaties. Daarbij horen misschien 
juist wel kleinere tuinen en een andere overgang van openbaar naar privé dan in een situa-
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tie met grondgebonden woningen. Een ander voorbeeld is een woonvorm waarbij wonen op 
de verdieping plaatsvindt met een groot terras waardoor bewoners kunnen genieten van 
het park dat daarmee meer toegevoegde waarde krijgt; 
 

2. De achterkanten van de voorgestelde woningen kunnen groen worden ‘ingepakt’. Door ho-
gere begroeiing te plaatsen langs de achterkanten kunnen op termijn de achterkanten van 
de woningen aan het zicht worden onttrokken. Dit versterkt het groene karakter van de 
wandelzoom, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat het wijkje nog meer naar binnen wordt 
gericht. Een ander nadeel is dat het een tijd duurt voordat het groen volgroeid is waardoor 
in de beginjaren ondanks het groene inpakken nog steeds een achterkantsituatie over-
heerst; 
 

3. Er kan een planologisch regime worden ingesteld waarbij hoge schuttingen niet zijn toege-
staan waardoor meer openheid ontstaat en de achterkantsituaties worden beperkt in effect. 
Probleem is hierbij dat het vergunningvrij bouwen onlangs is uitgebreid waardoor het be-
stemmingsplan of het gebied van erfbebouwing minder effectief kan worden ingezet dan 
vroeger. Er kunnen dus ook bij een streng planologisch regime bergingen met blinden mu-
ren op de achtererven verschijnen waarmee het gebied voor het oog een rommelige indruk 
maakt; 
 

4. Er kan naar een oplossing worden gezocht waarbij de woningen worden ‘omgeklapt’. Hierbij 
worden de voorkanten naar de groene zoom gericht waarmee een relatie ontstaat met de 
bestaande omliggende bebouwing. Parkeren kan dan aan de achterzijde plaatsvinden. Na-
deel hiervan is dat rond de dagopvang een achterkantsituatie ontstaat. Daarnaast kan dit 
leiden tot extra verharding aan de parkzijde; 
 

5. Achter de woningen aan de De Ruyterlaan kan een nieuwe strook komen met woningbouw. 
Hier kunnen bijvoorbeeld vrijstaande woningen worden gecreëerd zoals in de oude integra-
le visie was voorzien. Hierdoor ontstaat er een duidelijke samenhang tussen het plandeel 
en de omringende bebouwing, maar dit gaat ten koste van de groene zoom aan langs de 
De Ruyterlaan. Bij het omklappen zijn de percelen die ontstaan langs de De Ruyterlaan niet 
heel ruim, waardoor woningen op deze plek met zorg moeten worden ingepast. Dat kan 
bijvoorbeeld door boswoningen in het park te creëren zonder grote tuinen en erven. 

 
 
Voorstel  

Het voorstel van de Hartekamp overnemen in het bestemmingsplan waarbij de grenzen 
van de percelen van de meest westelijke woning wordt verkleind. Er zullen naast de fi-
nanciele afspraken over planvorming etc ook afspraken gemaakt moeten worden over 
grondruil of verkoop aangezien een klein deel van de grond van de gemeente is.  
 


