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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot de integrale herziening van het
bestemmingsplan ‘Landgoederen en groene gebieden’

Besluit tot herziening 
geldende
bestemmingsplanregeling 
voor het plangebied

Dit bestemmingsplan legt de juridische kaders vast van de 
landgoederen en groene gebieden binnen de gemeente Heemstede. 
Het is een uitwerking van de eerder door de gemeenteraad 
vastgestelde ‘Ruimtelijke visie landgoederen en groene gebieden’. 
Deze visie is opgesteld door het adviesbureau SAB.

Het plangebied, met de landgoederen en groene gebieden, omvat 
ongeveer de helft van het gemeentelijk grondgebied.
De druk op dit gebied is, door de ligging in een verstedelijkte 
omgeving, groot. Met name is er sprake van een grote druk vanuit de 
woningmarkt. Daarnaast zoeken landgoedeigenaren naar bronnen 
van inkomsten, om het landgoed in stand te houden. Om deze reden 
is als eerste stap een ‘Ruimtelijke visie landgoederen en groene 
gebieden' opgesteld, teneinde vast te stellen wat de belangrijkste 
kenmerken zijn van de landgoederen, hoe deze behouden of versterkt 
kunnen worden en hoe en onder welke voorwaarden 
functieverandering of -uitbreiding kan worden toegestaan. Een 
belangrijke doelstelling hierbij is, om in de toekomst, de openbare 
toegankelijkheid van veel landgoederen te vergroten.
Eén bestemmingsplan voor het plangebied bleek des te meer 
noodzakelijk, omdat een groot deel van de geldende 
bestemmingsplannen sterk was verouderd. Het voorkomen van de 
vele vrijstellingsprocedures, gaf al aan dat er vele ontwikkelingen 
speelden, die niet binnen de oudere bestemmingsregelingen pasten. 
Eén bestemmingsplan voor de landgoederen en groene gebieden 
actualiseert voorts de verouderde plannen, zodat een betere 
handhaving mogelijk is. Artikel 33 WRO legt de gemeente immers de 
plicht op om een bestemmingsplan tenminste eenmaal in de tien járen 
te herzien.
Daarnaast wordt aangesloten bij de landelijke trend tot digitalisering 
en bij de komende wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De ‘Ruimtelijke visie landgoederen en groene gebieden’ bestaat uit 
twee delen. Het eerste deel gaat in op de ontstaansgeschiedenis, de 
karakteristieken en de randvoorwaarden ten aanzien van de 
landgoederen en groene gebieden. Het eerste deel geeft tevens een 
ruimtelijke visie op het gemeentelijk niveau en een visie ten aanzien 
van recreatie, verkeer, water en ecologie.
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Het tweede deel is een uitwerking per deelgebied. Per deelgebied zijn 
de historische ontwikkeling, de huidige situatie en de aanwezige 
waarden omschreven. Daarnaast is de gewenste situatie 
weergegeven en zijn voorstellen gedaan ten aanzien van toekomstige 
functies.

1.2 Probleem- en doelstelling

Probleemstelling De gemeente Heemstede stelt dat het voor het plangebied
noodzakelijk is te beschikken over een actueel, juridisch bindend en 
handhaafbaar bestemmingsplan ‘Landgoederen en groene gebieden’. 
De geldende planologische regelingen van het plangebied zijn 
verouderd, hetgeen betekent dat de gemeente aan haar wettelijke 
plicht moet voldoen.

De opdrachtformulering komt bovendien voort uit de behoefte aan een 
goede ruimtelijke ordening voor het plangebied, omdat de gemeente 
te maken heeft met belangrijke veranderingen in haar landelijk gebied, 
zoals voornoemd in de paragraaf ‘Aanleiding tot de integrale 
herziening van het bestemmingsplan Landgoederen en groene 
gebieden’.

Doelstellingen Op basis van voornoemde probleemstelling kunnen de volgende
doelstellingen worden geformuleerd.
Het belangrijkste doel van het op te stellen bestemmingsplan 
‘Landgoederen en groene gebieden’ is het beschermen van de 
aanwezige grote cultuurhistorische en landschappelijke waarden. 
Daarnaast is het bieden van een actueel, helder en toegankelijk 
ruimtelijk kader een belangrijke doelstelling. Binnen dit kader is een 
balans gevonden tussen enerzijds het bieden van voldoende vrijheid 
en ruimte aan de bewoners, om de woning en directe woonomgeving 
naar eigen behoefte in te richten en anderzijds het bieden van 
voldoende rechtszekerheid aan bewoners bij (mogelijke) ruimtelijke 
ontwikkelingen in de buurt.

Als uitgangspunt bij de opstelling van het bestemmingsplan 
‘Landgoederen en groene gebieden’ geldt het handhaven van de 
bestaande situatie. Deze situatie wordt vastgelegd in bestemmingen, 
die enerzijds bijdragen aan meer rechtsgelijkheid en anderzijds meer 
ruimte laten aan eigen initiatieven. Flexibiliteit is, waar mogelijk, 
ingebracht door middel van een wijzigingsbevoegdheid.

Het bestemmingsplan voorziet in een regeling voor de aanwezige 
bestemmingen, het bestaande gebruik en de voorziene nieuwe 
ontwikkelingen binnen de komende tien jaar. Deze nieuwe 
ontwikkelingen komen onder andere voort uit het ISV-programma
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‘Heemstede 2015’ en de ‘Ruimtelijke visie landgoederen en groene 
gebieden 2005’.
Na de genoemde tien jaar zal, ingevolge artikel 33 WRO, het 
bestemmingsplan ‘Landgoederen en groene gebieden’ opnieuw 
dienen te worden geactualiseerd aan de hand van de dan bestaande 
behoeften en ontwikkelingen.

I. 3 De begrenzing van het plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Landgoederen en groene 
gebieden’ omvat de volgende gebieden:

____1. Omgeving Leidsevaart;
2. Berkenrode;
3. Ipenrode;
4. Tuinbouwgebied Manpadslaan;
5. Huis te Manpad;
6. De Hartekamp;
7. Kennemeroord, Het Overbos, Kennemerduin (‘t Sorghbosch);
8. Hageveld;
9. Weiland Vrijheidsdreef;
10. Groenendaal;
II. Algemene Begraafplaats;
12. Bosbeek;
13. Mariënheuvel;
14. Bollenvelden Kadijk;
15. Dennenheuvel en Bloemenoord;
16. Eikenrode;
17. Hertenduin;
18. Natuurgebied Eikenrode/Hagenduin/Linnaeushof;
19. Gliphoeve/De la Salie;
20. Gronden langs Het Spaarne;
21. ‘t Oude Slot e.o.;
22. Weilanden de Glip.

Op de kaart ‘Begrenzing plangebied’ is de exacte begrenzing van het 
bestemmingsplan ‘Landgoederen en groene gebieden’ aangegeven.
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Geldende
bestemmingsplannen

Begrenzing plangebied

ŭö-fMui

'"İ,*v4ľ'7 HeemstedlSfíŵlgj

M ŗÜ*l

O- -?í.

mm

Voor het plangebied gelden momenteel de volgende 
bestemmingsplannen:

Bestemmingsplan Christelijk Atheneum (1969); 
Bestemmingsplan Het Oude Slot e.o. (1970); 
Herziening XXV van het uitbreidingsplan Koediefslaan- 
Bronsteeweg (1921);
Bestemmingsplan Glip III (1986);
Bestemmingsplan Glip 4 (1987);
Bestemmingsplan Hageveld e.o. (1980); 
Bestemmingsplan Manpadslaan Noordzijde (1978); 
Bestemmingsplan Buitenplaatsen 1988 (1988); 
Bestemmingsplan Leidsevaart (1993); 
Bestemmingsplan Groenenhoven (1987); 
Bestemmingsplan Van Merlen (1992); 
Bestemmingsplan Valkenburgerplein (1991); 
Bestemmingsplan Natuurgebieden (1976).
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1.4 Wijze waarop het bestemmingsplan tot stand is gekomen

Aanpak, procedure en 
status van de inventarisatie 
buitengebied

Een belangrijke stap tot het opstellen van een bestemmingsplan 
‘landgoederen en groene gebieden’, is het uitvoeren van een 
inventarisatie naar de bestaande situatie en het verrichten van 
onderzoek naar ontwikkelingen in het plangebied. Het is immers een 
plicht, ten behoeve van de toekomstige ruimtelijke ordening van het 
gebied, onderzoek te verrichten naar de bestaande toestand (art. 9, 
lid 1 Bro 1985).
Ten behoeve van het opstellen van het bestemmingsplan 
‘landgoederen en groene gebieden’ is veel gebruik gemaakt van de 
inventarisatie en analyse ten behoeve van de eerder opgestelde 
‘Ruimtelijke visie landgoederen en groene gebieden’.
Het gaat hierbij onder meer om:
1. Inventarisatie bestaande bebouwing en gebruik;
2. Inventarisatie landschappelijke en natuurwaarden;
3. Stedenbouwkundige analyse, dat wil zeggen een analyse van de 

inventarisatie en het onderzoek naar knelpunten, mogelijkheden 
en kansen voor het plangebied;

4. Opstellen visie voor het plangebied;
5. Flora- en faunaonderzoek.
Zonodig is aanvullend onderzoek gedaan.

In de periode mei- augustus 2005 is de feítelijke situatie in het 
plangebied verkend en is onderzoek verricht naar de afzonderlijke 
aspecten ten behoeve van het ruimtelijk beleid in het plangebied. Het 
betreft een grondige en zorgvuldige inventarisatie van bestaande 
functies, ruimtelijke kwaliteiten en bebouwing, milieuaspecten, maar 
ook om geldende rechten en afspraken.

Met de inventarisatie is beoogd een duidelijk beeld te krijgen wat de 
huidige toestand en wat het huidige gebruik van de bebouwing en de 
waarden zijn.

De volgende gegevens zijn geïnventariseerd:

de bebouwing en het gebruik van deze bebouwing bij: 
de landgoederen/buitenplaatsen; 
de woningen; 
agrarische bedrijven; 
de niet-agrarische bedrijven; 
de (dag)recreatieve voorzieningen; 
nuts- en maatschappelijke voorzieningen; 

natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 
Gedurende de inventarisatie is onder andere gekeken naar de 
historische ontwikkeling en de huidige ruimtelijke en functionele 
structuur van de landgoederen/buitenplaatsen en groene gebieden, 
de situering van de (bedrijfs)gebouwen, aard van de (agrarische)
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bedrijvigheid, type agrarisch bedrijf, omvang agrarisch bedrijf in 
NGE’s, aantal dienstwoningen, functie omliggende grond, zijn er 
nevenactiviteiten, omvang en type bedrijvigheid enzovoort.

Watertoets

Aanpak, procedure en 
status van de 'Ruimtelijke 
visie landgoederen en 
groene gebieden’

Ecologisch basisonderzoek

Inspraakreacties en 
reacties art. 10 Bro- 
vooroverleg op visie

Overigens is een verantwoording van het verrichte onderzoek, 
opgenomen in de ‘Ruimtelijke visie landgoederen en groene 
gebieden’.

Op 7 juni 2005 vond met Hoogheemraadschap Rijnland een 
afzonderlijk overleg plaats in het kader van de watertoets. De 
resultaten van het overleg zijn als bijlage in dit document opgenomen.

De resultaten van deze inventarisatie zijn, voor zover ruimtelijk 
relevant, verwerkt in het bestemmingsplan.

Voorts is, naast de inventarisatie en het onderzoek naar de bestaande 
situatie in het plangebied, een visie opgesteld. Hoofdstuk 4 bevat een 
samenvatting van deze visie. Op 28 april 2005 heeft de gemeenteraad 
de ‘Ruimtelijke visie landgoederen en groene gebieden’ vastgesteld. 
De visie is dan ook te typeren als een beleidsdocument.

Ten behoeve van het bestemmingsplan is een ecologisch 
basisonderzoek uitgevoerd. Door middel van het raadplegen van 
gegevensbanken, beschikbare literatuur en eventueel van 
deskundigen, is inzichtelijk gemaakt welke natuurwaarden in het 
plangebied aanwezig zijn. Het overzicht geeft een eerste indicatie van 
de aanwezige natuurwaarden in het gebied.

De visie vormt de basis voor het bestemmingsplan ‘landgoederen en 
groene gebieden’. In de visie zijn op hoofdlijnen de belangrijkste 
keuzes gemaakt.
De visie geeft evenwel geen uitsluitsel hoe individuele situaties 
bestemd zijn. De inventarisaties vormen de grondslag voor de 
concrete toekenning van de bestemmingen. De visie bevat de 
achtergrondgegevens, welke afwegingen gemaakt zijn voor de 
betreffende individuele situatie.

Vanaf 15 mei 2003 heeft, voor een periode van vier weken, de 
‘concept-Ontwikkelingsvisie Landgoederen en Groene Gebieden’ ter 
inzage gelegen.
Gedurende deze periode bestond voor een ieder de mogelijkheid om 
op de concept-ontwikkelingsvisie te reageren. Naar aanleiding hiervan 
is een aantal schríftelijke reacties ingekomen. Op 27 mei 2003 heeft 
een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkelingsvisie, 
waar door de aanwezigen ook gereageerd is op de visie. Daarnaast 
heeft de portefeuillehouder voor Ruimtelijke Ordening verscheidene
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gesprekken gevoerd met eigenaren en gebruikers van landgoederen 
en groene gebieden. Van de informatiebijeenkomst en de gesprekken 
zijn verslagen gemaakt.
Naar aanleiding van enkele, meer complexe ingekomen reacties ten 
aanzien van vijf gebieden, is een ‘Vraagpuntennotitie Landgoederen 
en Groene Gebieden’ opgesteld en is een economische verkenning 
naar de tuinbouw in het Manpadslaangebied uitgevoerd. Deze 
stukken zijn op 11 mei 2004 besproken in de raadscommissie Ruimte. 
Naar aanleiding van de ingekomen reacties op de 
'concept-Ontwikkelingsvisie Landgoederen en Groene Gebieden’ is 
een afzonderlijk ‘Verslag van Inspraak’ opgesteld. In dit verslag is de 
reactie van burgemeester en wethouders aangegeven op de 
ingekomen reacties. Een aantal reacties heeft geleid tot een 
aanpassing van de visie.

Opbouw Het bestemmingsplan 'Landgoederen en groene gebieden’ bestaat 
uit:

een toelichting; 
voorschriften; 
één plankaart; 
bijlagen.

De toelichting bestaat uit vijf hoofdstukken. Na dit inleidende 
hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van het voor 
het plangebied relevante ruimtelijke beleid van het Rijk, de provincie, 
het hoogheemraadschap, de regio en de gemeente. Hoofdstuk 3 
bevat een beschrijving en een analyse van sterke en zwakke punten 
en kansen en bedreigingen van de bestaande functies in het 
plangebied van de gemeente Heemstede.

Hoofdstuk 4 geeft het gemeentelijk beleid en de ontwikkelingsrichting 
van het buitengebied weer.

In hoofdstuk 5 wordt concreet toegelicht, hoe de bestaande situatie is 
bestemd en welke beleidskeuzen de gemeente daarbij heeft gemaakt. 
Ook wordt aangegeven hoe met nieuwe ontwikkelingen zal worden 
omgegaan. De verantwoording en onderbouwing van de verschillende 
bestemmingen is thematisch beschreven.

Hoofdstuk 6 bevat informatie over de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan. Aandacht is besteed aan handhaving, de 
uitvoerbaarheid van het plan en de resultaten van de inspraak en het 
artikel 10 Bro-overleg.

Toelichtende kaarten en 
bijlagen

In de toelichting is een aantal kaarten opgenomen. Deze kaarten 
maken geen deel uit van de voorschriften.
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Tenslotte bevat de toelichting een tweetal bijlagen evenals de 
voorschriften.
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2 Beleidskader

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de verschillende ruimtelijke beleidsvelden 
belicht. Het kan daarbij gaan om rijksbeleid, provinciaal en 
gemeentelijk beleid, maar ook om beleid van andere organisaties, 
zoals het hoogheemraadschap.

2.2 Rijksbeleid

2.2.1 Nota Ruimte

De Nota Ruimte (deel 3a: aangepast kabinetsstandpunt naar 
aanleiding van behandeling in de tweede kamer, april 2005) vormt de 
belangrijkste nota voor integraal ruimtelijk ordeningsbeleid op 
rijksniveau.
Twee belangrijke uitgangspunten, relevant voor het plangebied, zijn 
het zorgen voor bereikbare en toegankelijke recreatievoorzieningen in 
en rond de steden en behoud en versterking van de variatie tussen 
stad en land.

De kwantiteit en de kwaliteit van het groen in en om de stad zijn de 
afgelopen decennia aanzienlijk verminderd. Sportvelden en 
volkstuincomplexen zijn vaak naar de randen van de stad verplaatst 
en groene plekken bebouwd. De beschikbaarheid van bereikbare en 
toegankelijke sport- en recreatievoorzieningen in en rond de (grote) 
steden, houdt geen gelijke tred met de vergaande verstedelijking van 
de laatste járen. Met name in de grote steden van de Randstad 
bestaat (ook rondom de steden) een groot tekort aan vaar-, fiets-, 
wandel- en andere ‘groene’ recreatiemogelijkheden.
Aanbod van voldoende ‘rode’ én ‘groene’ ontspanningsmogelijkheden 
is echter belangrijk voor de leefbaarheid, het welzijn en de 
gezondheid van bewoners en zelfs voor de economie. In de 
ruimtelijke plannen van provincies en gemeenten moet daarom de 
balans tussen bebouwing en groen integraal worden meegenomen. 
Het is belangrijk dat provincies en gemeenten voldoende ruimte voor 
op loop- en fietsafstand liggende en daarmee goed vanuit de stad 
bereikbare parken, groengebieden, volkstuinen, sportvoorzieningen 
en recreatiemogelijkheden, reserveren in en om de stad.

Door de kleine afstanden in combinatie met toenemende 
verstedelijking en ruimtelijk-economische ontwikkeling, zijn 
verschillende steden in Nederland min of meer aaneen gegroeid. Zo 
ontstaat enerzijds het beeld van ‘Nederland als één grote stad’ en
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anderzijds roepen de overwegend lage dichtheden en de 
eenvormigheid een beeld van ontstedelijking en fragmentatie op.
Deze ontwikkeling is niet alleen ongunstig voor het draagvlak voor 
voorzieningen en de economie, maar heeft ook een negatieve invloed 
op het culturele erfgoed van Nederland, het historische 
nederzettingenpatroon en het kenmerkende en gevarieerde ruimtelijke 
beeld. Vroegtijdige aandacht voor de landschappelijke kwaliteit en het 
ruimtelijk ontwerp is nodig.

De kwaliteit van het landschap verdient een volwaardige plaats bij 
ruimtelijke afwegingen. Het gaat daarbij om algemene 
landschappelijke, natuurlijke, culturele en cultuurhistorische waarden. 
Dit uitgangspunt hangt nauw samen met de lagenbenadering en met 
water als een structurerend principe in het ruimtelijk beleid en kan dit 
versterken. Het Nederlandse landschap is immers voor het grootste 
deel geënt op de loop van waterstromen. De kustlijn, beekdalen en 
rivieren hebben eeuwenlang in hoge mate bepaald, waar 
nederzettingen en andere vormen van occupatie werden opgericht.
Het cultuurlandschap dat hierdoor is ontstaan, moet opnieuw een 
belangrijk uitgangspunt vormen voor de (her)inrichting van het 
Nederlandse landschap. Hierdoor blijft de variatie in beelden van stad 
en land behouden. Waar nodig kunnen deze worden versterkt en 
waar mogelijk hersteld. Het gaat niet om ‘bevriezing’ van 
ontwikkelingen. Integendeel: door de ruimtevraag zorgvuldiger in lijn 
met bestaande patronen te accommoderen, kan de ruimtelijke 
kwaliteit juist worden ontwikkeld en verbeterd.
De verantwoordelijkheid voor de basiskwaliteit van het landschap ligt 
bij provincies en gemeenten. Voor ruimtelijke plannen is één van de 
doelen om te ‘ontwikkelen met kwaliteit’.
Bij de landschappelijke kwaliteit gaat het om behoud en waar mogelijk 
versterking van de kernkwaliteiten met betrekking tot natuur, 
architectuur en cultuurhistorie, de gebruikswaarde (inclusief 
toeristisch-recreatieve voorzieningen en ontsluiting) en de 
belevingswaarde van het landschap.

De kernkwaliteiten van het landschap hebben betrekking op:
natuurlijke kwaliteit: bodem, water, reliëf, aardkunde, flora en 
fauna;
culturele kwaliteit: cultuurhistorie, culturele vernieuwing en 
architectonische vormgeving;
gebruikskwaliteit: (recreatieve) toegankelijkheid, bereikbaarheid 
en meervoudig ruimtegebruik, aanwezigheid toeristisch- 
recreatieve voorzieningen;
belevingskwaliteit: ruimtelijke afwisseling, informatiewaarde, 
contrast met de stedelijke omgeving, groen karakter, rust, 
ruimte, stilte en donkerte.
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Archeologie, AMK en IKAW

Voor Heemstede houdt dit in dat ruimtelijke plannen altijd rekening 
dienen te houden met de landschappelijke kwaliteit en dat bestaande 
bebouwing optimaal benut dient te worden.

2.2.2 Verdrag van Malta/Nota Belvedère

Verdrag van Malta
Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. 
Daarmee heeft de zorg voor het archeologisch erfgoed een 
prominentere plaats gekregen in het proces van de ruimtelijke 
planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig 
betrekken van archeologische belangen in de planvorming, het 
behoud van archeologische waarden ter plaatse en de introductie van 
het zogenaamde veroorzakerprincipe. Dit principe houdt in dat 
degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor 
behoudsmaatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel 
aanwezige archeologische waarden. De uitgangspunten van het 
verdrag krijgen hun beslag in de ophanden zijnde wijziging van de 
Monumentenwet (in werking 2005).
Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening 
gehouden met zowel de bekende als de te verwachten 
archeologische waarden. Voor de bekende waarden kan de 
Archeologische Monumentenkaart (AMK) geraadpleegd worden. Voor 
de te verwachten waarden wordt gebruik gemaakt van de Indicatieve 
Kaart Archeologische Waarden (IKAW).

In het kader van de ‘Nota ‘Belvedère’ (1999) is een aantal 
cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden en steden in Nederland 
geselecteerd. Deze gebieden en steden worden gekenmerkt door het 
feit dat er, naar verhouding tot andere gebieden en steden, veel 
cultuurhistorische waarden in onderlinge samenhang en/of waarden 
van bijzondere betekenis aanwezig zijn. Zuid-Kennemerland is één 
van de Belvedėregebieden.
Centraal in de ‘Nota ‘Belvedère’ staan de instandhouding, versterking 
en verdere ontwikkeling van cultuurhistorische identiteit door een 
betere benutting van cultuurhistorische kwaliteiten bij ruimtelijke 
aanpassingen. Om dit te bereiken wordt een ontwikkelingsgerichte 
benadering voorgestaan, die bestaande kwaliteiten als vertrekpunt 
hanteert en deze combineert met een beschrijving van de recente 
cultuurgeschiedenis, dynamiek en ontwikkelingspotenties van een 
gebied.

Zuid-Kennemerland
Het Belvedèregebied Zuid-Kennemerland betreft een zone, waar een 
hoge concentratie van landgoederen, buitenplaatsen en villaparken 
aanwezig is. Heemstede behoort tot dit gebied.
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Bijzonder is de grote continuïteit in de ontwikkeling tot aan de vroege 
20e eeuw, waardoor verschillende historische typen van buiten wonen 
naast elkaar voor komen. Het gebied geeft daardoor een fraai beeld 
van de ontwikkeling van de landschapsarchitectuur.
De binnenduinrand bestaat uit een rijk afwisselend landschap, 
waarbinnen tal van landgoederen zijn gelegen. Het silhouet van het 
opgaande oude parkbos, waarin het landhuis ligt, contrasteert vaak 
met de openheid van omliggende landbouwgronden.
De karakteristiek van het gebied Zuid-Kennemerland wordt volgens 
de ‘Nota Belvedère’ bepaald door de volgende fysieke dragers: 

de ruimtelijke samenhangende reeks buitenplaatsen, 
landgoederen en villaparken aan de rand van de duinen met; 
binnen de landgoederen en buitenplaatsen een eenheid van 
landhuis of kasteel met bijgebouwen, park en/of tuin en 
elementen in de tuin, zoals bruggen, paviljoens, hekken, 
poorten en muren;
de lanen en lanenstelsels om het buiten; 
oude parkbossen; 
de jongere villaparken;
de karakteristieke open veldjes en akkertjes temidden van de 
besloten bossen en landgoederen (voormalige lakenvelden, 
restanten van bollenteelt op oude geestgronden, paardenwei); 
het systeem van de oude duinen en strandwallen die sinds het 
Laat Neolithicum bewoond en geëxploiteerd zijn; 
steilrandjes als relicten van oude zandwinningen.

De ‘Nota Belvedère’ stelt ten aanzien van het gebied, de volgende 
beleidsstrategie voor:
Instandhouden cultuurhistorische identiteit:

op grond van streek- en bestemmingsplannen; 
onderzoek naar wenselijkheid wettelijke bescherming 
landgoederenzones (beschermd landschapsgezicht). 

Ontwikkelen cultuurhistorische identiteit:
aansluiten bij bestaande initiatieven, met name natuurbeheer. 

Inrichting, inpassing, herstel en visualisatie
waterstanden in de duinen worden verhoogd (positieve werking 
voor de archeologische waarden en de duinrellen die weer 
water gaan voeren; mogelijk negatieve werking op de 
gebouwen door wateroverlast); 
goede inpassing van nieuwe groengebieden en 
natuurontwikkelingsprojecten (in het zuidoosten van het 
gebied);
zorgvuldig inpassen van nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

124.00.02.30.00.toe 16



Beheer en gebruik
zoeken naar en mogelijk maken van nieuwe functies voor 
leegstaande of slecht beheerde landgoedhuizen en 
bijgebouwen. In Heemstede lijkt dit overigens géén issue te 
zijn;
richten op de bestaande marktvraag naar landhuizen voor 
bewoning door particulieren.

2.2.3 Structuurschema Groene Ruimte

In het ‘Structuurschema Groene Ruimte’ (1993 en 2001) geeft het Rijk 
aan, dat in en rond de Haarlemmermeer een 1600 ha groot 
Strategisch Groenproject (SGP) zal worden gerealiseerd. Het SGP is 
opgenomen in de verschillende streek- en structuurplannen. Het 
gebied ‘Ringvaart-Wesť gelegen in de gemeente Heemstede, maakt 
deel uit van het Strategisch Groenproject. De projecten zijn gericht op 
het realiseren van de grote groengebieden in de Randstad en de 
grootste natuurontwikkelingsgebieden zijn van strategisch belang voor 
het slagen van het beleid voor het landelijk gebied.
In december 2001 is het tweede ’Structuurschema Groene Ruimte’ 
(SGR2) verschenen met de titel ‘Samen werken aan groen 
Nederland’.
Het SGR2 is een uitwerking van het ruimtelijk beleid voor het landelijk 
gebied. Het SGR2 is sterk gericht op een integrale aanpak van 
gebieden. De gebiedsgerichte aanpak richt zich onder meer op 
gebieden, die een landschappelijk waardevolle eenheid zijn en die om 
wille van kwaliteit en samenhang een impuls vragen op basis van een 
breed gedragen ontwikkelingsprogramma.
Om de natuurgebieden van de ecologische hoofdstructuur met elkaar 
te verbinden, wijzen de provincies robuuste verbindingen aan en 
leggen die in het streekplan vast. Deze verbindingen versterken niet 
alleen de ruimtelijke samenhang in het ecologisch netwerk, maar 
hebben ook een functie voor waterbeheer, landschap, cultuurhistorie 
en recreatie.
Andere doelstellingen die in het SGR2 beschreven staan zijn: het 
aanleggen van meer groen in en om de steden, het reserveren van 
ruimte voor water en het geven van een grotere rol van het landelijk 
gebied aan de grondgebonden landbouw.

De eerder beschreven ‘Nota Ruimte’ rondt de in gang gezette 
procedures vanuit het ‘Structuurschema Groene Ruimte’ af.

2.2.4 Natuur voor mensen, mensen voor natuur

De nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ geeft integraal het 
natuurbeleid voor de periode 2000-2010 met een doorkijk naar 2020 
weer. Deze nota vervangt integraal vier groene nota’s:
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‘Natuurbeleidsplan’, ‘Nota Landschap’, ‘Bosbeleidsplan’ en 
‘Strategisch Plan van Aanpak Biodiversiteit’. Deze integratie draagt bij 
aan een meer samenhangend natuurbeleid. De nota bestaat uit twee 
delen, een strategisch deel en een beleidsprogramma.
De volgende hoofddoelstelling is geformuleerd: behoud, herstel, 
ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur en landschap, als 
essentiële bijdrage aan een leefbare en duurzame samenleving.

2.2.5 Natuurschoonwet

De Natuurschoonwet is in 1928 tot stand gekomen. Deze wet geeft 
fiscale tegemoetkomingen aan eigenaren van onroerende zaken als 
een landgoed, op voorwaarde dat ze dit in stand houden en daarmee 
het natuurschoon bevorderen. Niet elke onroerende zaak komt 
daarvoor in aanmerking. Deze moet aan bepaalde voorwaarden 
voldoen:

de minimale oppervlakte van het landgoed moet 5 ha bedragen. 
Een uitzondering hierop vormen de historische buitenplaatsen, 
waarvoor de minimum oppervlakte 1 ha moet zijn; 
de onroerende zaak moet een aaneengesloten gebied vormen. 
Het kan voorkomen dat een onroerende zaak wordt 
doorsneden door - al dan niet openbare - wegen, dijken, 
spoorwegen of waterlopen;
ten minste 30oZo van de oppervlakte van de onroerende zaak 
moet met houtopstanden zijn bezet. Indien de oppervlakte van 
de onroerende zaak voor ten minste 500Zo uit natuurterreinen 
bestaat, dan kan worden volstaan met een bezettingsgraad van 
tenminste 20oZo houtopstanden. Een onroerende zaak waarvan 
nog niet ten minste 300Zo, dan wel ten minste 20oZo van de 
oppervlakte met houtopstanden is bezet, kan als landgoed 
worden aangemerkt, als het voornemen bestaat om de 
onroerende zaak in voldoende mate met houtopstanden te 
bezetten.
het soort gebruik van de onroerende zaak mag geen inbreuk 
maken op het natuurschoon. Beperkt de inbreuk op het 
natuurschoon zich tot een bepaald terrein, een opstal of water, 
dan komt dat terrein, die opstal of dat water niet voor 
rangschikking in aanmerking.

2.2.6 Flora- en faunawet

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het 
soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 
1992 van de Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving 
verwerkt.
Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde 
planten te verwijderen of te beschadigen (artikel 8), beschermde
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dieren te doden, te verwonden, te vangen (artikel 9) of opzettelijk te 
verontrusten (artikel 10) en voortplantings- of vaste rust- en 
verblijfplaatsen te beschadigen (artikel 11). Ook het rapen of 
beschadigen van eieren van beschermde dieren is verboden 
(artikel 12).
In aanvulling op de bestemmingsplanprocedure moet voor de 
uitvoering van alle ruimtelijke plannen worden onderzocht, welke 
natuurwaarden aanwezig zijn en of er verbodsbepalingen uit de
Flora- en faunawet zullen worden overtreden.

Achtergrond Flora- en 
a faunawet

m
m
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m
m

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in 
het wild levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving.
Beschermd zijn: de inheemse zoogdieren met uitzondering van 
huismuis, bruine rat en zwarte rat, alle inheemse vogels, amfibieën en 
reptielen, sommige planten, vissen, vlinders, libellen, kevers en 
mieren en de rivierkreeft, de wijngaardslak en de bataafse 
stroommossel.
De zorgplicht betekent dat een ontheffing van een van de 
verbodsbepalingen alleen kan worden verleend, als geen afbreuk 
wordt gedaan aan de goede staat van instandhouding van de soort.
Deze voorwaarde geldt voor alle beschermde soorten.

^ Beschermingsniveaus en
lijsten
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In een concept-AMvB ex artikel 75 Flora- en faunawet is voorlopig een 
driedeling voorgesteld voor het beschermingsniveau van planten- en 
diersoorten. In die concept-AMvB is een lijst opgenomen van licht- 
beschermde soorten. Voor deze soorten is een vrijstellingsregeling 
voorgesteld. In afwachting daarvan zal voor deze soorten standaard 
een ontheffing worden verleend, als aannemelijk wordt gemaakt, dat 
ze bij een ruimtelijk plan in het gedrang zullen komen en 
verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet zullen worden 
overtreden.
Voor soorten met een gemiddeld beschermingsniveau kan een 
ontheffing worden verleend, als er sprake is van een in het 
maatschappelijk verkeer gebruikelijke activiteit. In dit geval moet 
worden aangetoond dat er geen redelijk alternatief voor de ingreep 
bestaat en dat de schade wordt gecompenseerd. Kennis van de 
precieze locaties en het aantal waarin de soort voorkomt, is hierbij 
noodzakelijk.
Voor de zwaar beschermde soorten kan slechts ontheffing worden 
verleend, in geval van een activiteit van groot maatschappelijk belang.
De voorwaarden van afwezigheid van een redelijk alternatief en 
compensatie van alle schade gelden ook hier. Precieze locaties en 
aantallen moeten bekend zijn. Onder de zwaarste bescherming vallen 
de door de Flora- en faunawet beschermde soorten, die op de Rode 
lijsten als ‘bedreigd’, ‘ernstig bedreigd’ of ‘uit Nederland verdwenen’

124.00.02.30.00.toe 19



worden vermeld. Ook de bijlage-IV-soorten van de Habitatrichtlijn en 
de vogels van de Vogelrichtlijn, vallen onder dit regime.
De precieze indeling van alle 946 beschermde soorten over deze drie 
categorieën, is op grond van de concept-AMvB alleen voor de licht 
beschermde soorten redelijk zeker.

De Flora- en faunawet beschermt individuele exemplaren van een 
soort en vaste rust- en verblijfplaatsen van diersoorten. Voor een 
goede instandhouding van een diersoort is echter ook behoud van 
foerageergebied nodig.

Rode lijst
Behalve beschermde soorten verdienen ook soorten van de Rode lijst 
aandacht. Op de Rode lijst staan Nederlandse soorten die bijzondere 
aandacht nodig hebben. Deze soorten zijn erg kwetsbaar of nemen 
sterk in aantal af. De Rode lijsten zijn voor de meeste soortgroepen 
officieel door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
vastgesteld. Toch is hun juridische status op dit moment onduidelijk. 
Veel rode lijstsoorten (vooral planten) worden niet door de Flora- en 
faunawet beschermd.

Gebiedsbescherming: Vogel- en Habitatrichtlijn 
Speciale Naast het soortenbeleid uit de Europese Vogelrichtlijn en
beschermingszones Habitatrichtlijn wordt ook aandacht gevraagd voor de speciale

beschermingszones uit deze regelgeving in het Natura 2000-beleid. In 
het kader van de Vogelrichtlijn zijn Speciale Beschermingszones 
aangewezen ter bescherming van vogelsoorten, vermeld in bijlage I 
van deze richtlijn, van trekvogels op de Nederlandse Rode lijst en van 
hun habitatten. Binnen de gemeente Heemstede zijn geen dergelijke 
gebieden aangewezen.
In het kader van de Habitatrichtlijn zijn Speciale Beschermingszones 
aangewezen, ter bescherming van leefgebieden vermeld in bijlage I 
en van planten- en diersoorten vermeld in bijlage II van deze richtlijn. 
Het terrein van het landgoed Huis te Manpad en een klein deel langs 
de westzijde van de Leidsche Trekvaart behoren tot het 
Habitatrichtlijngebied Kennemerland-Zuid. Huis te Manpad is 
aangewezen als beschermd natuurmonument.
De bescherming van de natuurwaarden heeft gevolgen voor het 
gebruik in en rondom de gebieden. Activiteiten, plannen en projecten 
moeten vooraf worden getoetst op hun effecten op de natuur. De 
wijze van bescherming van de gebieden komt op dit moment 
rechtstreeks uit de Habitatrichtlijn (artikel 6). Als de gewijzigde 
Natuurbeschermingswet 1998 in de loop van 2005 in werking treedt, 
zal deze de bescherming overnemen.
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2.2.7 Europese Kaderrichtlijn Water/Nationaal Bestuursakkoord 
Water

Europese Kaderrichtlijn
Water

De Kaderrichtlijn Water’ is een Europese richtlijn uit 2000. De 
kaderrichtlijn richt zich op de bescherming van alle wateren en stelt zich 
ten doel dat alle Europese wateren in 2015 een ‘goede toestand’ 
hebben bereikt en dat er binnen heel Europa duurzaam wordt 
omgegaan met water. De doelstelling is bijzonder ruim en omvat de 
bescherming van de kwaliteit en kwantiteit van zowel oppervlakte-, als 
grond- en zeewater. Alle Europese landen moeten uitvoering geven aan 
de bepalingen uit de richtlijn, dus ook Nederland. De nieuwe richtlijn 
betekent een ambitieuze en innovatieve aanpak van het waterbeheer. 
Kernelementen zijn:

de bescherming van alle wateren: rivieren, meren, kustwateren 
en grondwater;
het stellen van ambitieuze doelen om ervoor te zorgen dat alle
wateren in het jaar 2015, de goede toestand hebben bereikt;
de verplichting tot grensoverschrijdende samenwerking tussen
landen en tussen alle betrokken partijen;
ervoor zorgen dat alle belanghebbenden actief deelnemen aan
activiteiten op het gebied van waterbeheer;
de verplichting tot het voeren van een waterprijsbeleid en ervoor
zorgen dat de vervuiler betaalt;
het in evenwicht houden van de milieubelangen en zij die 
afhankelijk zijn van het milieu (bron: Europese Commissie,
2000).

De invoering van de kaderrichtlijn Water’ heeft géén rechtstreeks 
ingrijpende gevolgen voor het plangebied.

Nationaal Bestuursakkoord
Water

Op 2 juli 2003 is een Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
gesloten, waarin taakstellende afspraken en procesafspraken zijn 
vastgelegd tussen het Rijk, de provincies, de gemeenten en de 
waterschappen/hoogheemraadschappen. Voorbeelden zijn:
1. afspraken en maatregelen voor het op orde brengen en houden 

van het watersysteem, bijvoorbeeld over:
de doorwerking en uitwerking van de
deelstroomgebiedsvisies;
opgave voor het regionale watersysteem;
stedelijke wateropgave;
grondwater landelijk gebied;
hoofdwatersysteem;
samenhang hoofdwatersysteem en regionaal 
watersysteem.

2. afspraken voor het benodigde instrumentarium voor het op orde 
brengen en houden van de stroomgebieden, bijvoorbeeld over:

watertoets;
kostenveroorzakingsbeginsel;
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extreme situaties; 
normering wateroverlast; 
schaderegeling en gebruiksvoorwaarden 
bergingsgebieden.

3. afspraken over kosten en financiering;
4. afspraken over de organisatie;
5. afspraken over monitoring en evaluatie;
6. afspraken over knelpunten, geschillen, afdwingbaarheid en 

looptijd.

2.2.8 Nationaal Milieubeleidsplan 4

In het NMP 4 ‘Een wereld en een wil’ zijn op basis van internationale 
afspraken,doeleinden geformuleerd ten aanzien van: 

duurzaamheid; 
emissies, energie, mobiliteit; 
biodiversiteit;
milieu, natuur en landbouw; 
externe veiligheid en de leefomgeving.

Een duurzame landbouw dient te zorgen voor een herstel van de goede 
balans tussen landbouw en de natuur. De niet-grondgebonden 
landbouw wordt steeds meer een gewone economische sector (zoals 
de industrie) en zal als zodanig worden behandeld. De niet- 
grondgebonden landbouw dient te passen in het karakter van het 
gebied. De grondgebonden landbouw levert mede ook groene diensten 
zoals landschapsbeheer, natuurbeheer, instandhouding van cultuur, 
biodiversiteit en een prettige leefomgeving. Binnen deze context zal de 
grondgebonden landbouw, de gewenste milieucondities moeten 
realiseren.
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het gebruik, de opslag, de 
productie en het transport van gevaarlijke stoffen. Het beleid heeft dus 
vooral betrekking op zogeheten risicobedrijven en op de 
wegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen waarlangs 
gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Voor de ruimtelijke ordening is een 
belangrijke rol weggelegd, om het externe veiligheidsbeleid vorm te 
geven.
Milieubeleid draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Hoe de 
leefomgeving wordt ervaren, wordt onder meer bepaald door de aanpak 
van de vervuiling van bodem, lucht en water, door veiligheidsrisico’s, 
bedrijvigheid, geluidsoverlast en afvalinzameling. Daarnaast spelen 
zaken als woningaanbod, werkgelegenheid en voorzieningen een rol, 
evenals groenvoorziening, natuur, ruimte en afwisseling van 
karakteristieke gebieden. Op lokaal niveau dient vooral de kwaliteit van 
de leefomgeving aangepakt te worden.
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2.2.9 Toeristisch recreatief beleid

Het toeristisch recreatief beleid is te vinden in vier rapporten:
Kiezen voor Recreatie, Beleidsnota Openluchtrecreatie 1992- 
2010 (1993)\
Rijksmeerjarenprogramma Openluchtrecreatie en Toerisme 
1992-1995 (1991);
Ondernemen in Toerisme (1990);
Structuurschema Groene Ruimte 2 (2002).

Er wordt gepleit voor het stellen van prioriteiten, waarbij gekozen is voor 
vier kansrijke product-markt-combinaties, te weten: 

Nederland-Waterland; 
het cultuurhistorisch erfgoed; 
de steden; 
de kust.

Op grond van het maatschappelijk belang van de openluchtrecreatie 
moeten waarborgen geboden worden voor vrijetijdsactiviteiten in de 
open lucht, om zodoende bij te dragen aan de leefbaarheid van ons 
land en aan revitalisering van het landelijk gebied. Het rijksbeleid zal 
zich in de toekomst richten op kerntaken. Deze taken zijn in hoofdlijnen: 
visie ontwikkelen, voorwaarden scheppen, initiëren en ontwikkelen van 
instrumenten.

2.2.10 Nota Mobiliteit

De ‘Nota Mobiliteit’ (september 2004) is een nationaal verkeers- en 
vervoersplan en bevat een uitwerking van de in de ‘Nota Ruimte’ 
genoemde uitgangspunten.
Centraal uitgangspunt is, dat mobiliteit een noodzakelijke voorwaarde 
is voor de economische groei en sociale ontwikkeling in Nederland. 
Een goed functionerend systeem voor personen- en goederenvervoer 
en een betrouwbare bereikbaarheid zijn essentieel, om de economie 
en de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. 
Dit kan alleen door extra samenhang tussen economie, ruimte en 
verkeer en vervoer.
De ‘Nota Mobiliteit’ werkt uit hoe de rijksoverheid de mobiliteitsgroei in 
goede banen wil leiden, hoe de samenhang tussen economie, ruimte 
en verkeer en vervoer vorm krijgt, en welke strategische 
vernieuwingen hiervoor worden ingezet.
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2.3 Provinciaal beleid

2.3.1 Streekplan Noord-Holland Zuid

Het provinciale ruimtelijke beleid dat betrekking heeft op de gemeente 
Heemstede, is vastgelegd in het ‘Streekplan Noord-Holland Zuid' 
(2003). In het onderstaande wordt het provinciaal beleid, voor zover 
relevant voor de landgoederen en groene gebieden van Heemstede, 
beschreven. Het provinciaal beleid ten aanzien van Heemstede is 
verbeeld op onderstaande kaart.

Aerdcnhoul

HEEMSTEDE

BENNEBi

Uitsnede Streekplan Noord-Holland Zuid

Cultuurhistorisch erfgoed
Grote delen van het streekplangebied hebben een hoge 
cultuurhistorische waarde in de vorm van historische gebouwen, 
steden, landschappen, infrastructuur en -meer verborgen- 
archeologische vindplaatsen.
De provincie streeft naar de integratie van het cultureel erfgoed in de 
gewenste ruimtelijke structuur. Ruimtelijke ontwikkeling en 
cultuurhistorisch erfgoed moeten zodanig op elkaar afgestemd 
worden, dat duurzaam behoud van het erfgoed gegarandeerd is. Een 
groene inrichting kan zich laten leiden door de vroegere 
landschappelijke situatie, die hoort bij de historische waarden. In het 
kader van natuurbouw kunnen de cultuurhistorische waarden in een 
context geplaatst worden. Nieuwe inrichting van een gebied wordt 
positief beïnvloed door het gebruik van bestaande cultuurhistorische 
waarden. In het streekplangebied worden de volgende 
cultuurhistorische elementen onderscheiden:

historische landschappelijke vlakken en lijnen;
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De historisch landschappelijke vlakken en lijnen zijn een 
dragend onderdeel van de cultuurhistorische kwaliteit van het 
landschap. Deze vlakken en lijnen zijn niet wettelijk beschermd 
maar dienen waar mogelijk intact te blijven;

archeologische gebieden of terreinen van hoge en zeer hoge 
waarde;
De terreinen van zeer hoge waarde zijn wettelijk beschermd of 
zullen beschermd gaan worden. De terreinen van hoge waarde 
zijn niet wettelijk beschermd. De archeologische terreinen van 
hoge en zeer hoge waarde moet worden beschermd door 
bestemmingsplannen;

historisch stedenbouwkundige structuren;
De historisch-stedenbouwkundige structuren van zeer hoge 
waarde zijn van rijkswege beschermde gebieden of gebieden 
die hiervoor genomineerd zijn. Het gaat om beschermde 
gezichten en landgoederen.

Huis te Manpad en de weilanden ten oosten van de spoorlijn 
zijn door de provincie aangewezen als 
natuurbeschermingswetgebied. Vanwege de kwetsbaarheid 
van deze gebieden dienen ze gevrijwaard te blijven van 
activiteiten die de daar aanwezige waarden kunnen aantasten. 
Daaronder zijn activiteiten begrepen die verband houden met 
delfstoffenwinning, ontgrondingen, verwerking van afvalstoffen 
en verblijfsrecreatie. Voor activiteiten die het karakter van het 
gebied aantasten moet bij de provincie ontheffing of vergunning 
worden aangevraagd.

Een groot deel van de parken en landgoederen in Heemstede 
is aangewezen als bodembeschermingsgebied. De 
bestemmingsplannen moeten zorgdragen voor een adequate 
bescherming van de bodembeschermingsgebieden. Het 
provinciaal bodembeschermingsgebied beoogt twee zaken: 

behoud van de informatiewaarde die de bodem heeft 
(bodemreliëf, bodemopbouw); 
voorwaardenscheppend te zijn voor het natuurbeleid 
(bodem als onderdeel van het natuurlijk milieu).

Binnenduinrandlandschap
De gemeente Heemstede ligt in de binnenduinrand. Voor het 
binnenduinrandgebied voert de provincie een terughoudend beleid op 
het punt van verstedelijking. Verstedelijking is niet mogelijk, tenzij het 
gebeurt in de vorm van nieuwe buitenplaatsen. Het behoud van 
aanwezige graslanden en landgoederen en herstel van natuurlijke 
binnenduinrandlandschappen staan voorop.
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Beleid t.a.v. bestaande en nieuwe landgoederen en buitenplaatsen 
De landgoederen en buitenplaatsen die nog resten, moeten worden 
behouden. Ontwikkelingen die de natuurwetenschappelijke, 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden en ook de samenhang 
en eenheid van het landgoed aantasten, zijn ongewenst. Om verval 
van landgoederen en buitenplaatsen te voorkomen, dient vooral het 
landhuis een geschikte functie te vervullen. De provincie acht een 
woonfunctie gewenst, maar ook andere functies zijn mogelijk, mits er 
geen schadelijke neveneffecten (bijvoorbeeld door toename van 
mobiliteit of het aantal auto’s) optreden.
Na een woonfunctie wordt de voorkeur gegeven aan een 
maatschappelijke functie. Een kantoorfunctie komt op de derde plaats. 
Het is mogelijk om bestaande bebouwing, die niet geplaatst is op de 
rijks- en provinciale monumentenlijst, beperkt uit te breiden ofte 
vervangen. Uitbreiding van de bebouwing is mogelijk tot maximaal 
2507o van het oppervlak van het hoofdgebouw, mits het bebouwde deel 
niet meer dan 50Zo van het totale areaal beslaat. Bij vervanging dient 
op dezelfde plaats te worden gebouwd, als waar de oude bebouwing 
stond. Nieuwe bebouwing dient wat betreft omvang en uitstraling, te 
passen bij het karakter van het landgoed. Voorwaarde bij aanpassing 
van het landgoed is dat er geïnvesteerd wordt in kwaliteitsverbetering 
van natuur en landschap.
De kwaliteit van de groene ruimte kan volgens de provincie worden 
vergroot door de aanleg van nieuw groen in de vorm van nieuwe 
landgoederen en buitenplaatsen. Nieuwe landgoederen en 
buitenplaatsen in de binnenduinrand kunnen ontwikkeld worden in 
gebieden waar behoefte is aan groenontwikkeling en waar 
mogelijkheden zijn voor openluchtrecreatie zoals aan de rand van het 
stedelijk gebied en daar waar sprake is van sanering van 
glastuinbouw en herbestemming van agrarische en industriële 
bedrijven.
Ook kunnen nieuwe landgoederen en buitenplaatsen ontwikkeld 
worden, om ecologische verbindingszones te realiseren. Voorwaarde 
is dat de ‘groene’ ontwikkeling door de rode wordt gefinancierd en dat 
de groenontwikkeling past bij het karakter van het aanwezige 
landschap.

Ten aanzien van de nieuwe landgoederen en buitenplaatsen stelt de 
provincie de volgende randvoorwaarden:
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Nieuwe Landgoederen Nieuwe Buitenplaatsen

Omvang Minimaal 5 ha 2 tot 5 ha

'Ä openbaar

gebied

Minimaal şoŵ Minimaal 8o*îb

'fe bebouwing ï woongebouw van allure en

max. 233 wooneenheden of

ï kantoor

Max. s'%,

Hoogte van de

bebouwing

X Gerelateerd aan hoogte van

bomen in omgeving

Functie van het

groen

Boscomptex Substantieel aandeel bos in

combinatie met recreatieve

gebrul ksmogelij kheden

Overig X Goede aansluiting op stedelijke

structuur en goed bereikbaar

Ecologische verbindingszones
De provincie wil, samen met de gemeenten, hoogheemraadschappen 
en het Rijk, de versterking of totstandkoming van een aantal 
(ecologische) verbindingszones mogelijk maken.
De door de provincie geschetste oost-west gerichte verbinding vanaf 
de Ringvaart aan de noordkant van Bennebroek naar de 
binnenduinrand, maakt onderdeel uit van het plangebied.
Naast een natuurfunctie krijgen de verbindingszones zoveel mogelijk 
ook een recreatieve, verbindende functie. Ontsnipperingsmaatregelen 
zullen worden toegepast, door de aanleg van paddentunnels en het 
autovrij of autoluw maken van wegen.

Water
Het provinciale beleid voor water is gericht op het herstellen van de 
oorspronkelijke stroming van grond- en oppervlaktewater, door het 
aanleggen en herstellen van duinrellen en -beken, het hooghouden 
van het grondwaterpeil in de veenweidegebieden en het versterken 
van ecologische verbindingen langs waterlopen.
In stedelijk gebied moet meer open water komen, door het uitbreiden 
van het systeem van grachten. Oppervlaktewater heeft een 
regulerende functie in de waterhuishouding en een recreatieve en 
ecologische taak. Het Spaarne kan hierin een belangrijke rol 
vervullen.

Rode contour
In het streekplan is aangegeven voor welke gebieden beperkingen 
voor verdere verstedelijking gelden door middel van een rode contour. 
Met de contouren voor het stedelijk gebied wordt een 
stedenbouwkundige en landschappelijke afronding beoogd. Buiten de
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rode contouren mag geen uitbreiding van het stedelijk gebied 
plaatsvinden.
Herstructurering en vervangende nieuwbouw ten behoeve van de 
woonfunctie kan op enkele locaties binnen de rode contour 
plaatsvinden. Het terrein van de instelling Hagenduin hiervan een 
voorbeeld.

Agrarische bedrijvigheid
De weinige landbouwgebieden binnen Heemstede liggen in het 
overgangsgebied van stad en land. Dit gaat gepaard met een 
stadsrandproblematiek. Deze doet zich vooral voor in van oorsprong 
agrarische gebieden, die onder continue en toenemende druk staan. 
Doel is om deze gebieden, hoogwaardiger, meer duurzaam te 
ontwikkelen en zo veel mogelijk te transformeren naar natuur en 
recreatie. De mogelijkheden voor functieverandering via 
herstructurering van het kas- en tuinbouwgebied aan de Manpadslaan 
worden door een onafhankelijke werkgroep nader bekeken. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van handhaving van de bestaande 
situatie.

Luchthaven Schiphol
Het oostelijk deel van het plangebied ligt binnen het 
‘Beperkingengebied Schiphol’. Voor het plangebied houdt deze ligging 
een beperking van het aantrekken van vogels en een beperking van 
de bouwhoogte in.
De ligging in het artikel 2.2.3-gebied (van het 
‘Luchthavenindelingsbesluit’) houdt concreet in, dat een grondgebruik 
of een bestemming binnen de volgende categorieën niet is 
toegestaan:

industrie in de voedingssector met extramurale opslag of 
overslag;
viskwekerijen met extramurale bassins;
opslag of verwerking van afvalstoffen met extramurale opslag of 
verwerking;
natuurreservaten en vogelreservaten; 
moerasgebieden en oppervlaktewateren groter dan 3 ha.

De hoogtebeperking houdt voor een deel van Heemstede in, dat niet 
hoger gebouwd mag worden dan 150 m, gemeten vanaf de 
referentiehoogte van de luchthaven (-4 m NAP).

2.3.2 Raamplan Haarlemmermeer Groen

In het ‘Structuurschema Groene Ruimte’ heeft het Rijk aangegeven 
dat in en rond de Haarlemmermeer een 1600 ha groot Strategisch 
Groenproject (SGP) moet worden aangelegd. Dit SGP is opgenomen 
in streek- en structuurplannen en uitgewerkt in het Gebiedsperspectief 
en de ‘Projectnota Haarlemmermeer Groen’. Het ‘Raamplan
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Haarlemmermeer Groen’ (1997) is een verdergaande uitwerking van 
deze voornemens.
Het ‘Raamplan’ beschrijft hoe 1800 ha groen kan worden aangelegd 
in en langs de west- en noordzijde van Haarlemmermeer en in 
Landelijk West van Amsterdam. Het doel is om te komen tot een 
harmonisch groengebied, bestaande uit recreatienatuurgebieden, dat 
is afgestemd op de stad.
Het ‘Raamplan’ is tevens gericht op herstel en verbetering van 
verkaveling en structuur van de inrichting voor landbouwbedrijven 
(met name in het noordwestkwadrant van de Haarlemmermeer). Het 
plan vormt de basis voor verdere voorbereiding van inrichtingsplannen 
voor delen van het gebied.
Het raamplan heeft een globaal karakter. Er zijn 12 deelgebieden 
onderscheiden, om meer inzicht te kunnen geven in veranderingen, 
die in delen van het gebied zijn voorzien. Binnen Heemstede ligt het 
projectgebied Westelijke Ringvaart’ en grenzend aan Heemstede ligt 
projectgebied West van Hoofddorp’.
Geplande ontwikkelingen ten aanzien van de Westelijke Ringvaart 
betreffen vooral maatregelen, die gericht zijn op integrale ontwikkeling 
van recreatievoorzieningen en natuur- en landschapswaarden. Waar 
dit mogelijk en zinvol is, wordt gestreefd naar handhaving en herstel 
van het veenweidelandschap. Ook het ontwikkelen van karakteristieke 
plantengroei en een geschikte leefomgeving voor specifieke 
diersoorten, in de vorm van brede oeverzones en een gevarieerde 
begroeiing, worden belangrijk geacht. De voorzieningen voor de 
oevers van de Ringvaart zijn gericht op natuurverbindingen met 
Zuid-Kennemerland, de Duin- en Bollenstreek en de 
Haarlemmermeer. Tenslotte worden verschillende recreatieve routes 
en recreatieve toervaartvoorzieningen langs de Ringvaart voorgesteld, 
met dwarsverbindingen naar woonkernen, duinen en de 
Haarlemmermeer. Het gaat hierbij om fietsen, wandelen, kanovaren 
en schaatsen.

Voorlopig ontwerp Ringvaart-West
Ter uitwerking van het raamplan ‘Haarlemmermeer Groen' is in 2000 
een voorlopig ontwerp ‘Ringvaart-West’ opgesteld.
Het ontwerp is een uitwerking van het ‘Inrichtingsprogramma 
Ringvaart West’. In dit programma zijn de uitgangspunten voor de 
inrichting van de gebieden langs de westelijke Ringvaart vastgelegd. 
Het programma stelt voor om delen van het gebied her in te richten 
ten behoeve van recreatie en natuurontwikkeling en in andere delen 
juist te streven naar behoud en versterking van de reeds aanwezige 
kwaliteiten.
Het voorlopig ontwerp geeft per deelgebied een gedetailleerd beeld, 
van de voorzieningen die moeten worden aangebracht. Voor 
Heemstede gaat het om de deelgebieden Hageveld,
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Oude Slot/De Glip en Heemstede/Bennebroek.
Het gebied wordt getypeerd als een landgoederenzone. Het sluit aan 
op de bossen van de binnenduinrand en vormt hiermee een 
halfbesloten landschap van bebouwing, landgoederen, bos en open 
veenweide. Bijzondere elementen zijn het kasteel ‘Het Oude Slot’ en 
het ‘College Hagevelď. Het cluster heeft de potentie tot de 
ontwikkeling van een semi-toegankelijke parkzone, waardoor het 
mogelijk is een lange wandeling te maken door de bossen, langs het 
open weidevogelgebied en de cultuurhistorisch interessante plekken. 
Daarnaast liggen er kansen voor behoud en versterking van de 
ecologische verbinding tussen de Haarlemmermeer en de 
binnenduinrand.
Op deze wijze gaan ecologische potenties samen met meer 
extensieve recreatievormen als wandelen en fietsen en sportieve 
activiteiten op een van de aangrenzende sportterreinen.

Voorgestelde maatregelen ten aanzien van het deelgebied Hageveld: 
behoud van de openheid; 
behoud weidevogelgebied;
toegankelijk maken van het landelijk gebied (extensief 
recreatief pad langs Hageveld); 
inpassen waterzuivering;
toevoegen recreatieve trekker (water- en rietdoolhof).

Voorgestelde maatregelen ten aanzien van het deelgebied ‘Oude Slot’ 
zijn inmiddels niet meer aan de orde.
Ten aanzien van de weilanden in het deelgebied 
‘Heemstede/Bennebroek’ wordt een vernatting voorgesteld. Hierdoor 
ontstaat een afwisseling van open water, plas-drassituaties en 
rietlanden. Langs de oever van de Ringvaart wordt een struinpad 
aangelegd.

Dit project sluit direct aan op de plannen ten aanzien van het 
Heemstederveld. Deze plannen richten zich op de verdere 
ontwikkeling van de natuurlijke en recreatieve waarden van het gebied 
langs de Ringvaart.

2.3.3 Projectenboek Kennemerzoom

De provincie Noord-Holland is in 2001 gestart met een 
gebiedsuitwerking voor de Kennemerzoom die zou moeten resulteren 
in een projectenboek, een globale gebiedsvisie en een 
uitvoeringsprogramma.
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2.3.4 Cultuurhistorische Waardenkaart/Nota Cultuurhistorische 
regioprofielen

De provincie Noord-Holland heeft in 2000 een Cultuurhistorische 
Waardenkaart opgesteld. Deze kaart heeft als doel informatie te 
verschaffen over de historische rijkdom in de provincie. De kaart geeft 
inzicht in de archeologische-, historisch-stedenbouwkundige en de 
historisch-geografische waarden en is een leidraad bij de ontwikkeling 
van nieuwe plannen op het gebied van infrastructuur, woningbouw, 
groengebieden en bedrijfsterreinen.
In de Nota ‘Cultuurhistorische regioprofielen Noord-Holland 
2004-2007’ geeft de provincie aan wat zij, uitgaande van de 
‘Cultuurhistorische Waardenkaart’, de belangrijkste cultuurhistorische 
structuren in Noord-Holland vindt en op welke wijze zij daar haar 
beleid op wil formuleren.
De kernkwaliteit van het strandwallen- en strandvlaktenlandschap 
Kennemerzoom kenmerkt zich door een mozaïek van vlakken op 
basis van de lineaire hoofdstructuur, die bestaat uit lange noord- 
zuidlijnen en korte oost-westlijnen. Het gebied bevat diverse 
kernkwaliteiten op het gebied van buiten wonen, natuur en stedelijke 
functies zoals buitenplaatsen, landgoederen en zorgcomplexen.

2.3.5 Evenwichtig omgaan met Water/Bewust omgaan met water

In Noord-Holland wordt aan de afspraken uit het ‘Nationaal 
Bestuursakkoord Water’ uitvoering gegeven door de nota ‘Evenwichtig 
omgaan met water’ (2004). De provincie heeft de taak, 
ruimtevragende oplossingen evenwichtig tegen elkaar af te wegen.
Die oplossingen moeten ook passen bij de aanpak van andere 
regionale vraagstukken. Hierbij is een integrale werkwijze geboden.
In de beleidsnota wordt aangegeven hoe het regionale maatwerk 
vormt krijgt en vertaald wordt in de provinciale streekplannen. Een 
belangrijk instrument daarvoor is het nog (wettelijk) op te stellen 
provinciale Waterplan ‘Bewust omgaan met water’.

De startnotitie ‘Bewust omgaan met water’ vormt de basis voor het 
nieuw op te stellen ‘Provinciaal Waterplan’ voor Noord-Holland: 
2006-2010. Dit Waterplan is een opvolger van het 
‘Waterhuishoudingsplan’ waarin een integrale aanpak van de 
wateropgave centraal staat.
Bij het opstellen van het Waterplan zal de provincie vier 
samenhangende ontwikkelingen meenemen:

toenemende zorg over de veiligheid en de zekerheid; 
toenemend belang dat gehecht wordt aan de beleving van het 
water;
toegenomen belang van waterbeheer op maat;
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toegenomen belang van niet te sturen ontwikkelingen ten 
aanzien van water (klimaatsverandering, bodemdaling).

2.3.6 Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006

In het ‘Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006’ geeft de provincie 
aan zich te zullen profileren als de autoriteit op het gebied van het 
milieubeleid. Door middel van generiek beleid en een gebiedsgerichte 
aanpak wil de provincie maatwerk leveren, om niet alleen de grote 
problemen en kansen binnen de provincie aan te pakken, maar ook 
om een effectieve aanpak te hanteren.
De rode lijn van het milieubeleidsplan is duurzaamheid, uitgewerkt 
langs drie strategische beleidslijnen:

duurzaam produceren consumeren;
voorkomen van schade aan de menselijke gezondheid;
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Het generieke milieubeleid zorgt ervoor dat de milieukwaliteit voldoet 
aan de gestelde kwaliteitsnormen. Elk van de deelgebieden binnen de 
provincie heeft echter te maken met problemen, die om maatwerk 
vragen.
Ten aanzien van het deelgebied Noord-Holland Zuid is er met name 
een groot probleem aan het ontstaan, door de emissies van verkeer 
binnen dichtbevolkte woonwijken en rond bedrijvenconcentraties. 
Binnen het grootstedelijk gebied overschrijden de geluidsnormen en 
luchtkwaliteiten de normen, gesteld ter bescherming van de 
volksgezondheid.

2.3.7 Verkeers- en vervoersplan Noord-Holland

In het Verkeers- en Vervoersplan Noord-Holland ‘Ruimte voor 
mobiliteit’ (februari 2003) geeft de provincie aan, welke visie zij heeft 
op het verkeer en vervoer in de hele provincie Noord-Holland. Zij gaat 
daarbij vooral in op díe elementen van het beleidsveld verkeer en 
vervoer, waar de provincie zich een rol aanmeet en/of bevoegdheden 
heeft.
Het plan heeft als achtergrond het besef dat de behoefte aan 
mobiliteit blijft toenemen, dat de bereikbaarheid in het gedrang is en 
dat de problemen, ten aanzien van de leefbaarheid en veiligheid, 
aangepakt dienen te worden.
De uitdaging is een balans te vinden tussen de individuele drive tot 
mobiliteit en het collectieve belang van bereikbaarheid, leefbaarheid 
en veiligheid.
Uitgangspunten van het plan zijn: vrije keuze voor het individu in de 
mobiliteit, de infrastructuur is leidend voor de ruimtelijke ordening, 
capaciteitsuitbreiding notoire knelpunten op netwerkniveau en een 
brede aanpak.
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2.4 Regionaal beleid

2.4.1 Spaarneplan

Het Spaarneplan (1992) is een gezamenlijk initiatief van de 
gemeenten Haarlem en Heemstede. Het betreft een toekomstvisie, 
waarbij Het Spaarne nieuw leven moet worden ingeblazen. Het plan is 
kaderstellend voor bestemmingsplannen en initiatieven in het 
stroomgebied van Het Spaarne.
Speerpunten zijn: het handhaven en versterken van landschappelijke 
kwaliteiten en verdere uitbouw van recreatieve mogelijkheden. In Het 
Spaarneplan wordt voorgesteld, om de omgeving van College 
Hageveld landschappelijk en ecologisch in te richten ten behoeve van 
de recreatie. Ook wordt voorgesteld, om samenhang aan te brengen 
tussen de oevers van de Ringvaart en Het Spaarne.

2.4.2 Cascoplan Ringvaart-Liede

In opdracht van het Gewest Zuid-Kennemerland is het cascoplan 
Ringvaart-Liede, Nieuwe perspectieven voor veenweidenatuur in 
Zuid-Kennemerland (1996) opgesteld, waarin een voorzet wordt 
gegeven om veenweidenatuur in Zuid-Kennemerland weer te 
herstellen. Door maatregelen als het verhogen van het waterpeil en 
het aan elkaar koppelen van versnipperde gebieden, kan de 
veenweidenatuur zich weer optimaal ontwikkelen.
De maatregelen die genoemd worden in het plan zijn geïntegreerd in 
het ‘Raamplan Haarlemmermeer Groen’ van 1997 en getoetst aan 
Het Spaarneplan.

2.4.3 Waterbeheersplan 2000

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het waterbeheersplan 
‘Meer ruimte voor water’ opgesteld (2000). Water, plassen, vaarten, 
sloten en rivieren, moeten geschikt zijn om in en bij te kunnen wonen, 
werken en recreëren. Daarnaast speelt water een belangrijke rol bij 
natuur- en milieuontwikkeling.
Om dit te bereiken moet water gezond zijn, goed worden beheerd en 
onderhouden en niet worden belast met vervuilende stoffen. Het 
waterpeil moet in orde zijn en water moet een thuisbasis zijn voor 
verschillende planten en dieren. Al deze onderdelen zijn verwerkt in 
het Waterbeheersplan 2000.
Het uitgangspunt van het Waterbeheersplan 2000 is meer ruimte voor 
water om:

steden en land in te richten;
samen te werken aan gezond en veilig water, dat ook voor
volgende generaties beschikbaar is;
water te kunnen aan- en afvoeren èn te kunnen bergen;
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wateroverlast tegen te gaan; 
natuur te ontwikkelen; 
te recreëren.

Het Waterbeheersplan 2000 bestaat uit een Algemeen Strategisch 
deel, waarin een visie op het waterbeheer is gegeven en het beleid 
voor het hele plangebied is vastgelegd. Daarnaast heeft het plan vier 
Gebiedsdelen, waarin alle concrete projecten en maatregelen zijn 
opgenomen die in de planperiode, zo mogelijk in samenwerking met 
derden, worden uitgevoerd.

2.5 Gemeentelijk beleid

2.5.1 Ruimtelijke visie Landgoederen en Groene gebieden

De door de gemeenteraad vastgestelde ‘Ruimtelijke visie 
Landgoederen en Groene gebieden’ (april 2005) geeft in hoofdlijnen 
de ontwikkelingsvisie weer voor de landgoederen en groene gebieden 
binnen de gemeente.
In de Ruimtelijke visie landgoederen en groene gebieden wordt per 
deelgebied beschreven, op welke wijze door detailaanpassingen een 
betere inpassing in de ruimtelijke structuur van landgoederen en 
groene gebieden gerealiseerd kan worden.
In de visie wordt per deelgebied uitgewerkt, welke toekomstige 
functies kunnen worden toegestaan. De waarde van de landgoederen 
voor het Heemsteedse karakter is leidend, bij het maken van de 
keuzes.
Het rapport bestaat uit een algemeen deel (‘Ruimtelijke visie 
Landgoederen en groene gebieden') waarin de landschappelijke 
structuur van Heemstede is verkend. Er is geconcludeerd, dat de 
landschappelijke structuur nog altijd aanwezig is en één van de 
belangrijkste kenmerken én kwaliteiten van Heemstede vormt. De 
landgoederen nemen binnen de te ontwikkelen structuur een 
specifieke plaats in.
Het tweede deel (‘Visie per deelgebied Landgoederen en Groene 
gebieden’) bestaat uit een uitwerking per deelgebied. Per deelgebied 
wordt ingegaan op de historische ontwikkeling, de huidige situatie, de 
gewenste inpassing in de ruimtelijke structuur en op de toekomstige 
functies. De visie per deelgebied richt zich primair op het gebruik van 
bebouwing en terreinen. Door het gebruik te reguleren, tracht de 
gemeente naast de zichtbare elementen van het terrein, ook de aard 
van het terrein (voor zover deze waardevol is) te behouden of te 
versterken.
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2.5.2 Groenstructuurvisie Heemstede

In zowel de oorspronkelijke beleidsstrategie 2015 uit 1990 als de 
herziening beleidsstrategie 2015 van juli 2000 is het groene 
woonmilieu een belangrijk uitgangspunt. In het Groenbeleidsplan uit 
1993 is 'de instandhouding en ontwikkeling van het groen als 
bepalend element voor een hoogwaardig en attractief woonmilieu in 
Heemstede’, als doelstelling opgenomen. De grotere groene gebieden 
(zowel particulier als gemeentelijk) zijn in het oude Groenbeleidsplan 
uit 1993, samen met de belangrijke bomenlanen, uitgewerkt tot de 
groenstructuur van de gemeente Heemstede.
Dit plan is in 2004 geactualiseerd. Hierbij is ook aandacht besteed 
aan de groenstructuur in de wijken. In de structuurvisie staat 
beschreven wat de belangrijke elementen zijn in de groenstructuur en 
welke visie er is om deze te behouden, te versterken, of om nieuwe 
ontwikkelingen te stimuleren. De visie dient als basis voor de 
uiteindelijke vaststelling van het beheer van het groen in de openbare 
ruimte en speelt een grote rol bij herinrichtingen. Met de visie zijn de 
uitgangspunten voor een groot aantal groenvoorzieningen (de 
groenstructuurelementen) vastgelegd. Voor de andere gebieden is de 
visie richtinggevend met voldoende mogelijkheden voor eigen inbreng 
van betrokkenen.

2.5.3 Herziening Beleidsstrategie Heemstede 2015

In de herziening van de Beleidsstrategie Heemstede 2015 
Programma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) wordt de 
beleidsstrategie ten aanzien van Heemstede aan de hand van de 
invalshoeken wonen, werken en welzijn vormgegeven. Met dit 
ISV-programma worden de invalshoeken concreet vertaald in 
projecten. Het ISV-programma wordt opgebouwd langs een aantal 
thema's die voor het toekomstige beleid van belang worden geacht. 
Voor het toekomstige beleid wordt een groene, een rode en een 
blauwe draad onderscheiden. Bij de groene draad gaat het om 
Heemstede als groene woongemeente, bij de rode draad om het 
behouden van een gedifferentieerd voorzieningenpakket en bij de 
blauwe draad hoort een open bestuursstijl.

De beleidsstrategie, voor zover relevant voor deze ontwikkelingsvisie, 
komt neer op het volgende:

Wonen
streven naar gedifferentieerde woningvoorraad; 
schone, goed onderhouden groene leefomgeving gevormd door 
ecologische verbindingszones, landgoederen, openbaar en 
privé- groen;
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geen aanvullende bebouwing gewenst op de terreinen van 
landgoederen of buitenplaatsen. Wel kan er soms sprake zijn 
van vervangende nieuwbouw, die kwaliteitsbevorderend kan 
zijn;
samenwerking tussen gemeente en particulieren met 
betrekking tot groen in Heemstede.

Werken
Bedrijventerrein

geen verdere uitbreiding locatie Leidsevaartweg-zuid; 
geen verdere uitbreiding locatie Nijverheidsweg, maar wel 
herstructurering en/of duurzame inrichting.

Recreatie
uitbreiden openstelling van landgoederen;
benutten potenties van Ringvaart en Spaarne met aandacht
voor recreatieve routing;
profileren van het Oude Slot als uitvalsbasis voor wandel- en 
fietsroutes. Realiseren aanlegpunt voor rondvaartroute De 
Kaag-Haarlem;
recreatieve invulling van het Oude Slot e.o. en creëren 
recreatieve verbinding met het Cruquiusmuseum aan de 
overkant van de Ringvaart;
terreinen langs de Ringvaart ecologisch en recreatief 
ontwikkelen en toegankelijk maken (kano-vissteigers, 
voetpaden, bruggetjes);
ontsluiting en parkeermogelijkheden zijn aandachtspunten bij 
invulling recreatieve mogelijkheden (dit mag niet leiden tot 
negatieve consequenties voor de bereikbaarheid van de 
gemeente);
optimaliseren en uitbreiden van het huidige fietspadennetwerk; 
regionale afstemming realiseren door het combineren van 
natuurontwikkeling, cultuur en recreatie.

2.5.4 ‘Stromen in Structuren’ en ‘Nog verder op de fiets’

Stromen in Structuren
Met de nota ‘Stromen in structuren’ (1998) en de wegcategorisering 
(2002) is de verkeersstructuur van Heemstede vastgesteld. Deze 
structuur is gebaseerd op de volgende driedeling: 

stroomwegen 
gebiedsontsluitingswegen 
erftoegangswegen

De eerste twee categorieën vormen tezamen het verkeersgebied, de 
erftoegangsweg is verblijfsgebied.
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In het verkeersgebied wordt verwacht dat verkeersdeelnemers 
rekening houden met eikaars aanwezigheid. De inrichting is in het 
algemeen gericht op een vlotte en veilige doorstroming van grote(re) 
verkeersstromen. Binnen de bebouwde kom is er meestal een 
maximumsnelheid van öOkm/h en zijn er specifieke 
voorrangsregelingen, voetgangersoversteekplaatsen, fietspaden en 
verkeerslichten maar ontbreken drempels.
Op stroomwegen is de scheiding van verkeersdeelnemers strikter 
doorgevoerd dan op gebiedsontsluitingswegen en geldt er meestel 
een nog hogere maximumsnelheid. De grote doorgaande provinciale 
autowegen en de autosnelwegen vallen binnen deze categorie. In 
Heemstede valt alleen de Cruquiusweg tussen de Javalaan en de 
Ringvaart van de Haarlemmermeer in deze categorie.

In verblijfsgebieden wordt van verkeersdeelnemers verwacht dat ze 
rekening houden met eikaars bijzondere positie en eigenschappen. 
Verder moet men overal rekening houden met de aanwezigheid van 
woningen, winkels, scholen, spelende kinderen, in- en uitparkerende 
voertuigen, voetgangers, fietsers, et cetera. Om dit te benadrukken 
geldt er een maximumsnelheid van 30kmZh, zijn er drempels, 
ontbreken specifieke voorrangsregelingen en zijn er in principe geen 
vrijliggende fietspaden of verkeerslichten. Ook woonerven vallen 
binnen deze categorie

Verblijfsgebieden in Heemstede zijn in het algemeen sober ingericht 
maar wel in overeenstemming met landelijke richtlijnen. Nog niet alle 
verblijfsgebieden zijn als zodanig ingericht maar de planning is erop 
gericht dat dit in de komende járen wel overal het geval is.

Heemstede is onderdeel van een grotere regio waardoor er sprake is 
van veel doorgaand autoverkeer. Zo genereren Schiphol, Hoofddorp, 
Haarlem en de Bollenstreek veel verkeer dat door Heemstede rijdt, 
maar er geen binding mee heeft. Dit houdt in dat veel maatregelen in 
goede samenspraak met de regio moeten gebeuren. Anderzijds 
hebben ontwikkelingen in de buurgemeenten een relatief grote invloed 
op het verkeersbeeld in Heemstede.

Nog verder op de fiets
De fietsnota ‘Nog verder op de fiets’ (2003) is een uitwerking van de 
ontwerpnota ‘Stromen in Structuren’. Hoewel in de nota ‘Stromen in 
Structuren’ maatregelen worden voorgesteld die de situatie van het 
fietsverkeer zullen verbeteren, wordt specifieke aandacht voor de 
fietser in het plan gemist. Daarom is aangedrongen op een aparte 
nota over het fietsverkeer in Heemstede. Het resultaat hiervan zijn de 
nota’s ‘Verder op de fiets’ en ‘Nog verder op de fiets’.
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De wegcategorisering uit de nota ‘Stromen in Structuren’ wordt als 
basis voor het fietsnetwerk gebruikt. In de fietsnota zijn verschillende 
fietsroutes beoordeeld, die deel uitmaken van het netwerk van wegen 
in Heemstede. Uit de inventarisaties komen onvolkomenheden naar 
voren, welke in de nota per straat als actiepunten worden opgesomd. 
Om hieraan tegemoet te komen, worden concrete aanbevelingen ter 
verbetering van het fietsnetwerk genoemd. Deze aanbevelingen 
betreffen detailaanpassingen aan de infrastructuur.

2.5.5 Welstandsnota

De gemeenteraad van Heemstede heeft in mei 2004 de 
welstandsnota vastgesteld. In de welstandsnota zijn gebiedscriteria 
geformuleerd ten aanzien van bouwwerken. Voor rijksmonumenten, 
provinciale en gemeentelijke monumenten en voor bouwwerken 
gelegen in ‘de landgoederen en groene gebieden’ van Heemstede, 
geldt een afzonderlijk beoordelingskader met specifieke 
welstandscriteria.

Dit omdat de aanwezigheid van veel landgoederen, buitenplaatsen en 
groene gebieden tot de essentiële beeldkenmerken van de gemeente 
behoort. De welstandsnota sluit zich aan bij de doelstelling van dit 
bestemmingsplan: het behouden, herstellen en versterken van de 
bijzondere waarden.

De welstandscriteria ten aanzien van monumenten en de 
landgoederen en groene gebieden zijn:

behoud van het oorspronkelijke karakter van de 
verschijningsvorm van de bebouwing als geheel. 
Monumentaliteit, een prominente verschijningsvorm en 
architectonische kwaliteit ,zijn daarbij belangrijke 
uitgangspunten; 
inrichtingsplan:
De samenstellende onderdelen van een landgoed te weten 
terreinen (met beplanting), lanen, waterpartijen, en -lopen, 
gebouwen, bouwwerken, tuinornamenten en erfafscheidingen, 
zijn door opzet of ontwerp van een tuin en park en het (utilitair) 
gebruik, historisch en architectonisch met elkaar verbonden en 
vormen zo één onlosmakelijk geheel oftewel een ensemble. Bij 
een grootschalige verandering van een tuin of park bij een 
landgoed, moet door een inrichtingsplan worden aangetoond, 
hoe de wijzigingen passen in het landschap en in het ensemble. 
Aspecten als beplanting, verharding, erfafscheidingen en 
bijgebouwen moeten daarbij onder meer aan de orde komen; 
hekwerken:
Op de grens van de landgoederen en de openbare weg staan 
over grote lengten hekwerken. Vanwege de hoeveelheid
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hekwerken is dit een beeldbepalend element geworden in de 
groene omgeving van Heemstede. Daarom is het uiterlijk van 
hekwerken van belang.
Hekwerken dienen te zijn vormgegeven (dus geen afrastering) 
en hebben bij voorkeur een traditionele verschijningsvorm. Het 
materiaal bestaat uit een houten of ijzeren hekwerk, een 
gemetseld muurtje of een combinatie van een gemetselde 
erfafscheiding met een ijzeren hekwerk erboven. Hekwerken 
zijn in een donkere tint geschilderd (donkergroen, zwart of 
antraciet). Hekwerken in groene, openbare gebieden, al dan 
niet in de vorm van afrastering, worden bij voorkeur 
teruggelegen geplaatst en aan de voorzijde (de zichtzijde vanuit 
de openbare ruimte) met groen beplant.

reclame:
Veel landgoederen bezitten tegenwoordig een commerciële 
functie. Het plaatsen van vrijstaande reclame (vlaggen, 
reclameborden en dergelijke) in de tuin is niet toegestaan. 
Reclame is mogelijk wanneer deze gerelateerd is aan of 
geïntegreerd is in de entree van de erfafscheiding en niet groter 
is dan 0,5 m2

2.5.6 Collegeprogramma 2002-2006

Het college zal met de grootst mogelijke omzichtigheid omgaan met 
de plannen voor nieuwbouw en herinrichtingen van bestaande 
locaties. Het beleid is gericht op een veelzijdig woningbestand en 
handhaving en versterking van de bestaande woonkwaliteit. Voor de 
parken en landgoederen zijn de volgende beleidspunten 
geformuleerd:

terughoudend omgaan met nieuwe bebouwing;
behoud en versterking van het groene karakter van Heemstede
en de aanwezige parken en landgoederen;
waar mogelijk (zoals op het terrein van Het Spaarne
Ziekenhuis) functies van wonen en zorg combineren;
economische bedrijvigheid alleen daar toestaan, waar deze
zonder overlast voor de omgeving kan plaatsvinden. Bestaande
hinderlijke bedrijven verplaatsen naar bedrijventerreinen, als
dat budgettair mogelijk is;
ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied tussen Herenweg en 
Leidsevaart slechts mogelijk maken, om een geleidelijke 
overgang te creëren van bebouwing langs de Herenweg naar 
de landgoederen en natuurgebieden ten westen van de 
Leidsevaart. Dit betekent dat de huidige open gebieden 
heringericht mogen worden als ecologische zone. In de zone 
tussen Groenendaal en Leyduin wordt bebouwing niet 
toegestaan, om een ecologische verbinding mogelijk te maken.
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2.5.7 Initiatiefplannen

Op een aantal locaties binnen het plangebied zijn of worden op 
kortere termijn bouw- of aanpassingsinitiatieven ontwikkeld. Per 
deelgebied is of wordt een aparte notitie opgesteld. Het gaat hierbij 
om de volgende deelgebieden:

Hartekamp;
Hageveld;
Hagenduin;
Meermond;
’t Oude Slot;
Kennemeroord e.o. (’t Sorghbosch);
Overbos.

Voor de ínhoud van de plannen wordt verwezen naar de afzonderlijke 
plannen.
Voor het tuinbouwgebied Manpadslaan zal primair een keuze moeten 
worden gemaakt over de wijze van aanpak: wel of niet actief sturen. 
Ten behoeve van de toekomstige mogelijkheden is een werkgroep 
ingesteld. Deze werkgroep zal onafhankelijk onderzoeken welke 
functie aan het gebied in de toekomst gegeven kan worden. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van het continueren van de huidige 
situatie.
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3 De huidige situatie

Ontstaansgeschiedenis

Occupatiegeschiedenis

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de functies en de waarden 
en belangen die in het plangebied aanwezig zijn. Het gaat om de 
functies ‘landschap en cultuurhistorie’, ‘natuur’, ‘water’, 'landbouw’, 
‘niet-agrarische bedrijvigheid’, ‘wonen’, ‘verblijfs- en dagrecreatie’, 
‘maatschappelijke voorzieningen’ en ‘infrastructuur’. Niet alleen is de 
huidige situatie beschreven. Ook is aangegeven wat de belangrijkste 
ontwikkelingen van bepaalde functies zijn en welke perspectieven er 
voor deze functies in het plangebied aanwezig zijn. Aan het 
milieu(beleid) is een afzonderlijke paragraaf gewijd.

3.2 Ontstaansgeschiedenis

Vanaf ongeveer 3000 voor Christus werden langs de Hollandse kust, 
tijdens afwisselende perioden van zeespiegeldaling en -rijzing, 
zandbanken gevormd. Deze evenwijdig aan de kust lopende 
zandruggen (strandwallen), werden afgewisseld door langgerekte 
lagere gebieden (strandvlakten). De zee en de rivieren zetten in deze 
vlakten klei af. Er ontstond een voedselrijk gebied, waar plantengroei 
mogelijk was. Door de hoge grondwaterstand ontstond uit deze 
plantenresten een dik veenpakket. De herhaling van dit proces 
veroorzaakte een reeks van evenwijdig lopende strandwallen en 
strandvlakten. De strandvlakten werden in drogere perioden 
overstoven door zand, terwijl in tijden van hoge zeewaterstand, de 
zee door de kustwallen heen brak en er grote binnenzeeën 
ontstonden. De vorming van dit duinlandschap duurde voort tot in de 
17e eeuw.
Voordat de eerste bewoners zich in het gebied vestigden, waren de 
strandvlaktes voor een groot deel begroeid met natuurlijk bos, 
elzenbroekbos op het veen en een droger bostype, het 
eikenberkenbos op de zandige strandwallen.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een noord-zuid gericht patroon 
van strandwallen en strandvlakten, dat de landschappelijke 
onderlegger van het gemeentelijk grondgebied van Heemstede vormt.

De occupatie van het gebied vond plaats, door het ontstaan van 
bewoningskernen, de aanleg van wegen op de strandwallen en de 
ontginning van de venige strandvlakten ten behoeve van agrarisch 
gebruik.
De oudste aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid in Heemstede 
dateren uit de periode circa 250-125 voor Christus. De daarop
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volgende aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid dateren pas 
weer uit de Late Middeleeuwen.
Vanaf de 13e eeuw kwamen in het gebied lokale edelen op, die hun 
greep op het gebied probeerden te versterken, met als 
concentratiepunt kasteel Heemstede, gelegen nabij het huidige ‘Oude 
Slot’. Dit heeft geleid tot het ontstaan van de Heerlijkheid Heemstede, 
welke het gebied van de tegenwoordige gemeenten Heemstede en 
Bennebroek omvatte.
Steeds meer mensen vestigden zich in de Heerlijkheid, waardoor 
langzamerhand een dorpskern ontstond, met als middelpunt een 
kapel. In 1466 ging een deel van de Heerlijkheid een eigen 
Heerlijkheid vormen; ‘Heerlijkheid Berkenrode’.
De strandwallen waren gedurende geruime tijd de enige bewoonbare 
delen in het landschap en daarop ontstonden dan ook noord-zuid 
lopende nederzettingen.
De nederzettingen werden met elkaar verbonden door wegen, die 
langs de rand van de strandwallen lagen. Een voorbeeld hiervan is de 
Herenweg. Langs de wegen werden hofsteden, herbergen en 
buurtschappen (bijvoorbeeld ‘De Glip’) gesticht.
Van grote invloed was de ontwikkeling van de bloembollencultuur en 
de blekerijen binnen Heemstede, die in de tweede helft van de 
16e eeuw opkwamen. Het zand van de strandwal en binnenduinen 
werd afgegraven en verkocht aan Amsterdam. Zo ontstonden de 
zogenaamde zanderijgronden. Voor de afvoer werden de Blekersvaart 
en de Zandvaart gegraven. De overblijvende gronden waren geschikt 
voor de bollenteelt en als bleekvelden voor wasserijen.

Vanaf de tweede helft van de 17e eeuw trad er een verandering op in 
het gebied. De gegoede burgerij wilde zich in die tijd spiegelen aan de 
adel en met zich daarom een eigen “kasteeltje” of landgoed aan, vaak 
op de plek van de hofsteden. Zij kochten bezittingen op van verarmde 
edelen en kochten oude statige boerderijen, om deze te verbouwen 
tot landgoederen. Als gevolg hiervan ontstonden langs de Herenweg 
in de 17e en 18e eeuw onder andere de volgende landgoederen en 
buitenplaatsen: ‘Berkenrode’, ‘Oud Berkenroede’
‘Ipenrode’, ‘Huis te Manpad’ ‘Hartekamp’ en ‘Kennemeroord’
Rond de verschillende buitens werden in opdracht van de eigenaren 
tuinen aangelegd, gebaseerd op de Franse barok- en later op de 
Engelse landschapsstijl. Binnen deze tuinontwerpen werden, naast 
vijverpartijen, ook bouwwerken geplaatst zoals theekoepels, 
oranjerieën en belvedères.
Hiermee is de kenmerkende landschapsstructuur bepaald. Een 
structuur die in hoofdzaak bestaat uit de beboste en bebouwde 
strandwal die aan weerszijden begrensd wordt door lager liggend 
open weidegebied met waterlopen.
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De aanwezigheid van de landgoederen had ook een duidelijke impact 
op de samenstelling van de bevolking en de beroepen die zij 
uitoefenden. Naast de bewoners van de buitenplaatsen, renteniers, 
zelfstandige ambachtslieden en neringdoenden (kleinhandelaren), 
bestond de bevolking hoofdzakelijk uit arbeiders, die hun werk vonden 
op de buitenplaatsen (tuinlieden, koetsiers, palfreniers 
(koetsbedienden), huisknechten), blekerijen en bloembollenbedrijven. 
Op de gronden buiten de buitenplaatsen bestond het grondgebruik 
voornamelijk uit bollenkwekerijen en blekerijen. Dit waren indertijd dan 
ook de belangrijkste bronnen van bestaan in het gebied.

De ontwikkeling van Heemstede na de aanleg van landgoederen en 
buitenplaatsen heeft vooral bestaan uit een verdere verdichting met 
bebouwing op de strandwal en later ook een gedeeltelijke verdichting 
van de strandvlakte en het veenweidegebied. Die ontwikkelingen 
stonden vooral in het teken van de wens om buiten te willen wonen. 
De eerste bebouwingskernen ontstonden op de strandwal in de 
omgeving van het Wilhelminaplein, bij De Glip, de Binnenweg, de 
Blekersvaart en de Kerklaan.
Het uitbreidingsplan van 1912 is zeer bepalend geweest voor de 
verdere structuur van Heemstede. Het plan was een totaalplan. De 
openbare ruimte werd expliciet vormgegeven door de aangrenzende 
bebouwing; stedenbouw en architectuur vormden een eenheid.
De wijken die daaruit zijn ontstaan, zoals de Schilderswijk en 
Componistenwijk, kenmerken zich door een breed opgezette, groene 
structuur. Het groene karakter komt tot uitdrukking in de vorm van 
monumentale bomen, ruime plantsoenen en particuliere tuinen.
In 1927 werd een deel van Heemstede door Haarlem geannexeerd. 
Het toenmalige college stelde alles in het werk om het inwonertal op 
peil te houden. Wijken werden versneld gerealiseerd. In deze crisistijd 
was er een grote noodzaak om voor de verhuur te bouwen. Op 
hetzelfde oppervlak werden meer woningen gebouwd vanwege de 
betaalbaarheid. Deze woonbuurten, terreinen ten oosten van de 
Glipperweg en ten zuiden van de Meerweg, werden dichter en 
soberder bebouwd, maar met behoud van de inrichtingsprincipes van 
het uitbreidingsplan uit 1912. De beplanting ondersteunt de openbare 
ruimte in maat en vorm. Het particuliere groen draagt sterk bij aan het 
groene karakter.
Na 1960 vindt op de strandwal en in het oostelijke veenweidegebied 
een aanzienlijke uitbreiding van bebouwing plaats: Provinciënwijk, 
Geleerdenwijk, Rivierenwijk, westzijde Glipperweg werden 
gerealiseerd. Door de stedenbouwkundige opzet heeft het groen in 
deze wijken niet het karakter van een park/openbaar plantsoen, maar 
van buffer tussen de verschillende gebruiksvormen; bijvoorbeeld 
tussen tuinen (privé) en straten (openbaar).
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De meest recente wijken zijn Merlenhoven, het Blekersvaartgebied, 
Groenenhoven en Prinseneiland. In de loop der tijd is binnen de 
hoofdstructuur een mozaïek van verschillende buurten ontstaan met 
een eigen tijdgebonden stedenbouwkundige opzet en daarbij 
behorend groengebruik. De verhouding bebouwd en onbebouwd 
gebied is op dit moment ongeveer 50/50.

Met name in het gebied tussen de Leidsevaart en de Herenweg is een 
regelmatige afwisseling van landgoederen en bebouwd gebied 
ontstaan, dat zich ook in het voorbijgaan zo manifesteert. Het 
geblokte patroon wordt in deze studie aangeduid met de term 
landschappelijk mozaïek, een term die uit het Themaprojectenboek 
Kennemerzoom ‘Landschap en Cultuurhistorie’ door LA4SALE is 
overgenomen.

3.3 Landschapsstructuur

De ruimtelijke hoofdstructuur is gebaseerd op de landschappelijke 
onderlegger (afwisseling strandvlakte, strandwal, en 
veenweidegebied), de wijze van occupatie (landgoederen en 
dorpslinten) en op de lange lijnen (spoorlijn/Leidsevaart, Herenweg, 
Glipper Dreef/Glipperweg).
De ruimtelijke hoofdstructuur bestaat uit structuurdragende lange 
lijnen, twee kerngebieden en twee overgangsgebieden.

De landschappelijke onderlegger

,yv.

m «poonmi'
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3.3.1 Lange lijnen

De lange lijnen binnen het groene gebied van Heemstede worden 
gevormd door de spoorlijn/Leidsevaart, Herenweg en Glipper 
Dreef/Glipperweg. Het zijn de dragers van de ruimtelijke structuur. De 
lange lijnen zijn de grenzen tussen de verschillende deelgebieden. 
Tevens zijn deze lijnen de (spoor)wegen van waaraf veel mensen het 
landschap beleven. Door de overwegende noord-zuid richting van de 
lange lijnen en door de ligging op de grens van strandwal en -vlakte, 
is de opbouw van het landschap vanaf deze lijnen op een bijzondere 
manier te beleven.

3.3.2 Kerngebieden

De kerngebieden worden gevormd door:
het restant van de vooral open strandvlakte ten westen van de 
spoorlijn;
het centrale deel van de strandwal met aan de noordzijde een 
concentratie stedelijk gebied en aan de zuidzijde een 
concentratie bos.

De kerngebieden kenmerken zich door de sterke continuïteit in 
noord-zuid richting, die eigen is voor het landschap van 
Zuid-Kennemerland. Deze gebieden bestaan uit grote eenheden met 
een vergelijkbaar grondgebruik en uiterlijke kenmerken, in dit geval 
grasland op de strandvlakte en bos respectievelijk stedelijk gebied op 
de strandwal. De langgerekte openheid van de strandvlakte maakt de 
dominante noord-zuid richting in het landschap beleefbaar.

Belangrijkste knelpunt van de open strandvlakte is de beperkte 
breedte van de open ruimte, waardoor het gevaar ontstaat dat ze 
dichtslibt. Nu al wordt de ruimte op twee plaatsen onderbroken, 
namelijk ter hoogte van het landgoed ‘Woestduin’, waar de beplanting 
rond het landgoed en de bedrijvenstrook Leidsevaartweg de ruimte 
insnoert en ter plaatse van het pompstation ‘Leyduin’, waar de 
bedrijfsgebouwen een forse ruimtelijke barrière vormen.
Er is nauwelijks nog sprake is van één lange ruimte. Het lijken meer 
enkele afzonderlijke ruimtelijke eenheden die qua maat en ritme sterk 
lijken op het mozaïek, zoals dat is onderscheiden aan de oostzijde 
van de Leidsevaart.

De belangrijkste knelpunten ten aanzien van de strandwallen liggen in 
de kwaliteit van het beboste deel van het gebied:

door de openbare toegankelijkheid en goede bereikbaarheid is 
met name wandelbos ’Groenendaaľ zeer populair als wandel
en recreatiegebied. De overige landgoederen op de strandwal 
zijn grotendeels echter niet toegankelijk. Vanwege hun
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specifieke karakter en ligging in de nabijheid, zouden zij een 
welkome aanvulling kunnen vormen op het wandelbos 
‘Groenendaaľ, waardoor ook een afwisseling zou kunnen 
ontstaan tussen drukke en minder intensief bezochte groene 
gebieden;
het gebied ligt relatief geïsoleerd. Door het met andere groene 
gebieden in de omgeving te verbinden, kan het een grotere 
betekenis krijgen in recreatief opzicht en kan de druk op het 
wandelbos ‘Groenendaaľ verminderen. Daarnaast is de 
ecologische samenhang met andere bosgebieden beperkt. De 
barrièrewerking van de spoorlijn, de Leidsevaart en de 
Herenweg zorgen ervoor, dat de uitwisseling, met name van 
dieren die zich over de grond verplaatsen, beperkt mogelijk is.

3.3.3 Overgangszone

De overgangszones worden gevormd door:
het gebied tussen de Leidsevaart en de Herenweg; een 
regelmatig mozaïek van landgoederen, woonwijken en een 
tuinbouwgebied (westelijk overgangsgebied); 
het gebied tussen de Glipper Dreef, Heemsteeds kanaal en de 
Ringvaart: een onregelmatig mozaïek van restanten 
weidegrond, een sportpark en woonwijken met een nadrukkelijk 
stadsrandkarakter (oostelijk overgangsgebied).

De overgangsgebieden kenmerken zich door een sterke afwisseling. 
De overwegende richting binnen de overgangsgebieden is oost-west, 
respectievelijk west-oost, voor een deel gebaseerd op de van 
oorsprong aanwezige zichtlijnen binnen de landgoederen, vanaf de 
strandwal richting de naastliggende open gebieden.

Knelpunten ten aanzien van het westelijk overgangsgebied zijn: 
de scherp begrensde, regelmatige ruimtelijke afwisseling 
vertroebelt. Door de bebouwing langs de Herenweg ter hoogte 
van het landgoed ‘Berkenrode’ wordt het zicht op dit landgoed 
vanaf de weg vrijwel volledig ontnomen. Ook het doorzicht over 
het tuinbouwgebied ‘Manpadslaan’ wordt bedreigd door een 
toename van (agrarische) bebouwing, 
door een verdere verdichting van de open ruimten binnen de 
westelijke overgangszone, verdwijnt de kenmerkende oost-west 
gerichtheid en verdwijnen de doorzichten naar de strandvlakte. 
De strip gaat steeds meer het uiterlijk aannemen van het 
centrale deel van de strandwal. Deze verdichting komt enerzijds 
voort uit de bouw van de Rivierenwijk en de Geleerdenwijk ten 
weerszijden van het landgoed Ipenrode, anderzijds doordat de 
oost-west gerichtheid in de inrichting van de buitenruimten van 
de landgoederen, in de loop van de tijd steeds verder is 
vervaagd. Eigenlijk is de kenmerkende oost-west gerichtheid
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alleen nog te ervaren ter hoogte van tuinbouwgebied 
‘Manpadslaan’ en door de scherpe loodrecht op de Herenweg 
gelegen grenzen tussen verschillende typen grondgebruik, 
daarnaast vormt de bebouwing tussen het spoor en de 
Leidsevaart, ter hoogte van Hartekamp en Huis te Manpad, een 
visuele barrière tussen het overgangsgebied en de 
strandvlakte.

Knelpunten ten aanzien van het oostelijk overgangsgebied zijn:
terugkijkend in de tijd moet geconstateerd worden dat diverse - 
destijds noodzakelijke - ontwikkelingen in het gebied, 
uiteindelijk de eenheid van het gebied hebben aangetast. 
Voorbeelden hiervan zijn de woonwijken, de brug over de 
Ringvaart, een vuilstort en een waterzuiveringsinstallatie, 
de woonwijken rond De Glip en het sportpark hebben geen 
functionele of uitgesproken visuele relatie met de strandwal 
(met zijn landgoederen en dorpslinten) de ringvaart of het 
veenweidegebied;
door een opeenhoping van minder gewaardeerde vormen van 
grondgebruik, krijgt het gebied ten noorden van de 
Cruquiusweg het karakter van een restgebied. De relatief grote 
groene eenheid bestaat uit veel verschillende 
grondgebruiksvormen, zoals sportterreinen, een vuilstort, een 
waterzuiveringsinstallatie. Deels worden deze functies door 
beplanting afgeschermd.

3.3.4 Opgaven

Het landschap van Heemstede staat onder een constante 
verstedelijkingsdruk. Agrarische bedrijfsbeëindiging, nieuwe 
ruimteclaims en versnippering en verstoring door de aanleg van 
nieuwe infrastructuur en bebouwing, vormen bedreigingen voor het 
buitengebied. Deze bedreigingen kunnen verlies of achteruitgang van 
de hoge natuur- en landschapswaarden met zich meebrengen.
Het grootste deel van het gebied vormt een onderdeel van de 
provinciale ecologische hoofdstructuur waarbij behoud, versterking en 
ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke verscheidenheid 
voorop staat. Daarnaast dienen de natuurlijke 
binnenduinrandlandschappen hersteld te worden.
Deze bescherming brengt belangrijke kansen met zich mee voor het 
versterken van de landschappelijke structuren en patronen.

Lange lijnen
Ontwikkelingsrichting voor de lange lijnen:

het belangrijkste kenmerk van de lijnen is hun continuïteit, zowel 
in functioneel als in ruimtelijk opzicht. De continuïteit van de 
spoorlijn/Leidsevaart is evident en zal op termijn niet veranderen.
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Dit geldt in zekere zin ook voor de Herenweg, hoewel de strakke 
profielopbouw lokaal onder druk staat. Het kenmerk van de 
Glipper Dreef is, dat het een brede laan is die langs verschillende 
ruimtelijke karakteristieken leidt en eigenlijk doorgaat in de 
Heemsteedse Dreef. Dit kenmerk dient behouden te blijven; 
vanaf de meest westelijke lijn (spoor/Leidsevaartweg/Leidsevaart) 
dient aan weerszijden onbelemmerd zicht op de omgeving 
mogelijk te zijn, zodat het open landschap of de scherpe 
afwisseling binnen het mozaïek, goed zijn waar te nemen. Deze 
lijn dient niet van beplanting te worden voorzien; 
voor de twee binnenste lijnen (Herenweg, Glipper Dreef), op de 
grens van de overgangszones en de strandwal, geldt ten eerste 
dat het doorgaande karakter behouden en versterkt moet worden. 
De zijde van de strandwal moet een gesloten wand naar de weg 
vormen. Dit effect zou, met name langs de Herenweg, door de 
aanplant van een eenzijdige laanbeplanting versterkt kunnen 
worden. Het doorgaande karakter van met name de Herenweg 
kan versterkt worden door de één- of tweezijdige laanbeplanting 
te behouden en waar zij nog niet aanwezig is, aan te brengen. 
Voorts geldt dat het zicht vanaf deze wegen op de 
overgangszones behouden en versterkt moet worden. De bermen 
moeten daarom vrij blijven van struiken, heggen, reclameborden 
en dergelijke.

Kerngebieden
Een verdere verdichting van het landschap van de strandvlakte dient
tegengegaan te worden.
Voor de strandwallen bestaan de opgaven uit:

het behouden van de sterke ruimtelijke verweving tussen de 
landgoederen en beboste gebieden onderling, waardoor het 
aaneengesloten bosgebied behouden blijft. Hierdoor blijft het 
verschil herkenbaar tussen het karakter van de landgoederen in 
de westelijke overgangszone en die op de strandwal; 
het behouden van de contrasterende openheid van de 
bollenvelden bij De Glip;
het behouden van de naar het zuiden toe afnemende stedelijke 
invloeden binnen de strandwal; 
het versterken van de recreatieve samenhang 
(toegankelijkheid) binnen alle groene gebieden op de 
strandwal. Tevens de mogelijkheden op de strandwal verbinden 
met (enkele) landgoederen in de overgangszone, het 
veenweidegebied, de strandvlakte en de strandwal in 
Bloemendaal, zodat één groot regionaal uitloopgebied ontstaat 
met de afwisseling die kenmerkend is voor Zuid-Kennemerland. 
Hierdoor neemt de diversiteit en attractiviteit van het 
uitloopgebied toe.

124.00.02.30.OO.toe 48



Overgangszone
De ontwikkelingsrichting voor het westelijk overgangsgebied bestaat
uit:

het landschappelijk mozaïek moet als uitgangspunt genomen 
worden bij ontwikkelingen. Dit betekent dat de samenstellende 
delen van het mozaïek, als eenheid ontworpen moeten worden; 
om er voor te zorgen dat de westelijke overgangszone zijn 
typische karakteristiek behoudt, zullen het contrast en de 
regelmatige afwisseling in het grondgebruik en de scherpe 
overgangen tussen de verschillende eenheden, behouden 
dienen te blijven en zal de oost-west gerichtheid in de toekomst 
tot uitdrukking moeten blijven komen; 
een verdere verdichting van de open terreinen rond de 
landgoederen Berkenrode en Ipenrode dient te worden 
tegengegaan;
een ongeplande dichtslibbing van het tuinbouwgebied 
Manpadslaan dient te worden voorkomen. Gezien beperkte 
perspectieven voor de aanwezige glastuinbouwbedrijven is het 
te verwachten, dat op termijn een verandering van 
grondgebruik zal plaatsvinden. Daarbij zal dit gebied als één 
geheel moeten worden benaderd. Zoals eerder geconstateerd, 
is het onderzoeken van de mogelijkheden in dit gebied geen 
sinecure.

De ontwikkelingsrichting voor het oostelijk overgangsgebied bestaat
uit:

de inzet in het oostelijke overgangsgebied zal erop gericht 
moeten zijn, om de potentiële kwaliteiten van deze zone naar 
voren te brengen en de gebruikswaarde ervan te vergroten. 
Daarbij zal de openheid in het gebied behouden en waar 
mogelijk, versterkt dienen te worden; 
het uiterlijk van het weidegebied rond het College Hageveld 
dient te worden behouden;
voor zover mogelijk dient de omgeving van de vuilstort en de 
waterzuiveringsinstallatie te worden heringericht. Op deze 
plaats dient een relatie te worden gelegd tussen de weilanden 
bij het ‘Oude Slot’ en de weilanden rond ‘Hageveld’. De 
samenhang dient zichtbaar gemaakt te worden door de 
gebieden toegankelijk te maken;
de kwaliteit van het gebied ten noorden van de Cruquiusweg 
kan nog verder toenemen, indien een revitalisering van het 
bedrijventerrein langs de Cruquiusweg en het Heemsteeds 
Kanaal, ter hand genomen wordt. Daarbij dienen ook de 
sportvelden en de terreinen van de reiniging en voormalige 
provinciale waterstaat in ogenschouw te worden genomen. Zo 
kan het weggedrukte karakter van ‘Hageveld' met een groene
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achterkant, worden omgezet in een situatie waarbij ‘Hagevelď 
de kern vormt van een attractieve groene ruimte, grenzend aan 
een hoogwaardige bedrijfslocatie. Daarmee kan dit gebied 
langs de zuidwestelijke entree van Heemstede bovendien een 
representatieve uitstraling krijgen;
in het gebied ten zuiden van de Cruquiusweg ligt de nadruk op 
het aanbrengen van samenhang. In deze hele zone dient 
openheid en een nat karakter centraal te staan, in contrast met 
de strandwal. Te denken valt aan een afwisseling van 
natuurgraslanden, rietlanden en natuurlijke oevers. De 
samenhang dient voor de bevolking toegankelijk en daardoor 
zichtbaar gemaakt te worden.

3.4 Natuur

3.4.1 Algemeen

Aan de westzijde van Heemstede is een ecologisch waardevol gebied 
aanwezig, dat vooral bestaat uit het duingebied van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en het Nationaal park Zuid-Kennemerland. De 
kern van dit ecologische complex ligt in het gebied, waar de duinen 
overgaan in een gesloten bosgebied. In de gemeente Bloemendaal 
wordt dit complex voortgezet op de strandwal.
De ecologische waarde van Zuid-Kennemerland wordt sterk bepaald 
door de overgangen van duinen naar strandwallen, van strandwallen 
naar strandvlakten en van strandvlakten naar oud veenweidegebied. 
De ecologische kwaliteiten van dit systeem bestaan uit duinrellen, 
lokale kwelzones op de grens van strandwal naar strandvlakte, 
afwisselingen in hogere en lagere delen, in grondsoorten en een 
veelheid aan bosrandmilieus. Deze variatie draagt bij aan een grote 
soortenrijkdom van flora en fauna.
De strandwallen en -vlaktes in de gemeenten Bloemendaal en 
Heemstede maakten vanouds deel uit van dit ecologische systeem. 
Ook tegenwoordig nog kan het gehele complex van strandwallen en 
-vlaktes voor met name vogels, planten en insecten, als één 
ecologische netwerk worden beschouwd. Voor zoogdieren is het 
gebied echter versnipperd in verschillende afgesloten delen.
Tussen de strandwal in Bloemendaal en de strandvlakte op de 
westgrens met Heemstede zijn ecologische relaties goed mogelijk. 
Feítelijk vormen het bos- en het weidegebied zelfs één leefgebied, 
met geheel verschillende milieus. Uitwisseling tussen de 
weidegebieden in noord-zuid richting is problematisch, doordat het 
pompstation ‘Leyduin’ een barrière vormt.
Voor zoogdieren worden de ecologische relaties verder naar het 
oosten toe geblokkeerd door het pompstation ‘Leyduin’, de 
Leidsevaart, de spoorlijn, de Herenweg en de bedrijvigheid aan de
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Leidsevaartweg. Voor vogels, planten en insecten vormen deze 
elementen een minder grote barrière.
Tevens moet bedacht worden dat er sprake is van geheel 
verschillende bostypen. De bosgebieden van de droge zandgronden 
en de bosgebieden op de strandwallen zijn relatief ver van elkaar 
verwijderd. Hiertussen ligt namelijk een ander bostype, dat van de 
natte gronden tussen de Herenweg en de Leidsevaart. Ondanks deze 
verschillen zijn er wel degelijk ecologische relaties over en weer. Er 
kan echter niet worden gesproken van één doorgaand vergelijkbaar 
bosmilieu.
De verschillende bosgebieden en landgoederen op de strandwal in 
Heemstede (tussen de Herenweg en Glipper Dreef) vormen één 
samenhangend, ecologisch waardevol boscomplex, aangevuld met de 
bossen op de Hartekamp, Huis te Manpad en Ipenrode. De waarde 
van dit gebied bestaat uit de grotere eenheden bos, die weinig worden 
doorsneden door infrastructuur. Echter ook de open plekken in het 
bos zijn ecologisch van belang, vanwege de hiermee samenhangende 
grote hoeveelheid bosranden. Met name deze bosranden vormen een 
leefgebied voor diverse vogel- en vlindersoorten en kleine zoogdieren. 
In het oosten van de gemeente ligt in potentie een geheel ander type 
ecosysteem, dat gevormd wordt door Het Spaarne en de Ringvaart, 
samen met oevers en de aangrenzende graslanden. De kwaliteiten 
van dit ecologische systeem bestaan uit natte graslanden, plas- 
drassituaties, natuurvriendelijke oevers en met elkaar verbonden 
sloten, vaarten en overige waterpartijen. Vooralsnog valt dit 
ecosysteem uiteen in verschillende lokale gebieden, met een goede 
uitgangssituatie, zoals de weilanden rond Hageveld en bij De Glip. 
Deze gebieden zijn echter nog niet optimaal ecologisch ingericht en 
worden van elkaar gescheiden door woonwijken en/of bedrijvigheid. 
Tot slot vormt ook de Leidsevaart, met haar aantakkende waterlopen, 
een potentie als nat ecologisch netwerk. De Leidsevaart en de overige 
waterlopen zijn echter nog niet nadrukkelijk ecologisch ingericht. In de 
huidige situatie heeft dit watersysteem geen bijzondere 
natuurwaarden.

In de gemeente zijn diverse gebieden met bijzondere natuurwaarden 
aanwezig. Behalve de oude, parkachtige bossen rondom de diverse 
landgoederen zijn dit de open weilanden bij Hageveld, de kleine 
landschapselementen in het overige agrarische deel en de oevers van 
Het Spaarne en de Ringvaart.

Bij de beschrijving en de analyse van de natuurwaarden in Heemstede 
wordt de volgende indeling in landschapstypen aangehouden: 

landgoederen; 
veenweidegebied; 
water.
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Binnen deze eenheden zijn weer verschillende deelgebieden te 
onderscheiden, die ieder hun eigen natuurwaarden kennen.

3.4.2 Landgoederen

Overbos

Ipenrode

Op de diverse landgoederen zijn nog elementen herkenbaar van de 
oorspronkelijke aanleg, zoals oude bomen, kleine akkertjes en 
weilanden, lanen en vijvers. Met name de overgangen tussen 
verschillende milieus (bijvoorbeeld van bos en weiland) zijn ecologisch 
interessant. De afwisseling zorgt voor een grote diversiteit aan flora en 
fauna.

Oude bossen, en daarmee ook de planten- en diersoorten erin, zijn in 
Nederland vrij zeldzaam. Diersoorten in het oude bos zijn boommarter, 
holenbroeders als boomklever, glanskop, kleine bonte specht, groene 
specht, zwarte specht en vleermuizen. Veel soorten insecten, 
paddestoelen en mossen zijn afhankelijk van het dode hout in oude 
bossen en komen in andere landschappen niet voor.

‘Berkenrode
Op het landgoed Berkenrode zijn nog diverse waterpartijen, kanalen, 
singels, boomgroepen en oude bomen (linde, eik, beuk) van de 
oorspronkelijke aanleg aanwezig. De brede sloten en enkele vijvers in 
het bos hebben een rijk ontwikkelde mosvegetatie op de oever.
De noordwestelijke en zuidwestelijke hoek van landgoed Berkenrode 
bestaat voornamelijk uit bos, vijvers, waterlopen en enkele woningen. 
Het bos bestaat uit opgaand loofhout van onder andere beuk en 
zomereik met elzenhakhout. Op het landgoed is een natuurlijke opslag 
van elzen-essenbos. De kruid- en struiklaag zijn over het algemeen 
goed ontwikkeld en verwant aan elzen-essenbos. Het bos in het midden 
en zuiden kan getypeerd worden als een rijk gestructureerd, vochtig 
eikenbeukenbos. Het meest zuidelijk gedeelte is minder volgroeid.
De noordoostelijke en zuidoostelijke deel van het landgoed bestaat uit 
weiland.

Ook hier zijn nog elementen herkenbaar van de oorspronkelijke aanleg 
van het landgoed, waaronder een ijskelder. Het bos op het terrein is 
gevarieerd, met natte en droge bosmilieus.

De oorspronkelijke lanenstructuur van het landgoed is behouden. De 
lanen zijn nog waarneembaar in de zuidwesthoek van het bosgedeelte 
en in het noordwestelijke gedeelte. Het bos bestaat voornamelijk uit 
essen en berken, de lanen zijn beplant met inlandse eik, linden, beuk 
en iep. In het bos liggen twee vijvers. De vijver met het eiland is beplant 
met kastanjes, moerascypressen, rhododendrons, naaldhout en oude 
linden. Op het landgoed zijn stinseplanten die groeien op locaties met 
veel licht, kalk en een voedselrijke en vochtige bodem.
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Groenendaal

Huis te Manpad

De Hartekamp

In het openbaar toegankelijk wandelbos ‘Groenendaal’ zijn nog diverse 
elementen van de vroegere tuinen en parken herkenbaar, waaronder 
lanen met beuk, plataan of linde, hakhoutbos, een vijver met 
rhododendrons, de uitkijkheuvel waarop vroeger de Belvedère stond, 
de Kop en Schotel-vijver en oude monumentale bomen. Ook zijn er nog 
restanten te vinden van de diverse Floratentoonstellingen die in 
‘Groenendaal’ zijn gehouden, waaronder de begroeiing van hyacinten 
en narcissen. Het bos wordt nu ecologisch beheerd. Omgevallen 
bomen blijven liggen, er zijn takkenrillen aangelegd, oevers kregen een 
natúúrlijker verloop en in een gedeelte van het bos lopen Schotse 
Hooglandrunderen. Er leven onder andere konijn en bunzing. Door de 
variatie in hoogteligging, in vochtigheidsgraad en voedselrijkdom in het 
bos zijn er voor veel soorten geschikte leefgebieden. In het noorden en 
zuidoostelijk deel staan stukken oud bos bestaande uit eik, beuk en 
den. Ten westen van Mariënheuvel zijn stukken goed ontwikkeld 
voedselrijk elzen-essenbos.
Tussen de Van Merlenlaan en ‘Groenendaal’ ligt een open 
weidegebied. Het gebied is tegenwoordig grotendeels in agrarisch 
gebruik. Een klein gedeelte dat grenst aan de Vrijheidsdreef is 
als speelterrein ingericht. Het noordelijk deel wordt incidenteel voor 
evenementen gebruikt.
Door de aanwezigheid van bosranden en weidegronden leven er 
diverse soorten vogels. Ook is er een relatief groot stuk oever.

De structuur van de formele aanleg uit de 17® tot en met de 18e eeuw is 
nog grotendeels in tact. Hiertoe behoren onder andere een 
symmetrisch lanenstelsel, een ijskelder, een bos en een moestuin en 
boomgaard.
Het landgoed heeft een vrij open bosstructuur met voornamelijk beuken 
en enkele linden afgewisseld met eiken. Aan de westzijde is 
elzen-essenbos in de nattere gedeelten en een iepen-eiken-essenbos 
op de drogere delen. De ijskelder wordt door vleermuizen gebruikt als 
overwinteringsplaats. Ook zijn op het terrein diverse stinseplanten 
aanwezig, evenals de beschermde wijngaardslak. Er is een afwisseling 
van verschillende milieus waardoor de soortenrijkdom van met name 
vogels groot is.

Het Huis te Manpad en de weilanden ten oosten van de spoorlijn zijn 
door de provincie aangewezen als natuurbeschermingswetgebied.

Landgoed De Hartekamp kent een parkachtige aanleg, waaronder een 
vijverpartij en een oude laan. Het huidige bos is in hoofdzaak begin 20e 
eeuw aangepland. Het is een relatief open eikenbeukenbos. De 
noordelijke boscomplexen hebben de kenmerken van een oud
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gevarieerd eikenbeukenbos met een rijke etageopbouw. Er zijn diverse 
(circa 250) bomen die vanwege ouderdom en dergelijke bijzonder zijn.

Overplaats
(Eikenrode/Hagenduin/Hert
enduin/Linnaeushof)

Het lagere deel van Parkbos Eikenrode is gevarieerder in structuur dan 
de hogere en drogere delen. In het lage deel bevinden zich laanbomen 
als zomereik, beuk, witte paardekastanje, iep en linde, en een 
soortenrijke ondergroei, waaronder klimop en hop. Er groeien diverse 
stinsenplanten, zoals knikkende vogelmelk en boshyacinten en het is 
rijk aan zangvogels en spechten.
Het noordelijke stuk van het drogere deel heeft een uniforme structuur 
en is deels uitgedund tot een bomenweide. Er zijn relatief weinig oudere 
bomen (eik, esdoorn, beuken en iep). Door de uniformiteit leven in het 
bos weinig soorten en is de waarde beperkt. Op de overgang van het 
hoge en lage deel komen meerdere groepjes grove den voor. Het 
zuidelijke stuk kan als een eikenbos worden gekarakteriseerd (met 
onder andere beuk en grove den). Hier staan ook oudere (laan)bomen. 
In het park zijn naast de algemene bosvogels ook ijsvogel, bosuil en 
kerkuil gesignaleerd. Rond de Gliphoeve komt vochtig, oud 
eikenbeukenbos voor, verwant aan iepenrijk eikenessenbos. Op dit 
terrein is een groot, vlak grasveld aanwezig.
Het westelijk gedeelte van Hertenduin heeft een parkachtig karakter.
Het omringende bos is een oud eikenbeukenbos, relatief open met 
weinig ondergroei. Naar de grens met het oostelijk deel is reliëf 
aanwezig. De lagere stukken in het meest oostelijk gelegen gedeelte 
hebben het karakter van vochtig milieu met een rijke kruidenlaag, 
verwant aan elzen-essenbos. De hogere delen aan de westzijde dragen 
kenmerken van een droger en armer open eiken-beuken bos.
Het gebied Hagenduin ligt op een binnenduin. Op het terrein ligt een 
vijver met een rond eiland. De aanwezige vijver behoort tot de 19e 
eeuwse aanleg van de Gliphoeve en staat via de Glipperzandvaart in 
verbinding met de ringvaart van de Haarlemmermeer. Om de vijver 
heen loopt een eikenlaan. Er komen op Hagenduin voornamelijk 
beuken en eiken voor. De heuvel die vroeger de aanleg van de 
Hartekamp afsloot, vormt de grens tussen Hertenduin en Hagenduin. 
Linnaeushof bestaat uit een openbaar toegankelijk bosgebied met 
diverse speelweiden. Het bos heeft nog enigszins de kenmerken van 
een volgroeid binnenduinrandbos. Er zijn veel oude bomen, vooral 
eiken aanwezig, met goed ontwikkelde kroonlagen. De recreatiedruk is 
nabij de ingang tot de speeltuin Linnaeushof vrij hoog, met name aan 
de zuidkant.
Door de afwisseling in hoogte en openheid is er een grote 
soortenrijkdom.
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3.4.3 Veenweiden

Hageveld

’t Oude Slot/kasteel 
Heemstede

De Glip

Veenweiden
Het veenweidegebied in Noord-Holland is een van de grootste in 
Nederland. In het verleden zijn de venen afgegraven. De natte 
weilanden langs de Ringvaart en Het Spaarne zijn van belang voor 
weidevogels als kievit, scholekster en grutto. Daarnaast zijn ze van 
belang voor natte grasland- en oevervegetaties, onder andere door het 
natte milieu en de rijke bodem.

Het College Hageveld wordt omgeven door hoog opgaand, deels oud 
groen van onder meer inlandse eik en beuk. Daar omheen liggen 
weilanden die door de openheid voor weidevogels aantrekkelijk zijn. De 
houtsingels rond het terrein bestaan uit zomereik, berk en iep. In dit 
groen leven diverse zang- en bosvogels en zoogdieren.

In de weilanden langs Het Spaarne leven algemeen voorkomende 
soorten vogels, zoogdieren, amfibieën en planten, waaronder de licht 
beschermde soorten: bosmuis, egel, gewone bosspitsmuis, 
huisspitsmuis, rosse woelmuis en veldmuis, gewone vogelmelk en 
kleine maagdenpalm. Daarnaast leven er zwaar beschermde 
vleermuizen en de zwaar beschermde rugstreeppad.

Op het huidige terrein van ‘t Oude Slot zijn naast diverse gebouwen een 
gracht, kruidentuinen en enkele weiden aanwezig. Langs de Ringvaart 
liggen natte graslanden.

Ten zuidoosten van De Glip liggen enkele riet- en weilanden. Het 
beheer is gericht op een waterrijk en moerasachtig landschap 
aansluitend aan de Ringvaart. De grondwaterstand is hoog, waardoor 
het gebied aantrekkelijk wordt voor een specifieke vegetatie en voor 
weidevogels. Door het terrein lopen de oude waterlopen de 
Glipperzandvaart en de Höckervaart. De weilanden zijn grotendeels 
open met incidenteel enige opgaande beplanting. Tussen de percelen 
liggen relatief brede watergangen.

3.4.4 Water

Het Spaarne is ontstaan als afvoer van overtollig regenwater uit de 
veengronden. De oorspronkelijke loop van Het Spaarne, ten zuiden van 
de vuilstort, is tegenwoordig als haven voor woonschepen in gebruik. 
Op dit moment zijn er twee waterstelsels die door de Herenweg vrijwel 
van elkaar worden gescheiden. Het ene stelsel is verbonden met de 
Leidsevaart, het andere met de Ringvaart.
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3.4.5 Soortbescherming en gebiedsbescherming

In het hoofdstuk ‘Beleidskader’ is het belang van het beleid rond de 
soort- en gebiedsbescherming beschreven.

Beschermde gebieden Huis te Manpad is onderdeel van Kennermerland-Zuid dat is 
aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Huis te Manpad is tevens 
aangewezen als beschermd natuurmonument. Alle bosgebieden binnen 
de gemeente en de polders aan weerszijden van Het Spaarne maken 
deel uit van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast zijn 
drie ecologische verbindingszones aanwezig binnen de gemeente.

Habitatrichlijn Kennermerland-Zuid is aangemeld als Habitatrichtlijngebied voor 
diverse habitattypen en soorten.

Natuurbeschermingswet Huis te Manpad is een onderdeel van het gebied Kennermerland-Zuid 
en is tevens aangewezen als Huis te Manpad als beschermd 
natuurmonument.

Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur

Er zijn drie verbindingszones in de gemeente. De Ringvaart van de 
Haarlemmermeerpolder, het zuidelijke stukje van de Zuider Buiten 
Spaarne en een strook langs de gemeentegrens (bij Bennebroek) zijn 
door de provincie aangewezen als ecologische verbindingszone. Het 
streefbeeld van de verbinding tussen Hageveld en Cruquius is een 
moerasverbinding met kleine en grotere moerasjes, al dan niet met bos
en/of grasstrook. De kern hiervan is een stelsel van natuurlijke oevers 
met een kruidenrijke moerasvegetatie die over gaat in een 
structuurrijker, plaatselijk ruige grazige vegetatie met hier en daar wat 
opslag. Gidssoorten voor deze zone zijn hooibeestje, ringslang en 
rugstreeppad. De verbinding tussen Oud Woestduin en de Ringvaart 
van de Haarlemmermeer moet een bosverbinding worden met een 
aangrenzende moerasstrook en minder voedselrijke, grazige 
vegetaties. Gidssoorten zijn eekhoorn, boomklever, geelsprietdikkopje, 
glanskop, groene specht, hooibeestje, kleine bonte specht, koevinkje, 
meervleermuis, oranjetipje en rugstreeppad.
De Ringvaart verbindt Spaarnwoude met de Kagerplassen. Gidssoorten 
zijn waterspitsmuis, ringslang, rugstreeppad, kleine bonte specht, 
meervleermuis, noordse woelmuis, hooibeestje, geelsprietdikkopje, 
koevinkje en oranjetipje. Het streefbeeld is een stelsel van natuurlijke 
oevers met een kruidenrijke moerasvegetatie, die over gaat in een 
structuurrijke, plaatselijk ruige, grazige vegetatie met hier en daar wat 
opslag.
Alle bosgebieden en de weilanden rond Het Spaarne behoren ook tot 
de Ecologische Hoofdstructuur.
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3.4.6 Sterke en zwakke punten

In het plangebied zijn bijzondere natuurwaarden te vinden. Het gaat 
daarbij om relatief kleine gebieden met bijzondere soorten en 
leefgebieden die elders in Nederland weinig voorkomen.
De landgoederen in het plangebied staan onder druk. De druk wordt 
veroorzaakt door:

verontreiniging van het milieu (onder andere verzuring en 
vermesting);
verstoring van rust (geluidhinder, recreatiedruk); 
verkleining en versnippering van de terreinen door 
uitbreidingslocaties, lokale verstening, aanleg van infrastructuur 
en functieverandering van het landgoed; 
verdroging door versnelde afvoer van oppervlaktewater en 
grondwaterwinning.

In het buitengebied zijn diverse barrières waaronder de N208, de N201, 
de spoorlijn, woonwijken, bedrijventerreinen, drukke wandelgebieden, 
verspreide bebouwing, verharde kades en de Leidse trekvaart. Door 
deze barrières liggen de landgoederen geïsoleerd van elkaar. Ook de 
verbinding met het duingebied Kennermerland-Zuid wordt geblokkeerd. 
De ecologische waarde van Zuid-Kennemerland wordt sterk bepaald 
door de overgangen van duinen naar strandwallen, van strandwallen 
naar strandvlakten en van strandvlakten naar oud veenweidegebied. 
Omdat de landgoederen relatief klein zijn, is voor de instandhouding 
van de populaties uitwisseling met andere gebieden van belang. Een 
doorgaande natte ecologische verbinding langs Het Spaarne en de 
Ringvaart wordt belemmerd door woonwijken, de kruising met de 
Cruquiusweg, de vuilstort en het rioolwaterzuiveringsbedrijf ten noorden 
van de Cruquiusweg. De twee waterstelsels in het buitengebied zijn 
onderling niet verbonden. Hierdoor is migratie van soorten van het ene 
naar het andere stelsel zeer moeilijk.

3.4.7 Ontwikkelingen

Teneinde de bedreigingen voor de natuur te keren, de natuurwaarden 
te beschermen en te versterken moeten de bosgebieden met elkaar in 
samenhang worden gebracht door de ontwikkeling van 
verbindingszones, faunavoorzieningen en door de versterking van de 
bestaande natuurgebieden. Op deze wijze komen vergelijkbare 
leefmilieus voor soorten op bereikbare afstanden van elkaar te liggen 
en versterken ze de natuurwaarden van de bestaande gebieden.

Kansen en mogelijkheden
Kansen en mogelijkheden zijn er zeker voor het plangebied:

nieuwe functies van de landgoederen kunnen een bijdrage 
leveren aan natuurontwikkeling. Bijvoorbeeld (nieuwe) vormen
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van recreatie (landgoedkamperen, natuurgerichte 
dagrecreatie);
door de recreatiedruk te verdelen over meer gebieden, wordt de 
druk minder. Er moeten ook delen ontoegankelijk blijven; 
door het inrichten van de verbindingszones kunnen de diverse 
leefgebieden met elkaar in verbinding worden gebracht, 
de hierboven opgesomde barrières kunnen door middel van 
faunapassages gedeeltelijk worden opgeheven, 
beheersovereenkomsten in het weidevogelgebied kunnen het 
gebied voor weidevogels behouden en aantrekkelijker maken.

3.5 Water

Inleiding
Het bestemmingsplan dient een afzonderlijke waterparagraaf te 
bevatten, waarin verantwoording wordt afgelegd hoe de verschillende 
voorkomende functies in het plangebied in relatie tot de 
waterhuishouding in de voorschriften en op de plankaart, is 
vastgelegd. De waterparagraaf is de schríftelijke weerslag van het 
procesinstrument de watertoets het hele proces van vroegtijdig 
informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en 
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke 
plannen en besluiten. Belangrijkste aanleiding voor het ontwikkelen 
van dit instrument is de breed gedragen overtuiging, vastgelegd in het 
nieuwe waterbeleid (Kabinetsstandpunt Anders Omgaan met Water, 
december 2000), dat het water in Nederland weer meer de ruimte 
moet krijgen. In de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (februari 
2001) hebben de betrokken partijen: Rijk, Provincies, Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, en Unie van Waterschappen zich 
bestuurlijk gecommitteerd, om vanaf dat moment van start te gaan 
met de watertoets, vooruitlopend op een eventuele nadere bestuurlijk- 
juridische verankering ervan. Dit is nog eens bevestigd met de 
gezamenlijke vaststelling van de 'Bestuurlijke notitie Watertoets’ 
(oktober 2001). Inmiddels is per 1 november 2003 de Watertoets 
verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro).

Op 7 juni 2005 heeft overleg met Hoogheemraadschap Rijnland 
plaatsgevonden in het kader van de watertoets. Van het overleg met 
het schap is verslag gemaakt. Het verslag is als bijlage bij de 
toelichting opgenomen.

Na een algemene beschrijving behandelt de waterparagraaf de 
volgende thema’s:

een beschrijving van de basisvoorzieningen waterbeheer;
veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit);
natte natuur en landschap;
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schoon water voor gebruik (waterkwaliteit).
Per thema is, voor zover relevant, aandacht besteed aan mogelijke 
sterke en zwakke punten, de ontwikkelingen en gevolgen voor het 
bestemmingsplan.

3.5.1 Stroomgebieden, waterhuishouding en watersysteem

Het plangebied maakt deel uit van de regio 'Zuid-Kennemerlanď. 
Zuid-Kennemerland ligt op de overgang van twee watersystemen: 
het duingebied en het rivier- en boezemwatergebied. Voor het 
watersysteem zijn de volgende opgaven geformuleerd:

voor het duingebied: herstel van de stroming van grondwater
door het duinmassief en benutten en het uittreden van het
water in de binnenduinrandzone (kwel);
benutten van toename uittredend grondwater ten behoeve van
waardevolle, zeldzame natuurfuncties;
creëren van ruimte voor opvang van
grondwaterstandfluctuaties, teneinde een versnelde afvoer van 
het grondwater te voorkomen (noordelijk deel van het 
grondwatersysteem, het PWN-gebied en in de 
binnenduinrandzone benedenstrooms); 
minimaliseren winning natuurlijk duinwater en inpassen van 
infiltratie en terugwinsysteem in het duinmilieu, teneinde het 
neerslagoverschot ten goede te laten komen aan het 
grondwatersysteem;
vasthouden van schoon kwelwater, door middel van verlenging 
van de stroomweg van de duinrellen en door, waar mogelijk, 
het grasland periodiek onder water te laten lopen. De ruimte 
moet hiervoor beschikbaar blijven.

Voor het plangebied staat er de opgave, in het watersysteem de 
relatie te versterken tussen Het Spaarne en het duingebied, door de 
aanleg van een aantal natte verbindingen door onder andere de 
zuidzijde van het plangebied (omgeving weilanden De Glip en 
Natuurgebied Eikenrode/Hagenduin/Linnaeushof).

walciļţtecm Zuid-Kennemerland

Bron: Streekplan Noord-Holland Zuid
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Basisvoorzieningen waterbeheer
Water is met name een belangrijk item in de oostelijke helft van 
Heemstede. Hier bevinden zich de hoofdwatergangen Spaarne, 
Ringvaart en aantakkende waterlopen als het Heemsteeds Kanaal.
In de westelijke helft van Heemstede vormt de Leidsevaart een 
belangrijke waterloop.
De rivier Het Spaarne is van belang voor de waterafvoer naar het 
Noordzeekanaal. Het Spaarne is een vaarroute waar de pleziervaart 
veelvuldig gebruik van maakt. Daarnaast heeft Het Spaarne potenties 
voor waterrecreatie zoals kanoën en vissen.
De rivier is, mede vanwege haar grillige vormgeving, een verwijzing 
naar het vroegere veenlandschap. Het contrast met de beboste 
omgeving van Hageveld en de harde stadsranden leidt tot een grote 
ruimtelijke kwaliteit.
Daarnaast vormt Het Spaarne het hart van een groene (ecologische) 
lob die tot diep in Haarlem reikt.
De Ringvaart is de boezem van de Haariemmermeerpolder en vormt, 
met aangrenzende gronden en polders, een landschappelijke, 
historische en ecologische eenheid. Het typische 
veenweidelandschap op de westelijke oever, met bijbehorende 
natuur, vormt bovendien een prettige omgeving voor wandelingen en 
fietstochten.
De Leidsevaart is een oude vaart (dateert uit 1657) en loopt van het 
centrum van Haarlem naar Leiden. De vaart was vroeger een veel 
gebruikte verbinding voor de landgoederen. De meeste landgoederen 
hadden dan ook een gezicht naar de vaart. Voor het gebruik van de 
vaart was men tol verschuldigd. Achter op het terrein van 
‘Oud Berkenroede’ bouwde de stad Haarlem het tolhuis. 
Tegenwoordig heeft de vaart een beperkte functie voor de recreatie. 
De waternetwerken in het westen en het oosten van Heemstede zijn, 
via watergangen in Bennebroek (langs de Meerweg) en in Haarlem 
(de singel), met elkaar verbonden.

Veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit)
In het plangebied komen geen primaire waterkeringen voor. 
Waterkeringen hebben tot doel het land te beschermen tegen 
overstromingen.
Onverkort dient er wel aandacht te zijn voor het bergen van overtollig 
water.
Aanvankelijk waren de natuur- en graslanden langs de Ringvaart, 
aangegeven als zoekgebied voor het bergen van water. Het ging om 
gebieden in de omgeving van Weilanden de Glip’ en ‘Gronden langs 
Het Spaarne’. Inmiddels zijn deze zoekgebieden geschrapt.
Wel dient er, in overleg met het Hoogheemraadschap, gekeken te 
worden naar de lokale wateropgave voor het tijdelijk bergen van 
water. Bergen van water wil zeggen, het tijdelijk parkeren van water
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op maaiveld. In het Provinciaal Waterplan staat, op basis van de 
normen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water, welke eisen aan het 
watersysteem gesteld worden, om pieken in neerslaghoeveelheden 
op te kunnen vangen. De provincie heeft een voorkeur voor 
kleinschalige oplossingen, om aan deze normen te voldoen. Ook heeft 
de provincie een voorkeur voor fijnmazige oplossingen zoals het 
verbreden van sloten. Door de sterke verstedelijking van dit gebied 
biedt dit echter niet voor de gehele bergingsopgave een oplossing.

De exacte opgave voor het plangebied en de oplossingen voor de 
lokale waterbergingsopgaven zijn thans nog onderwerp van studie bij 
het Hoogheemraadschap. De gemeente zal evenwel rekening moeten 
houden met de ontwikkeling en realisering van lokale oplossingen, 
zoals het bieden van ruimte voor het verbreden van sloten of 
kleinschalige inundatiegebieden ten behoeve van de tijdelijke opvang 
van water.

Natte natuur en landschap
Hoogheemraadschap Rijnland zet in op het ontwikkelen en realiseren 
van meer natuurvriendelijke oevers en natuurvriendelijk oeverbeheer. 
Dit betekent een minder intensief maaibeheer en het verwerken van 
maaisel en bagger buiten de oever. Prioriteit ligt bij de (provinciale) 
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS), stadswateren en 
recreatiegebieden. Rijnland start met een, op natuurvriendelijk gericht 
beheer aangepast, onderhoudsbestek. In het plangebied gaat het om 
de Leidse Vaart.

Schoon water voor gebruik (waterkwaliteit)
Met betrekking tot de kwaliteit van het water in het plangebied dient te 
worden vermeld, dat de kwaliteit van het water in Het Spaarne 
plaatselijk matig is. In het grootste gedeelte van de steden rond het 
plangebied wordt nog een gemengd rioolstelsel toegepast. Dit 
betekent dat bij riooloverstorten, na hevige regenbuien, het 
boezemstelsel waar Het Spaarne deel van uitmaakt, plaatselijk sterk 
vervuild wordt met zuurstofbindende stoffen. In het plangebied zelf 
komt een beperkt aantal riooloverstorten voor. Voor de meeste 
overstorten geldt, dat ze binnenkort of in de komende járen worden 
gesaneerd. Voor enkele overstorten worden technische maatregelen 
getroffen. Ook zijn er uitlaten van hemelwaterafvoerleidingen. Met 
deze uitlaten wordt hemelwater van straten geloosd.
Overigens komen er geen specifieke waterkwaliteitsproblemen in het 
plangebied voor.

Overige aspecten met betrekking tot water
Voorzieningen voor Alle panden in het gebied zijn aangesloten op de riolering,
afvalwater
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In het plangebied ligt één gemaal ten behoeve van de riolering, 
namelijk een vijzelgemaal ten behoeve van het rioleringsstelsel van 
‘De Hartekamp’.

Ingrepen in watergangen

Relatie bestemmingsplan 
met Keur
hoogheemraadschap

Vergunningen voor ingrepen in de watergangen worden afgegeven na 
overleg met het hoogheemraadschap.

Ontwikkelingen die een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit 
en de natuurdoelstelling van de watergangen, dienen in het 
plangebied te worden uitgesloten, zoals het bouwen en het uitvoeren 
van tal van werken en werkzaamheden (vergraven, egaliseren, 
dempen enzovoort).

Om zijn taak uit te kunnen oefenen, maakt het hoogheemraadschap 
gebruik van de Keur. De Keur is een door het 
hoogheemraadschapsbestuur vastgestelde verordening, waar 
gedoogplichten, geboden en verboden in staan. Deze regels gelden 
voor toestanden en handelingen op en vlakbij waterkeringen, 
watergangen en kunstwerken zoals duikers. In een afzonderlijk kader 
is meer informatie over de Keur opgenomen.

De Keur bevat de ligging en maatvoering van waterstaatkundige 
werken en waterpartijen, alsmede de onderhouds- en 
beschermingszones. Het hoogheemraadschap levert de gemeente 
deze gegevens aan, teneinde de hoofdwatergangen en 
waterkeringen, inclusief de onderhouds- en beschermingszone, in het 
bestemmingsplan te regelen en de bouwmogelijkheden, voor zover 
noodzakelijk, te kunnen regelen.

De Keur
In de Keur staan de gedoogplichten, geboden en verboden vermeld voor de eigenaren 
van nabij watergangen en waterkeringen gelegen gronden vermeld.

gedoogplichten: er moet worden toegestaan dat het hoogheemraadschap in de 
uitoefening van zijn taak, gronden van particulieren betreedt en de uit de 
watergangen afkomstige bagger op de kanten deponeert; 
geboden: de Keur wijst (tezamen met de legger) de onderhoudsverplichtingen 
van de watergangen en de waterkeringen aan;
verboden: ziet toe op het wijzigen van de hoedanigheid van watergangen en 
waterkeringen, het aanbrengen van werken, struiken en materiaal in en nabij 
watergangen en waterkeringen, het houden van vee op de waterkeringen 
enzovoorts. De breedte van de strook waarop deze verboden van toepassing zijn 
(de Keurzone) staat in de legger aangegeven.

Het is mogelijk dat het hoogheemraadschapsbestuur van de verboden ontheffing 
verleent. In dat geval dient vergunning te worden aangevraagd bij de Afdeling 
Vergunningen van het Hoogheemraadschap Van Rijnland.
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3.6 Cultuurhistorie en archeologie

Inleiding
Het landschap van Noord-Holland is vrijwel geheel bepaald door de 
cultuurhistorie. Zo ook het landschap van Heemstede welke de 
gemeente een identiteit geeft van groene weelde, status en rijkdom. 
De landgoederen zijn daarvan de oorsprong.
De omgeving van Heemstede heeft door de eeuwen heen een grote 
aantrekkingskracht op de mens uitgeoefend. Uit de verschillende 
bewoningsperioden zijn nog veel restanten te vinden in Heemstede. 
De gemeente is daarmee op cultuurhistorisch gebied één van de 
rijkste gemeenten in Nederland.

De landgoederen en groene gebieden van Heemstede hebben een 
zeer gevarieerd karakter, zowel wat het landschap als de bebouwing 
betreft. De huidige opbouw en het beeld van het plangebied zijn het 
resultaat van een eeuwenlang ontwikkelingsproces, dat zijn sporen 
heeft nagelaten in de vorm van historische patronen, karakteristieke 
nederzettingen, landgoederen en bebouwing uit diverse tijdsperioden. 
Gezamenlijk vormen zij de cultuurhistorische waarden van de 
landgoederen en groene gebieden van Heemstede.

De archeologische en cultuurhistorische waarden zijn door de 
provincie gebundeld op de Cultuurhistorische Waardenkaart. De 
Cultuurhistorische Waardenkaart is een uitgebreide informatiebron 
welke inzicht geeft in de archeologische, historisch- 
stedenbouwkundige en de historisch-geografische waarden.

Cultuurhistorische waardenkaart
De archeologische gegevens op de kaart zijn gebaseerd op de 
geactualiseerde versie van de Archeologische Monumentenkaart 
(Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek). De 
historisch-geografische gegevens zijn, in opdracht van de provincie, 
aangeleverd door bureau Landview. De gegevens over de historische 
bouwkunde zijn deels afkomstig van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg en deels van bureau Monumenten en Archeologie 
van de provincie. De waardering van objecten en structuren op de 
kaart is verdeeld in drie categorieën, te weten: van waarde, van hoge 
waarde en van zeer hoge waarde. Deze waarderingen zijn 
vastgesteld aan de hand van een uitgebreide lijst van criteria.
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Bouwkundige waarden en rijksmonumenten

Binnen het plangebied staan meerdere bouwwerken die een ‘hoge’ 
dan wel ‘zeer hoge’ waardering hebben meegekregen. Het gaat 
respectievelijk om rijksmonumenten en provinciale monumenten, 
bestaande uit voormalige agrarische bebouwing, landhuizen, 
kunstwerken en dergelijke.
Overigens staan niet alle binnen het plangebied liggende 
monumenten op de provinciale waardenkaart vermeld. Zo is de lijst 
met rijksmonumenten niet volledig en bovendien is er ook nog een 
aantal gemeentelijke monumenten dat niet staat aangegeven op de 
kaart. In dit bestemmingsplan zijn echter wel alle voorkomende 
monumenten binnen het plangebied aangegeven. Voor een overzicht 
van de voorkomende monumenten wordt verwezen naar de bij de 
gemeente verkrijgbare monumentenlijsten.
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Binnen het plangebied bevinden zich terreinen historisch-geografisch 
van waarde en van hoge waarde.
Het terrein van waarde bestaat uit de zanderij ‘Glip’. Kenmerkend voor 
de binnenduinrand van Kennemerland is het voorkomen van 
zanderijen. Zanderijen zijn, zowel provinciaal als nationaal, tamelijk 
zeldzaam.
De terreinen van hoge waarde bestaan uit de historische 
buitenplaatsen ‘Groenendaaľ, ‘Bosbeek’, ‘Mariënheuveľ, ‘Meer en 
Berg’, ‘Ipenrode’, ‘Huis te Manpad’, ‘De Hartekamp’, ‘Gliphoeve’, 
‘Bennebroekbos’, ‘Reigersbosch’, ‘Hagevelď, ‘Berkenrode’ en 
'Overbos-Kennemeroorď.
De historische buitenplaatsen zijn kenmerkend voor 
Zuid-Kennemerland. De ensembles rond de buitenplaatsen vormen 
een landschappelijk fraai parklandschap binnen een verstedelijkte 
omgeving.

Naast terreinen van waarde bevinden zich binnen het plangebied ook 
lijnen van historisch-geografische waarde. Deze lijnen zijn: de 
Leidsche Trekvaart, de Hereweg en de Zandvaarten bij Groenendaal, 
GlipperZandvaart en de Ringvaart Haarlemmermeer.
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Archeologische waarden

In het plangebied bevinden zich terreinen van hoge en zeer hoge 
archeologische waarden.
Een terrein van hoge archeologische waarde bevindt zich ter plaatse 
van De Glip. De begrenzing van deze historische kern is bepaald op 
grond van de historische kaart uit 1849-1859, schaal 1:25.000. De 
archeologische waarde van historische kernen bestaat uit de reeds 
aangetroffen ofte verwachten aanwezigheid, boven of onder de 
grond, van bouwhistorische resten en archeologische sporen en 
voorwerpen. Samen bevatten zij een veelheid aan historische 
informatie over ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling van de kern.
Een tweede terrein van hoge archeologische waarde ligt op het terrein 
van Berkenrode. Het kasteel ‘Berkenrode’ is in 1573 door brand 
verwoest, daarna herbouwd en in 1645 wederom afgebrand. In 1747 
is het kasteel tot de grond toe afgebroken. Bij ROB-onderzoek in 1956 
is een deel van de fundamenten en uitbraaksleuven getraceerd. Ook 
zijn er drie gemetselde bakstenen putten gevonden, waarvan de 
wanden gefundeerd waren op brede houten fundering. Het aardewerk 
dat tijdens het onderzoek van de drooggelegde vijver is aangetroffen, 
dateert uit de 16e en 17e eeuw. Het terrein levert in wetenschappelijk 
opzicht een bijdrage aan de bewoningsgeschiedenis van het gebied 
en dient in principe behouden te blijven.
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Een terrein van zeer hoge archeologische waarde bevindt zich ter 
plaatse van ‘t Oude Slot, het voormalige ‘Slot Heemstede’. In 1947 is 
het kasteelterrein met bijbehorende grachten onderzocht. De voorhof, 
oostelijk van het kasteel gelegen, bleef toen echter buiten schot. Over 
de geschiedenis van het kasteel is vrij veel bekend. De belangrijkste 
gegevens kunnen kort als volgt worden samengevat. In het begin van 
de 14e eeuw moet het oudste kasteel zijn gebouwd. Het oudste 
kasteel bestond uit drie vleugels, rond een binnenplein. Aan de 
zuidzijde bevond zich geen bebouwing. De noordvleugel vormde de 
buitenmuur, waar vermoedelijk ook de poort moet hebben gelegen.
De bij het kasteel veronderstelde voorhof, zal aan de oostzijde (dus 
op dit terrein) moeten worden gezocht. In 1811 is het kasteel 
afgebroken. De grachten van het slot met een klein eiland zijn nog 
goed waarneembaar. Het terrein vormt, in zowel wetenschappelijk als 
cultuurhistorisch opzicht, een belangrijke bijdrage aan de 
bewoningsgeschiedenis van het gebied.

Cultuurhistorische basisstructuur Kennemerzoom 
Een groot deel van de gemeente Heemstede valt binnen de 
Kennemerzoom, een cultuurhistorische basisstructuur. Dit is een 
geografisch begrensd gebied, waarbinnen een duidelijke thematische 
samenhang bestaat tussen de aanwezige cultuurhistorische waarden. 
De identiteit van het strandwallen- en strandvlaktenlandschap wordt 
gedragen door de daar aanwezige villaparken, landgoederen, 
buitenplaatsen en zorgcomplexen met een hoge stedenbouwkundige 
en architectonische kwaliteit.
Andere belangrijke kwaliteiten binnen het plangebied zijn de 
verborgen bewoningssporen, het contrast tussen de beboste, 
bebouwde strandwallen en de open gebleven delen van de 
strandvlakten. Kenmerkend is een aantal lijnstructuren zoals de 
zanderijvaarten, trekvaarten, de spoorlijn en de rijksstraatweg.

Ten aanzien van het plangebied dient het mozaïek van het landschap 
van de landgoederen, villaparken en buitenplaatsen in een groene 
omgeving behouden te blijven.
Daarnaast dienen de volgende onderdelen versterkt te worden: 

het contrast tussen de beboste en bebouwde delen van de 
strandwallen en de open gebleven delen van de strandvlakten, 
door deze vrij te maken van functies, die afbreuk doen aan die 
openheid. Ecologische en recreatieve functies zoeken op grond 
van een plan, dat eenheid brengt in de open ruimte en dat 
dichtslibbing ervan tegengaat;
bij hergebruik van zorginstellingen de nieuwe bouwvolumes 
zodanig groeperen, dat de ruimtelijke structuur beter tot uiting 
komt. Indien sprake is van een buitenplaats of landgoed waarop 
bebouwing staat die niet past binnen de historische schaal en
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maatvoering, mag deze bebouwing worden vervangen door een 
volume dat hier wel binnen past;
versterken van de belevingswaarde van de Leidsevaart als 
recreatieve verbinding tussen de diverse landgoederen en 
buitenplaatsen. Hiervoor is het nodig dat de waterweg zelf, 
maar ook de naastgelegen weg, voor recreatief verkeer 
geschikt wordt gemaakt.

3.7 Dagrecreatie

De combinatie van natuur, cultuur en recreatievoorzieningen maakt 
Heemstede zeer aantrekkelijk voor de bezoeker.
In de huidige situatie van Heemstede en directe omgeving ligt, voor 
wat betreft de recreatieve functie, het accent op een aantal gebieden: 
wandelbos ‘Groenendaaľ, cultureel centrum "t Oude Slot’, 
recreatiepark ‘Linnaeushof (gemeente Bennebroek) en het 
‘Cruquiusmuseum’ (gemeente Haarlemmermeer). Noemenswaardig 
zijn verder het recreatief medegebruik in de gemeente in de vorm van 
fietsroutes (‘Manpadroute’, ‘rondje Haarlem’ en de ’Floriaderoute’) en 
oever- en waterrecreatie langs de Ringvaart en Het Spaarne.
Met name (wandel)bos ‘Groenendaaľ, wordt door bewoners van 
Heemstede en omliggende gemeenten intensief gebruikt. Dit 
veroorzaakt een grote druk op de aanwezige natuur in de parken. Het 
recreatieve accent in Heemstede ligt voornamelijk op de aanwezige 
landgoederen en Groenendaaľ Op de schaal van Heemstede 
vervullen deze een bijzondere functie: ze zorgen ervoor dat het 
stedelijk gebied van Heemstede sterk verweven is met natuur en 
landschap. Hierdoor kan, op zeer korte afstand van de woning, 
gerecreëerd worden in een bijzonder natuurlijk en authentiek 
landschap.
Overige recreatievoorzieningen bestaan uit een milieu- 
educatiecentrum, een speeltuin en sportvoorzieningen (waaronder 
tennisbanen en een racebaan voor modelauto’s). Daarnaast zijn er 
nog twee horecavoorzieningen. In park ‘Groenendaaľ is in een 
voormalig koetshuis een restaurant gevestigd. De andere 
horecavoorziening staat aan de Herenweg en is eveneens een 
restaurant.
Binnen het plangebied liggen geen voorzieningen voor 
verblijf srecreatie.

In aansluiting op het regionale doel ten aanzien van recreatie, dient de 
gemeente het toeristisch en recreatief medegebruik van het groen en 
water te verbeteren.
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Hiervoor is het noodzakelijk dat:
het fietspadennetwerk en de fietsroutes verder vervolmaakt 
worden:
de regionale mogelijkheden voor de combinatie van 
natuurontwikkeling en extensieve recreatie, nader uitgewerkt 
worden en waar mogelijk gerealiseerd; 
gestreefd wordt naar een onderlinge koppeling tussen de 
aanwezige landgoederen en de toegankelijkheid hiervan. De 
cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden dienen 
hierbij te worden gewaarborgd.

Belangrijk bij de ontwikkeling van recreatiemogelijkheden is dat de 
invulling hiervan niet mag leiden tot negatieve consequenties voor de 
bereikbaarheid van de gemeente.

Een omvangrijk project dat gerealiseerd zal worden is de aanleg van 
een recreatieve route door het Heemstederveld, die bijzondere 
locaties met elkaar verbindt. Deze route, het Eendjespad, maakt 
gebruik van bestaande paden. Er zullen alleen enkele 
verbindingspaden worden aangelegd.
In het traject Heemstederveld zal de recreant Landgoed ‘Hagevelď, 
de rivier 'Het Zuider Buiten Spaarne’ (park) ‘Meermonď, het 
‘Cruquiusgemaaľ, de ‘Ringvaart’ en “t Oude Slot’ passeren.

Bij de realisatie van deze route wordt aangesloten bij de 
ontwikkelingen die plaats vinden, of plaats hebben gevonden, binnen 
Heemstede. Zo zal het landgoed ‘Hagevelď deels opengesteld 
worden voor recreanten, Meermond wordt ingericht als een (extensief) 
recreatief park en het Oude Slot heeft een culturele, recreatieve en 
representatieve functie gekregen.
In de toekomst kan het Eendjespad zich verder ontwikkelen via Meer 
en Bosch, de begraafplaats en het wandelbos ‘Groenendaaľ.

3.8 Landbouw

De agrarische sector, voornamelijk bestaande uit bollenteelt, is in de 
gemeente Heemstede van een relatief beperkte omvang. Op slechts 
enkele plaatsen in de gemeente is sprake van enige concentratie van 
agrarische bedrijvigheid.
Het gebied tussen de Manpadslaan en de Rivierenbuurt kent de 
grootste concentratie aan tuinbouwbedrijven. In dit gebied zijn zeven 
agrarische bedrijven gevestigd. Sommige van deze bedrijven maken 
gebruik van kassen, waar vooral bloementeelt plaatsvindt. De 
terreinen worden verder gebruikt als bouwland. Tevens bevindt zich in 
dit gebied een volkstuinencomplex.
Een tweede gebied met enige concentratie wordt gevormd door de 
bollenvelden aan de Kadijk. Hier bevinden zich drie agrarische
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bedrijven (inclusief een bollenschuur) en een hoveniersbedrijf. Verder 
zijn delen van de terreinen in gebruik als gemeentelijke kwekerij en 
vindt er bomenteelt plaats.
Langs Het Spaarne zijn één agrarisch bedrijf en één hoveniersbedrijf 
gevestigd. Het agrarisch bedrijf is een melkveehouderij met 
kleinschalige verkoop van melkproducten aan huis. De gronden langs 
Het Spaarne zijn in gebruik als weidegrond.
Daarnaast zijn er binnen Heemstede verspreid liggende gronden, die 
een agrarisch medegebruik hebben. Het gaat hier met name om een 
gebruik als weidegrond. Deze gronden betreffen het weiland aan de 
Vrijheidsdreef, rondom 't Oude Slot en de weilanden van De Glip. Ook 
delen van terreinen van de landgoederen kennen een agrarisch 
medegebruik. Het gaat hier met name om gronden die in gebruik zijn 
als weide.
Zo is op een klein deel van de weilanden van Ipenrode een deel van 
een agrarisch bedrijf gevestigd. Hier vindt met name de opslag van 
enige werktuigen plaats en bevinden er zich kuilvoerbulten.

Een beperkt deel van het weiland aan de Vrijheidsdreef wordt een 
paar keer per jaar gebruikt voor evenementen.
Ook diverse gronden langs de Leidsevaart kennen een agrarisch 
gebruik. Tevens is hier een bollenbedrijf gevestigd.

De landbouw ondervindt binnen Heemstede de problemen die horen 
bij een ligging in de stadsrand. Er is sprake van een continue en 
toenemende druk op de ruimte. Daarnaast wordt aan het economisch 
perspectief van enkele bedrijven getwijfeld.
Het doel is om deze gebieden te transformeren naar natuur en 
recreatie. Voor de Manpadslaan worden de mogelijkheden voor 
functieverandering via herstructurering nader bekeken.
Belangrijk bij functiewijzigingen is dat de agrarische gebieden veelal 
waardevolle open ruimten zijn binnen de gemeente.

Binnen het plangebied bevindt zich aan de Glipperweg één 
bedrijfsmatige manege. Op het terrein staan nabij de woonbebouwing 
verschillende bijgebouwen, zoals een overdekte paardenbak en 
stallen. Op het terrein van Berkenrode is een milieuvergunning 
verleend voor een paardenhouderij. Hier vindt alleen de verhuur van 
paardenboxen plaats. Het is geen manege.

3.9 Niet-agrarische bedrijvigheid

Verspreid in het plangebied ligt een aantal niet-agrarische bedrijven. 
Het gaat hierbij veelal om kleinschalige bedrijvigheid van diverse aard. 
De bedrijven in het plangebied liggen al dan niet geclusterd aan de 
Leidsevaartweg, de Herenweg en de Cruquiusweg.
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Vlak buiten het plangebied ligt aan de Leidsevaartweg de 
drinkwaterzuivering van het Waterleidingbedrijf Amsterdam. Dit is een 
inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer. De voornaamste 
milieubelasting vormt de geluidsproductie van de installatie. Verder is 
aan de Leidsevaart, buiten het plangebied, diverse lichte industrie 
gevestigd.
Aan de Leidsevaartweg 17-19 zijn een relatief klein transportbedrijf en 
een tankstation gevestigd.

Op het terrein rondom het Hageveld College bevindt zich een 
beperkte concentratie van bedrijvigheid. Hier zijn de volgende 
bedrijven gevestigd:

Afvalwaterzuiveringsinstallatie;
Modelautosportbaan Mach;
Gemeentereinigingsdienst.

3.10 Wonen

In het plangebied van dit bestemmingsplan is de woonfunctie flink 
vertegenwoordigd. Te onderscheiden valt hier het zelfstandig en 
onzelfstandig wonen.

Het zelfstandig wonen komt zowel in geclusterde als in individuele 
vorm voor in het plangebied.
Individuele woningen staan vooral in de van oorsprong (open) 
agrarische gebieden en aan de doorgaande wegen. Zo staan de 
meeste eengezinswoningen vooral aan de Manpadslaan en langs de 
Herenweg. Het gaat hierbij vooral om (voormalige) bedrijfswoningen 
of woningen die van oorsprong behoorden tot landgoederen, zoals 
dienstwoningen.
In de gemeente zijn twee locaties waar woonboten liggen. Aan de 
Cruquiushaven gaat het om 18 woonboten en aan een zijvaart van de 
Ringvaart, nabij de zuidgrens van de gemeente, liggen nog twee 
woonboten.

Opvallend is het lage aantal in vergelijking tot andere woonvormen. 
Een groot deel van de woningen is geclusterd, hetzij in (voormalige) 
landhuizen, zoals Ipenrode, hetzij in appartementencomplexen. De 
appartementencomplexen staan in veel gevallen op terreinen van 
(voormalige) landgoederen in een bosachtige omgeving.
Op slechts enkele locaties vindt nieuwbouw plaats.

Heemstede kent een relatief hoog aantal bewoners van 
onzelfstandige woonvormen. Het gaat hierbij om met name begeleid 
wonen van bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten, of om 
verzorgings- en verpleeghuizen en woonzorgcomplexen. De
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Hartenkamp en Mariënheuvel zijn voorbeelden van grote complexen 
waar vooral onzelfstandig gewoond wordt. In het Sorghbosch staan 
twee verzorgingshuizen en één flat.

Het beleid van de gemeente ten aanzien van het wonen in het 
plangebied is, ondanks de hoge woningdruk, restrictief van aard. 
Restrictief in die zin dat nieuwbouw alleen mogelijk is in gevallen van 
vervangende nieuwbouw. Uitbreiding van de woningvoorraad middels 
een toenemende verstedelijking in het plangebied, is vanwege de 
hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden welhaast 
uitgesloten.

In het plangebied hebben diverse landgoederen en villa’s een 
gemeentelijke monumentenstatus.

3.11 Maatschappelijke voorzieningen

Kenmerkend aan Heemstede is het grote aanbod van 
maatschappelijke voorzieningen. Ook in het plangebied zijn tal van 
maatschappelijke voorzieningen, voornamelijk bestaande uit 
woonzorg-complexen, zorginstellingen en verpleeghuizen. 
Voorbeelden van dergelijke voorzieningen zijn ‘Kennemeroorď, ‘Het 
Overbos’, ‘Kennemerduin’, ‘Mariënheuvel’, ‘Bosbeek’ en De 
Hartekamp’.

Daarnaast zijn er tevens enkele maatschappelijke voorzieningen als 
scholen (waarvan het Hageveld College een bekend voorbeeld is), 
scoutinggebouwen en een begraafplaats.

3.12 Infrastructuur

Heemstede wordt ontsloten vanuit:
het oosten (Haarlemmermeer/Hoofddorp (zuidoosten) en 
Schalkwijk (oosten)) door de Cruquiusweg en de Europaweg te 
Haarlem;
het zuiden (Bennebroek/Hillegom) door de Herenweg en 
Glipper Dreef-Glipperweg;
het noorden (Haarlem) door de Westelijke Randweg-Herenweg, 
de Westelijke Randweg-Leidsevaartweg en de Heemsteedse 
Dreef;
het westen (Zandvoort/Bloemendaal) door de Zandvoortselaan.

De wegenstructuur in de gemeente kan niet los worden gezien van 
het regionale wegennet. Er zijn buiten de gemeente bestemmingen 
die niet of nauwelijks bereikbaar zijn zonder dat van Heemsteedse 
wegen gebruik gemaakt wordt. Heemstede heeft als gevolg hiervan te
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maken met een aantal drukke doorgaande routes en wegen die veel 
autoverkeer te verwerken hebben:

route Cruquiusweg-Wipperplein-Heemsteedse Dreef-Camplaan 
van Merlenlaan-Herenweg door verkeer vanuit de 
Haarlemmermeer richting Hillegom; 
de wegen Johan Wagenaarlaan en Lanckhorstlaan door 
verkeer richting Schalkwijk, Haarlem, Zandvoort en de 
Westelijke Randweg en het kruispunt Heemsteedse Dreef- 
Johan Wagenaarlaan-Zandvaartkade; 
route Cruquiusweg-Heemsteedse Dreef-Lanckhorstlaan- 
Zandvoortselaan door verkeer richting de kust: Zandvoort en 
Bloemendaal aan Zee (m.n. in de zomermaanden).

Ter ontlasting van het drukste verkeerspunt in Heemstede -kruispunt 
Heemsteedse Dreef-Johan Wagenaarlaan-Zandvaartkade- wordt op 
de Cruquiusweg bij de Javalaan en op de Cesar Francklaan bij de 
Johan Wagenaarlaan niet meer verkeer doorgelaten dan het 
wegennet kan verwerken.

3.13 Milieu

3.13.1 Geluid

Wegverkeerslawaai
In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen 
geluidzones, waarbinnen, in het geval van nieuwe situaties, 
onderzoek moet worden gedaan naar de geluidsbelasting.
Twee routes die (deels) binnen het plangebied vallen, zijn al voorzien 
van een 50 en 55 dB(A) geluidszone. Het gaat hier om de Westelijke 
randweg in de gemeente Haarlem (zone valt binnen de gemeente 
Heemstede) en de Cruquiusweg.

Spoorweglawaai
Voor spoorwegen geldt een zone van 200 m, waarbinnen in geval van 
nieuwe ontwikkelingen akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te 
worden. Langs de westgrens van de gemeente loopt de spoorlijn 
Leiden-Haarlem. De zone valt over verschillende delen van het 
plangebied. Indien er ontwikkelingen plaatsvinden binnen deze zone, 
dient een geluidsonderzoek uitgevoerd te worden.

Inrichtingen
Ten zuiden van de landerijen van ‘t Oude Slot ligt het bedrijventerrein 
Cruquius. Dit terrein, dat behoort tot de gemeente Haarlemmermeer, 
betreft een gezoneerd industrieterrein. Een deel van de 
geluidscontour loopt over het terrein van ‘t Oude Slot.
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Aan de westkant van het gebied grenst de drinkwaterzuivering van het 
Waterleidingbedrijf Amsterdam. Dit is een inrichting in de zin van de 
Wet Milieubeheer. De voornaamste milieubelasting vormt het geluid 
van de waterzuivering. Dit geluid wordt met name veroorzaakt door de 
pompen en het optrekken en afblazen van remsystemen van 
vrachtwagens op het terrein. Er worden geen grenswaarden 
overschreden.

Andere belangrijke geluidbronnen zijn de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie, het modelauto-circuit en het 
afvalstoffendepot ‘De Meerlanden’ nabij het ‘Hageveld College’.
Deze inrichtingen zijn echter niet voorzien van een vastgelegde 
geluidszone.

3.13.2Geur en verzuring

In het plangebied liggen twee inrichtingen die een mate van 
geurhinder met zich meebrengen.
De eerste inrichting betreft de afvalwaterzuiveringsinstallatie nabij het 
Hageveld College. In 2005 is een geuronderzoek uitgevoerd 
(rapportage 26-05-2005). Conclusie van dit onderzoek is dat de 
immissiecontouren ruimschoots voldoen aan het toetsingskader van 
de NeR voor aaneengesloten woonbebouwing. Voor verspreid 
liggende woningen kan worden gesteld dat, de lokale 
omstandigheden in acht genomen, sprake is van een acceptabel 
hinderniveau. Er wordt niet verwacht dat een geuroverlast bestaat 
voor de omgeving.
De tweede inrichting betreft een (pluim)veehouderij aan de 
Nijverheidsweg. Deze veroorzaakt een geringe geuroverlast voor de 
omgeving. Op de landbouwgronden van dit bedrijf is sprake van 
verzuring van de bodem. Er is sprake van een hoge 
eutrofiëringsgraad.

3.13.3 Bodem

Een groot deel van het plangebied is aangewezen als 
‘bodembeschermingsgebied Aerdenhout- Vogelenzang- Heemstede- 
Bennebroek’. Het gaat hier om gebieden met bijzondere aardkundige 
waarden, die planologisch beschermd dienen te worden.
Dit bodembeschermingsgebied ligt binnen een groter gebied met 
strandwallen en strandvlakten, paraboolduinen en gedeeltelijk 
verwaaide kamduinreeksen en een hoge binnenduinrand.
Aerdenhout- Vogelenzang- Heemstede- Bennebroek vertoont een 
unieke strandwalsuccessie.
De primaire duinvorming is zeer zeldzaam. Het is een gebied met een 
grote verscheidenheid aan vormen, die in hoge mate intact zijn.
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De bescherming dient te bestaan uit het voorkomen van vergraven, 
egaliseren en ontgronden en uit het voorkomen van de inlaat van 
gebiedsvreemd water. Het oorspronkelijke reliëf dient zo veel mogelijk 
behouden te blijven. Groot- en kleinschalige ingrepen zijn in principe 
niet toegestaan.

In het Bodemsaneringsprogramma zijn binnen de gemeente 157 
locaties geselecteerd als mogelijk verontreinigde locaties. Binnen het 
plangebied zijn voor 26 locaties verkennende bodemonderzoeken 
uitgevoerd.
Uit deze onderzoeken is gebleken dat er drie locaties zijn, waar de 
bodem ernstig is verontreinigd.
Het betreft hier (delen van) de bodem op de percelen Herenweg 
19-21, Cruquiusweg 47 (de voormalige vuilstort) en op het terrein 
nabij de woonboten aan de Cruquiushaven. Deze verontreinigingen 
hebben echter geen urgentie.
Voor de overige locaties zijn geen ernstige verontreinigingen 
aangetroffen.
Algemeen aandachtspunt binnen de gemeente ten aanzien van het 
thema bodem, vormt de sanering van ondergrondse tanks.

3.13.4 Luchtkwaliteit

Het Besluit Luchtkwaliteit heeft als doel het beschermen van mens en 
milieu, tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Het 
besluit betreft een zestal verontreinigende stoffen, waarvoor normen 
zijn gesteld (grenswaarden en plandrempels).
Voor Nederland zijn stikstofdioxide en zwevende deeltjes/fijn stof het 
belangrijkst. Voor de overige stoffen (zwaveldioxide, koolmonoxide, 
benzeen en lood) worden in Nederland nauwelijks overschrijdingen 
verwacht. Wel kan er, in specifieke lokale situaties, sprake zijn van 
(dreigende) normoverschrijding.
Heemstede is aangewezen als agglomeratiegemeente in de regio 
Amsterdam-Haarlem en is daarmee ten aanzien van geluidsbelasting 
en luchtkwaliteit rapportageplichtig. Dit brengt met zich mee, dat de 
gemeente in 2001 en 2003 een rapportage heeft uitgebracht omtrent 
de luchtkwaliteit binnen de gemeentegrenzen.
In 2001 vond een overschrijding van de grenswaarden voor N02 en 
PM10 (fijn stof) plaats. De rapportage van 2003 heeft zich alleen 
gericht op verkeersemissies van de belangrijkste verkeerswegen.
In 2003 is sprake van een toename van de verontreiniging ten 
opzichte van de vorige meting. Er vinden geen overschrijdingen van 
de plandrempel plaats. Er hoeven geen specifieke maatregelen ter 
verbetering van de luchtkwaliteit genomen te worden (brief 
14 juni 2004, 2004/9869). In 2005 is een nieuwe rapportage opgesteld 
op grond van verkeersaantallen.
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3.13.5Externe veiligheid

Op 27 oktober 2004 is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen in 
werking getreden (BEVI). Het besluit heeft enerzijds betrekking op 
inrichtingen, maar direct daaraan gekoppeld, eveneens op ruimtelijke 
ordening.
Het besluit heeft tot doel de risico’s van activiteiten met gevaarlijke 
stoffen voor burgers in hun leefomgeving, tot een aanvaardbaar 
minimum te beperken.
Het besluit strekt er met name toe, om het beleid van externe 
veiligheid een wettelijke basis te geven.

Het besluit onderscheidt twee categorieën risicogevoelige objecten, 
namelijk kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Dit onderscheid is 
gebaseerd op maatschappelijke opvattingen over de groepen mensen 
die in het bijzonder moeten worden beschermd en op gegevens als 
het aantal personen en de verblijfstijd van groepen mensen.

Het besluit is van toepassing op de Brzo bedrijven, op CPR 13 
(ammoniak) en CPR 15 (opslag chemicaliën), LPG stations en andere 
risico relevante bedrijven (bedrijven waar het plaatsgebonden risico 
PR 10'6 contour buiten de inrichtingsgrens ligt). Ongeveer 90o7o van de 
risico relevante bedrijven zijn categoriale bedrijven, waarop een 
standaard benadering kan worden toegepast.

Het besluit heeft tot gevolg dat de uitgangspunten van de normering 
voor alle, onder het besluit vallende inrichtingen, in beginsel gelijk zijn. 
Ten aanzien van categoriale inrichtingen (LPG stations, CPR 15-2/3) 
moeten bepaalde veiligheidsafstanden tot (beperkt) kwetsbare 
bestemmingen in acht worden genomen. Deze veiligheidsafstanden 
dienen ook te worden gerespecteerd in het kader van ruimtelijke 
ontwikkelingen in de omgeving van de risicobron. Bij de 
verantwoordingsplicht voor het groepsrisico (GR), moeten aspecten 
als zelfredzaamheid en mogelijkheden tot hulpverlening worden 
betrokken.
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Pilot risicokaart provincie Noord-Holland
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Uitsnede Pilot risicokaart Noord-Holland

Ten aanzien van de externe veiligheid in het plangebied, is onder 
meer gebruik gemaakt van de Pilot Risicokaart van de provincie 
Noord-Holland. Op deze kaart ligt de bebouwing ten westen van de 
Leidsevaartweg binnen de effectzone van het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over het spoor. Over dit spoor vindt transport plaats van giftige 
gassen. De normen voor het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico worden, volgens de Risicoatlas Spoor, niet 
overschreden.

De Cruquiusweg is eveneens een route waarover gevaarlijke stoffen 
worden vervoerd. De bijbehorende effectzone ligt over een beperkt 
deel van de zuidzijde van het bedrijventerrein ‘Cruquiusweg’. In de 
nota ‘Risiconormering Vervoer gevaarlijke stoffen’ staat, dat in de 
praktijk de toetsing en beoordeling van het risico betekent dat, 
afhankelijk van de vervoersomvang voor relevante stoffen en de 
plaatselijke verkeersveiligheid, er in het meest ernstige geval, in een 
zone tot maximaal 200 m vanaf routes, beperkingen kunnen optreden 
met betrekking tot de mogelijke bebouwingsdichtheid.
Over de Cruquiusweg vindt vervoer van gevaarlijke vloeistoffen 
plaats. Volgens de Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen 
worden de normen voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 
niet overschreden.

Inrichtingen
Binnen of nabij het plangebied zijn twee Ipg-stations gevestigd. Het 
gaat hier om het station Esso Voorham aan de Cruquiusweg en het 
station Barhoorn aan de Leidsevaartweg.
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Het station aan de Cruquiusweg betreft op grond van de eisen van het 
BEVI een saneringssituatie, aangezien zich binnen een straal van 
50 m vanaf het vulpunt, zeven kwetsbare objecten bevinden. Binnen 
een straal van 80 m bevinden zich 17 woonhuizen.
Het tankstation aan de Leidsevaartweg betreft een kleinschalig station 
met een doorzet van minder dan 1000 m3 per jaar. Binnen 45 m vanaf 
het vulpunt liggen geen kwetsbare objecten. Ook de normen voor het 
groepsrisico worden niet overschreden.

Binnen of nabij het plangebied bevinden zich geen andere 
inrichtingen, die een risico ten aanzien van de externe veiligheid met 
zich mee brengen.

3.14 Kabels, leidingen, straalpaden

Straalpad
Over de westzijde van de gemeente Heemstede loopt een straalpad 
van KPN. Het straalpad heeft een zone waarbinnen een maximale 
bebouwings- en beplantingshoogte van 25 m geldt. In het 
bestemmingsplan mogen derhalve geen bouwhoogten hoger dan 
25 m worden mogelijk gemaakt.

Watertransportleidingen
In het plangebied liggen twee stelsels van watertransportleidingen.
Het gaat hier om een stelsel van het Gemeente Amsterdam 
Waterleidingbedrijf (WLB) en de Watertransportmaatschappij Rijn 
Kennemerland (WRK).
De WLB transportleidingen hebben inwendige diameters tussen 
ongeveer 700 en 1.000 mm en transporteren drinkwater van Leiduin 
naar Amsterdam.
De twee WRK transportleidingen hebben een inwendige diameter van 
1.500 en 1.200 mm, waardoor meer dan 10.000 m3 water per uur 
getransporteerd wordt. Deze twee leidingen transporteren 
voorgezuiverd rivierwater naar de duinen.
Sinds 2003 beheert het WLB de watertransportleidingen van WRK 
binnen de gemeente Heemstede.

Voorts loopt er door het plangebied een gastransportleiding en er 
lopen een tweetal electriciteitsleidingen ten behoeve van het 50 
kV-station aan de oostzijde van het plangebied.

Voor het overige lopen geen hoogspanningsleidingen en 
transportroutes door het plangebied.
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3.15 Molenbiotoop

Bij de noordelijke ingang van het park ‘Groenendaaľ staat, aan de 
Burgemeester van Rappardlaan, een kleine molen welke de vijvers 
van water moet voorzien. Het cultuurhistorisch waardevol bouwwerk is 
niet aangeduid als monument.
Er geldt, gezien de geringe omvang en functie van de molen, geen 
molenbiotoop.
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4 De visie

4.1 Inleiding

Ten behoeve van het plangebied heeft de gemeente op 28 april 2005 
de ‘Ruimtelijke visie Landgoederen en groene gebieden’ vastgesteld. 
In deze visie is per deelgebied een beschrijving gegeven van de 
huidige situatie met een waardering van de cultuurhistorische 
waarden. Tevens zijn hierin de te behouden en toekomstige functies 
beschreven. De toekomstige functies worden hetzij direct mogelijk 
gemaakt middels dit bestemmingsplan, hetzij mogelijk gemaakt na 
wijziging.
In dit hoofdstuk zal de ínhoud van de visie ten aanzien van de 
deelgebieden niet herhaald worden. Volstaan wordt met een korte 
beschrijving van de motivering ten aanzien van de 
bestemmingskeuzes uit de ruimtelijke visie.
Voor het overige wordt verwezen naar eerder genoemde visie.

4.2 Beschermend en toekomstgericht

In de ‘Ruimtelijke visie Landgoederen en groene gebieden’ is 
vastgelegd hoe de gemeente Heemstede de bijzondere kwaliteit van 
de landgoederen en de groene gebieden wil behouden en waar 
mogelijk versterken. Zij zet hiertoe instrumenten in die een goede 
ruimtelijke ordening als doel hebben. Dit beleid van de gemeente 
heeft direct invloed op de mogelijkheden voor gebruik van terreinen 
en bebouwing. Daarmee worden de rechten van de grondeigenaar of 
gebruiker vastgelegd.
Bij het zoeken naar een juiste bestemming voor de landgoederen en 
groene gebieden is het noodzakelijk een evenwicht te vinden in het 
beschermen van de aanwezige waarden en het bieden van voldoende 
gebruiksmogelijkheden en toekomstperspectief. Daarbij gaat met 
name de aandacht uit naar de landgoederen, omdat daar de meeste 
bebouwing aanwezig is en de meeste veranderingen of 
ontwikkelingswensen te verwachten zijn.

Indien in het algemeen volstaan wordt met een beschermende 
regeling, die uitsluitend de bestaande functies toelaat, kan de kwaliteit 
van de landgoederen in een neergaande spiraal terecht komen. Dit 
gebeurt in situaties, dat de lasten voor beheer en onderhoud zwaar 
drukken en er tevens geen functies kunnen worden gerealiseerd, die 
geld genereren, teneinde in het landgoed te kunnen investeren 
(bijvoorbeeld bij privé eigendom of (religieuze) zorginstellingen). In dat 
geval zal er steeds meer op het beheer en onderhoud worden
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bezuinigd, wat de landgoederen en hun uitstraling niet ten goede 
komt.
Het toelaten van een andere functie kan deze neergaande spiraal 
doorbreken. In de Ruimtelijke visie is afgewogen, welke functie na de 
huidige kan worden toegestaan. Deze afweging is vervolgens 
verwerkt in de concrete bestemmingsregelingen. Het 
bestemmingsplan is daarmee toekomstgericht, dat wil zeggen dat 
rekening wordt gehouden met een eventuele functieverandering van, 
met name, nader aangegeven bebouwing.
Hiermee wil de gemeente Heemstede duidelijkheid voor de toekomst 
bieden aan de verschillende eigenaren/gebruikers en tevens onnodig 
veel aanpassingen van het bestemmingsplan in de toekomst, 
voorkomen.
Sturend in de keuze van de bestemming is het risico op schade van 
een bepaalde functie voor het betreffende gebouw, het landgoed of 
het (natuur)gebied. Deze schade kan bestaan uit een aantasting van 
de bebouwing zelf, de uitstraling van de bebouwing, de structuur van 
paden, bomen/struiken van het landgoed zelf, de uitstraling en rust 
van het landgoed enzovoorts. Het risico op schade na kortere of 
langere termijn is sterk afhankelijk van de aard van de betreffende 
functie. In zijn algemeenheid kan verwacht worden, dat functies die 
(economisch gezien) baat hebben bij de uitstraling van het gebied en 
de bebouwing, een lage kans op schade met zich meebrengen. 
Tegenover de kosten voor het onderhoud en de instandhouding staan 
opbrengsten in de zin van representatieve uitstraling. Bij functies waar 
de representatieve uitstraling geen rol speelt, is de kans groter dat er 
aanpassingen aan het landgoed of de gebouwen plaatsvinden, die 
afbreuk doen aan het geheel.

4.3 Algemeen beleidskader en randvoorwaarden voor 
ontwikkelingen

Bij het bepalen van de uitbreidingsmogelijkheden of 
functieveranderingen is de volgende gedachtegang bepalend:
De landgoederen hebben in hun algemeenheid als eigenlijke functie 
‘het wonen’ gehad. Of dit nu was in de vorm van een klooster, of later 
als particulier bezit van de gegoede klasse, het wezenlijke kenmerk 
van de landgoederen is altijd, dat er een woonfunctie in een groene 
omgeving werd geplaatst. Het landgoed ontleent hieraan ook zijn 
kwaliteit. Van veel ontwikkelingen op landgoederen in Nederland en 
daarbuiten, kan gerust gesteld worden, dat de overweging om functies 
daar te vestigen, wordt gemaakt vanuit de gedachte dat de uitstraling 
van het landgoed de uitstraling van de nieuwe functie meer aanzien 
zal verschaffen.
De gemeente Heemstede is echter van mening dat dit, zéker voor de 
Heemsteedse landgoederen, de verkeerde benadering is. Zij kiest er
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uitdrukkelijk voor om het al dan niet toestaan van functies primair te 
laten afhangen, van de mate waarin een functie de uitstraling of het 
karakter van een landgoed kan versterken.
Daarnaast is het economisch aspect van belang. De hoge 
beheerskosten van een landgoed brengen met zich mee dat alleen 
functies die de beheerskosten kunnen dragen, geïnteresseerd zijn in 
het exploiteren van het landgoed.

Vanuit deze gedachten is een aantal randvoorwaarden afgeleid die bij 
de afweging van gebruiksmogelijkheden altijd gelden:

de verschijningsvorm van het landgoed mag bij verandering in 
gebruik, bij splitsing en/of verkoop, niet in zijn hoofdopzet 
worden aangetast;
het beheer van het landgoed dient zoveel mogelijk in één hand 
te blijven, ofte worden gebracht, teneinde de eenheid van het 
landgoed te bewaken;
in de regel wordt zéér grote terughoudendheid betracht bij het 
toestaan van uitbreidingsmogelijkheden van het 
bebouwingsoppervlak;
hoewel uitbreiding van bebouwing in de regel zéér 
terughoudend wordt benaderd, kan soms wel de mogelijkheid 
van sloop en vervangende nieuwbouw worden geboden. Deze 
mogelijkheid kan werken als stimulans om detonerende 
bebouwing door verantwoorde nieuwbouw te vervangen; 
parkeren dient zoveel mogelijk in de geest van het landgoed te 
worden opgelost en indien mogelijk uit het zicht; 
de verkeersdruk die de functieverandering met zich meebrengt 
mag het karakter van het landgoed niet aantasten; 
reclame-uitingen mogen niet leiden tot aantasting van en 
uitstraling van het landgoed; 
gebruikelijke aanlegvergunningen dienen te worden 
gehanteerd.

4.4 Afweging van gebruiksmogelijkheden

In de bijlage ‘Afweging van gebruiksmogelijkheden’ bij de ‘Ruimtelijke 
visie landgoederen en groene gebieden’ is, uitgaand van het zojuist 
geschetste kader de karakteristiek van enkele functies beschreven, 
die veel op landgoederen voorkomen. Bij iedere functie wordt voor de 
aspecten beheer, gebruik en ontwikkeling beschreven, in hoeverre de 
betreffende functie risico’s met zich meebrengt. De beschrijving 
eindigt met een conclusie ten aanzien van de geschiktheid van deze 
functie voor de landgoederen in Heemstede.
Deze conclusies worden hieronder kort weergegeven.
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Woonfunctie op landgoederen
Een woonfunctie wordt in principe positief benaderd. Gebruik en 
ontwikkeling vormen geen risico op schade aan de aanwezige 
kwaliteiten. Voor het beheer moet, bij bewoning, een wijze worden 
gevonden voor het dragen van de kosten. Vanwege de mogelijke 
exploitatieproblemen is een combinatie met een andere functie vaak 
wenselijk.

Zorginstellingen en woon-zorgcomplexen
Ten aanzien van zorginstellingen en woon-zorgfuncties moet hier de 
landelijke trend aangestipt worden, waarbij de extramuralisering van 
de zorgvragende al snel leidt tot uitbreiding van bebouwing op de 
-voormalige- instellingsterreinen. De noodzaak tot het zogenoemde 
omgekeerd integreren van de patiënt en de hiermee gepaard gaande 
kosten,vormen vaak de aanleiding om in feite hele landgoederen te 
ontwikkelen tot woongebied. De gemeente Heemstede is van mening 
dat dergelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan de 
historische context en verschijningsvorm.
Met dit in het achterhoofd worden zorginstellingen en 
woonzorgcomplexen als functie op landgoederen in principe positief 
benaderd. Dit geldt zeker voor woon-zorgcomplexen die relatief 
financieel draagkrachtige bewoners huisvesten, gezien de 
onderhoudskosten van de landgoederen.
Bij gebruik als zorgingstelling of woon-zorgcomplex kan gedacht 
worden aan een bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’.
Vanwege de mogelijke exploitatieproblemen is een combinatie met 
een andere functie wenselijk.

Kantoorfunctie
Een kantoorfunctie wordt in principe positief benaderd. Gebruik en 
ontwikkeling vormen geen risico op schade aan de aanwezige 
kwaliteiten. Veelal zal uitbreiding van de functie op het landgoed 
echter uitgesloten zijn. Omdat de exploitatie van terrein en bebouwing 
veel kosten met zich meebrengt, is de verwachting gerechtvaardigd, 
dat alleen kantoren van bedrijven met een bijzonder grote omzet zich 
hier vestigen, die belang hebben bij een bijzonder representatieve 
kantoorvestiging.
Bij gebruik van de bebouwing op een landgoed als kantoorruimte, kan 
gedacht worden aan een kantoorbestemming.
Overigens is te verwachten dat de markt slechts beperkt ruimte biedt 
aan dergelijke kantoorlocaties, omdat de doelgroep die een hoge prijs 
voor een kantoor op een bijzondere locatie kan en wil opbrengen, 
naar verwachting beperkt van omvang is.
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Hotel of horecafunctie
Een hotel of horecafunctie wordt in principe terughoudend benaderd 
en wordt uitsluitend mogelijk geacht, mits het juiste segment wordt 
bereikt en er grote terughoudendheid wordt betracht met betrekking 
tot reclame-uitingen en parkeerfaciliteiten. Gebruik en ontwikkeling 
hoeven geen risico te betekenen voor schade aan de aanwezige 
kwaliteiten.
Omdat de exploitatie van terrein en bebouwing veel kosten met zich 
meebrengt, is de verwachting gerechtvaardigd dat alleen die hotel- of 
horecabedrijven zich er kunnen vestigen, die zich richten op de top 
van hun marktsegment en belang hebben bij een bijzonder 
representatieve locatie.
Bij een hotel of horecabedrijf in de bebouwing van een landgoed, kan 
gedacht worden aan een bestemming horeca.
Overigens is te verwachten dat de markt slechts beperkt ruimte biedt 
aan dergelijke hotel- en horecafuncties, omdat de doelgroep die een 
hoge prijs voor een hotelkamer/maaltijd op een bijzondere locatie kan 
en wil opbrengen, beperkt van omvang is.

Galerie
Een galerie als nevenfunctie wordt in principe positief benaderd. 
Gebruik en ontwikkeling vormen geen risico op schade aan de 
aanwezige kwaliteiten.
Bij gebruik van de bebouwing op een landgoed als galerie kan 
gedacht worden aan een bestemming maatschappelijke doeleinden 
(cultureel centrum).
Bedrijfsfuncties op landgoederen zijn alleen toegestaan, als het geen 
schade aan het landgoed met zich meebrengt.
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5 Bestemmingsplanbeleid

Uitgangspunten

5.1 Inleiding

Ten behoeve van een doelmatig grondgebruik heeft er een afweging 
plaats gevonden tussen vormen van grondgebruik onderling, tussen 
verschillende functies en tussen waarden en belangen, die in het 
buitengebied te onderkennen zijn. Het resultaat van deze afweging 
wordt in dit hoofdstuk toegelicht en zichtbaar gemaakt op de plankaart 
en in de voorschriften.

5.2 Wijze van bestemmen

5.2.1 Algemeen

Voorafgaand aan de concrete onderbouwing van de keuzes die in het 
bestemmingsplan ‘Landgoederen en groene gebieden’ zijn gemaakt, 
wordt stilgestaan bij de juridische planopzet en de opmaak van de 
plankaart.

5.2.2 Juridische planopzet

Bij het toekennen van bestemmingen aan functies in het plangebied, 
is uitgegaan van de volgende uitgangspunten en overwegingen: 

planvoorschriften mogen slechts worden voorgeschreven in 
verband met de bestemming en als dat uit oogpunt van een 
goede ruimtelijke ordening nodig is; 
de planvoorschriften dienen niet meer te regelen dan, in 
verband met de bestemming, strikt noodzakelijk is; 
gebodsbepalingen zijn niet geoorloofd; dit heeft te maken met 
de toelatingsplanoiogie die het Nederlandse stelsel kenmerkt; 
de bestemmingen dienen zodanig te worden geprojecteerd, dat 
duidelijk is, waar gebouwd kan worden en welk gebruik hierbij is 
toegestaan;
plankaart, verklaring en voorschriften vormen in juridisch 
opzicht een eenheid en dienen als zodanig te worden 
gehanteerd;
het bestemmingsplan dient vergezeld te gaan van een 
toelichting, welke een onderbouwing geeft aan het 
bestemmingsplan in zijn geheel; hierin dienen zowel de 
intenties van het plan als de uitleg van de voorschriften te zijn 
opgenomen;
planschade moet zoveel mogelijk worden beperkt; 
de voorschriften moeten handhaafbaar zijn; 
er moet voldoende draagvlak zijn bij alle partijen;
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de ambities en de beschikbare middelen moeten met elkaar in 
evenwicht zijn.

Planopzet Het plan is overeenkomstig artikel 12 van het Besluit op de ruimtelijke
ordening 1985 (Bro) vervat in:
a. een plankaart, bestaande uit een viertal kaartbladen,
schaal 1 : 2.000 met bijbehorende verklaring, waarop de bestemming 

van de in het plan begrepen gronden is aangewezen;
b. een omschrijving van de bestemming, waarbij het toe te kennen 

doel of de doeleinden is aangegeven;
c. voorschriften omtrent het gebruik van de in het plan begrepen 

grond en van de zich daarop bevindende opstallen.

De bestemmingsvoorschriften zijn als volgt opgebouwd:
1. Doeleindenomschrijving;
2. Bouwvoorschriften;
3. Nadere eisen (in voorkomend geval);
4. Gebruiksvoorschriften;
5. Aanlegvergunning (in voorkomend geval);
6. Strafbepaling;
7. Wijzigingsbevoegdheid (in voorkomend geval);
8. Wijzigingsbevoegdheid (in voorkomend geval).

5.2.3 De plankaart

Op de plankaart zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen 
gronden aangewezen. Deze bestemmingen betreffen in algemene 
termen vervatte aanduidingen van de doeleinden, waarvoor de 
gronden mogen worden gebruikt.
Op de plankaart zijn tevens aanduidingen opgenomen, met het oog 
op het aanwijzen van gebieden waarop een specifieke regeling in de 
voorschriften van toepassing is. Deze aanduidingen krijgen in de 
voorschriften een juridische betekenis, uitgezonderd enkele specifieke 
aanduidingen. In de toelichting is nader verklaard welke aanduidingen 
het betreft.

5.3 Vertaling ambities korte en lange termijn

Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is het 
uitgangspunt geweest, dat bestaande functies in beginsel worden 
gerespecteerd en een positieve bestemming krijgen. In gevallen 
waarbij op dit moment meerdere functies of belangen een rol spelen, 
is een afweging gemaakt.
Op de plankaart zijn de bestaande situatie alsmede de reeds 
voorziene ontwikkelingen vastgelegd. De plankaart, in combinatie met 
de voorschriften, biedt een directe titel voor bijvoorbeeld het bouwen 
en het gebruik. Burgers krijgen hierdoor een meetbaar beeld van hun 
rechten en mogelijkheden.
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In de volgende paragrafen wordt het beleid geschetst ten aanzien van 
de bestemming van de bestaande functies.
Naast het afwegen en vormgeven van beleidsruimte voor bestaande 
functies, dient het bestemmingsplan ook richting te geven aan nieuwe 
ontwikkelingen. Zoals aangegeven biedt de regeling, ten aanzien van 
de bestaande functies, op een aantal plaatsen de nodige flexibiliteit. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om extra (bouw)mogelijkheden bij recht of 
extra mogelijkheden door middel van een vrijstellingsbevoegdheid.
Het toekennen van een positieve bestemming, brengt immers met 
zich mee, dat een zekere uitbreidingsmogelijkheid moet worden 
geboden.
Naast deze vorm van flexibiliteit bevat het bestemmingsplan een 
regeling voor meer structurele ontwikkelingen in het buitengebied. Het 
gaat hierbij om ontwikkelingen die zich voordoen als gevolg van 
functieveranderingen, maar ook om nieuwe ontwikkelingen die als 
gevolg van nieuw beleid of initiatieven, ruimte zullen moeten krijgen in 
het plangebied. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn afgeleid van de 
‘Ruimtelijke visie landgoederen en groene gebieden’, zoals 
beschreven in voorgaand hoofdstuk. Dit beleid is nader 
geconcretiseerd in de wijzigingsbevoegdheden van dit 
bestemmingsplan. Daarmee vormen de wijzigingsbevoegdheden het 
toetsingskader voor deze ontwikkelingen.

5.4 Bestemmingsplanbeleid

5.4.1 Landschappelijke- en cultuurhistorische waarden (w.o. 
archeologie)

Landschap
De aanwezigheid van het grote aantal archeologische, historisch 
bouwkundige en (historisch) landschappelijke waarden in het 
plangebied, maakt dat behoud, versterking en vernieuwing van deze 
waarden, uitgangspunt is bij de afweging van belangen bij het 
bestemmen van bestaande functies en bij wijziging van bestaande en 
bij nieuwe vormen van grondgebruik in het plangebied.

Cultuurhistorie, waaronder archeologie
Bescherming (behoud/conservering) van gebieden met hoge en zeer 
hoge archeologische waarden is uitgangspunt bij de zorg voor het 
archeologische erfgoed in het plangebied.

IKAW: gebieden met middelhoge en hoge trefkansen moeten worden 
geregeld, voor zover uit onderzoek duidelijk is gebleken, dat in de 
betreffende gebieden zich gedurende de planperiode bij recht 
ontwikkelingen voordoen.
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De terreinen van hoge en zeer hoge archeologische waarden in het 
plangebied krijgen een beschermingsregeling in het 
bestemmingsplan. Het gaat om de volgende terreinen:

een terrein van hoge archeologische waarde ter plaatse van 
’De Glip’;
een terrein van hoge archeologische waarde op landgoed 
‘Berkenrode’;
een terrein van zeer hoge archeologische waarde ter plaatse 
van “t Oude Slot’.

De terreinen zijn op de plankaart aangemerkt als ‘archeologisch 
waardevol gebied’. Naast de andere voor die gronden aangewezen 
bestemmingen zijn deze gronden tevens bestemd voor het herstel en 
behoud van archeologische waarden.

Teneinde de archeologische waarden in het plangebied te 
beschermen is een zonevoorschrift ‘Archeologisch waardevol gebied’ 
in combinatie met een aanlegvergunningenstelsel in het 
bestemmingsplan opgenomen.
Voorts is een wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen om de 
als archeologisch waardevol bestemde terreinen te schrappen, indien 
geen sprake meer is van te beschermen archeologische waarden ter 
plaatse.

Cultuurhistorische bouwwerken
Veel waarde wordt gehecht aan behoud van cultuurhistorische 
bouwwerken, zoals de rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke 
monumenten in het plangebied. De bescherming van deze 
monumenten geschiedt via sectorale regelgeving in de 
Monumentenwet en de provinciale en gemeentelijke 
monumentenverordening. Het is derhalve niet noodzakelijk in het 
bestemmingsplan een regeling op te nemen ten aanzien van 
beschermde monumenten. Dit zou zelfs tot dubbele regelgeving 
leiden. Wel wordt ter signalering een aanduiding op de plankaart voor 
het betreffende perceel ‘Rijksmonumenť, ‘provinciaal monument’ of 
‘gemeentelijk monument’ opgenomen.

Landgoederen Met betrekking tot de landgoederen zet de gemeente in op het
behouden en versterken van de bestaande landgoederen binnen het 
plangebied.
Bestaande landgoederen moeten voldoende mogelijkheden hebben, 
om het landgoed als economische eenheid in stand te kunnen 
houden. In de ‘Ruimtelijke visie landgoederen en groene gebieden’ is 
beargumenteerd, welke ontwikkelingsmogelijkheden binnen de 
bestaande landgoederen ruimtelijk aanvaardbaar worden geacht.
Het plan bevat om deze reden flexibiliteitsbepalingen 
(wijzigingsbevoegdheden) teneinde het gebruik en de bestemming
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van bepaalde gebouwen, met inachtneming van de samenhangende 
kwaliteiten van het totale landgoed, te wijzigen. Aantasting van 
karakteristieke bebouwing en elementen is niet aanvaardbaar.

Openheid

Om voornoemde kwaliteiten te behouden en te versterken, zijn de 
landgoederen voorzien van een dubbelbestemming. Het geheel van 
de landgoederen vormt een belangrijk ensemble en is van een 
gaafheid, die het plangebied een belangrijke informatie- en 
belevingswaarde geeft. De terreinen, waarop de dubbelbestemming 
ligt, zijn tevens terreinen van historisch-geografische (hoge) waarde. 
Door middel van een dubbelbestemming worden de samenstellende 
onderdelen van het landgoed zo, als één onlosmakelijk geheel, 
planologisch geregeld.
Voorts maakt een dubbelbestemming de omvang van de terreinen 
met monumentale gebouwen zichtbaar. Het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen een landgoed, is in bepaalde 
gevallen noodzakelijk om het ensemble in stand te houden.
Binnen de dubbelbestemming is een aanlegvergunningenstelsel 
opgenomen; bijvoorbeeld voor de waardevolle graslanden, die een 
bijzondere betekenis hebben voor natuur, landschap, cultuurhistorie, 
bodem en waterhuishouding. Behoud van het grasland staat voorop. 
Het is dan ook verboden grasland te scheuren, of om te zetten voor 
bollenteelt of tuinbouw.

Landschappelijke waarden 
Landschappelijk waardevolle kenmerken zijn: 

beplantingselementen; 
openheid; 
reliëf.

Beplantingselementen, waaronder monumentale bomen 
De aanwezigheid van beplantingselementen in de vorm van 
houtwallen, houtsingels, hagen, bosjes, boomgroepen, solitaire 
monumentale bomen, weg- en erfbeplanting is landschappelijk van 
grote waarde. Behalve dat deze houtopstanden visueel-ruimtelijk van 
betekenis zijn als stoffering van het landschap en met name de 
oudere elementen de historische landschapsstructuur verduidelijken, 
vormen ze bovendien, naar verhouding, natuurlijke en soortenrijke 
elementen in een overigens sterk cultuurrijke omgeving.

De open gebieden in het plangebied zijn kwetsbaar. Het gaat om de 
open gebleven delen van de strandvlakten aan de westzijde en het 
veenweidegebied aan de oostzijde van het plangebied. In de open 
gebieden wordt gestreefd naar behoud van de openheid, teneinde de 
zichtrelaties te behouden.
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Nieuwe opgaande beplanting, waaronder de aanplant van bomen, 
met uitzondering van beplantingselementen zoals gedefinieerd in de 
vorige alinea, boomteelt, fruitteelt, enzovoort, is in deze gebieden niet 
toegestaan.
De kleinschalige besloten ruimtes binnen de landgoederen, waar 
openheid wordt afgewisseld met bossen en landschapselementen, 
worden als een belangrijk waardevol visueel ruimtelijk 
landschapskenmerk beschouwd. Het is ongewenst dat deze open 
ruimtes worden verdicht met bebouwing en grootschalige beplanting 
waardoor dit landschapskenmerk verdwijnt. Deze openheid wordt 
beschermt door middel van de dubbelbestemming voor de 
landgoederen.

Reliëf De natuurlijke en/of cultuurhistorisch bepaalde hoogteverschillen in
het plangebied van de hoger gelegen strandwallen in het westen naar 
het lager gelegen veenweidegebied in het oosten, moeten worden 
gehandhaafd.

5.4.2 Bos- en natuurgebieden

Bij het beschermen en ontwikkelen van bos, natuur- en 
landschapswaarden is onderscheid gemaakt tussen bos-, 
natuurgebieden en groenvoorzieningen enerzijds en de agrarische 
gebieden en landgoederen anderzijds.
De bestaande bos- en natuurgebieden in het plangebied zijn 
ecologisch waardevol. De variatie aan bos- en natuurgebieden maakt 
het noodzakelijk het voornoemde onderscheid aan te brengen.
Bos is bestemd voor de instandhouding en ontwikkeling van natuur- 
en landschapswaarden en (extensief) dagrecreatief medegebruik.

Voor deze bestemming komen in aanmerking: 
de boscomplexen op de landgoederen; 
het wandelbos ‘Groenendaaľ;
houtwallen en houtsingels met bijzondere natuurwaarden.

Natuur is bestemd voor de bescherming en ontwikkeling van 
natuurwaarden. Voor deze bestemming komen in aanmerking: 

(veen)weidegebieden, zoals de natuurgebieden langs Het 
Spaarne;
rietlanden langs Het Spaarne en de Ringvaart;
(natte) graslanden, zoals omgeving Leidsevaart, weiland 
Vrijheidsdreef;
de open gebieden binnen de te onderscheiden landgoederen.

Voor zover op de plankaart aangegeven kunnen de gronden tevens 
worden gebruikt voor agrarische doeleinden. Onder agrarische 
doeleinden wordt in dit verband verstaan, het uitoefenen van
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akkerbouw en/of veeteelt. Er worden geen bebouwingsmogelijkheden 
geboden. Onverkort staat, voor deze gronden, het in stand houden en 
ontwikkelen van natuurwaarden voorop.

Enkele bos- en natuurgebieden, zoals wandelbos ‘Groenendaaľ 
hebben tevens een recreatieve functie. In deze gevallen is dat ook als 
zodanig op de plankaart aangeduid als recreatief medegebruik.

In beide bestemmingen is voor het uitvoeren van bepaalde werken en 
werkzaamheden een aanlegvergunning vereist, teneinde de 
bijzondere waarden in de gebieden te beschermen. Een 
aanlegvergunning is niet nodig voor het normale onderhoud, gebruik 
en beheer van de betreffende gronden.

5.4.3 Water

Met betrekking tot het water in het plangebied zijn de volgende 
keuzes gemaakt:

de hoofdwatergangen in het gebied, dat wil zeggen Het 
Spaarne (Zuider Buiten Spaarne), het Heemsteeds kanaal, de 
van Merlenvaart, de Glipper zandvaart, Leidsevaart en het 
water aan de Kadijk krijgen een waterhuishoudkundige 
bestemming, inclusief onderhouds- en beschermingszone 
(hoogheemraadschapsbelang); de overige watergangen in het 
plangebied worden planologisch geregeld, binnen de daar 
geldende bestemming;
het plan bevat voorts een regeling, teneinde flexibel 
medewerking te kunnen verlenen aan de herinrichting van de 
waterlopen in het plangebied tot lokale ecologische 
verbindingszones en ecologisch waardevolle wateren, door 
middel van de aanleg van natuurvriendelijke oevers; 
ingrepen die de waterhuishouding in de directe omgeving van 
de natuurterreinen beïnvloeden, zijn aan een aanlegvergunning 
verbonden, zoals het verruimen van bestaande waterlopen, of 
het graven van nieuwe waterlopen.

Binnen het plangebied zijn twee locaties voor woonschepen. Het 
betreft hier een locatie aan de Cruquiushaven aan Het Spaarne en 
een locatie aan de Glipperdreef, nabij Bennebroek. De woonschepen 
zijn reeds in het geldende bestemmingsplan planologisch geregeld. 
De woonschepen zijn ondergebracht binnen de bestemming Water. 
Door middel van een aanduiding woonschepen is de relatie tussen de 
woonschepen en de bijgebouwen aangegeven (zie verder ook de 
paragraaf Wonen’).

Teneinde de natuur- en bosgebieden, gelegen binnen de 
landgoederen, te beschermen tegen verdroging, zijn ingrepen die de
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waterhuishouding in de directe omgeving van deze terreinen 
beïnvloeden, aan een aanlegvergunning verbonden, zoals het 
verruimen van bestaande waterlopen of het graven van nieuwe 
waterlopen.

Overigens zijn ervoor het bestemmingsplan geen speciale 
wateropgaven aan de orde.

5.4.4 Landbouw

In het bestemmingsplan is onderscheid gemaakt in twee agrarische 
bestemmingen namelijk ‘Agrarisch gebied’ en ‘Agrarisch gebied met 
landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden’. Belangrijkste 
criterium bij het onderscheiden van de twee agrarische bestemmingen 
is enerzijds het behouden en beschermen van de bestaande 
waardevolle landschappelijke en natuurwetenschappelijke kenmerken 
en anderzijds de mate waarin het landschap kwetsbaar is voor 
veranderingen, die als gevolg van het agrarisch gebruik van de 
gronden, te verwachten zijn. De binnen het plangebied aanwezige 
landschapswaarden zijn beschreven in de ‘Ruimtelijke visie 
landgoederen en groene gebieden’. Waar geen bijzondere 
landschapswaarden voorkomen, is de bestemming ‘Agrarisch gebied’ 
gegeven. De rest van het agrarische gebied is bestemd als ‘Agrarisch 
gebied met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden'. 
Naast de uitoefening van het agrarisch bedrijf, speelt de bescherming 
van landschappelijke en natuurwaarden hier een rol.

Bestaande agrarische bedrijven
De bestaande agrarische bedrijven in het plangebied zijn als zodanig 
bestemd. De bebouwing, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van 
het agrarisch bedrijf, is binnen een bouwperceel geprojecteerd. De 
grootte van het bouwperceel is afgestemd op de bestaande situatie, 
alsmede de aanwezige bebouwing en eventuele reële 
uitbreidingswensen. Sleufsilo's en kuilvoerplaten mogen buiten het 
bouwperceel worden gesitueerd. Wel dienen ze aansluitend aan het 
bouwperceel te worden gesitueerd.
Binnen een agrarisch bouwperceel is één agrarisch bedrijfscomplex 
toegestaan. Het bouwperceel vormt een bebouwingsoppervlak binnen 
de daar geldende agrarische bestemming en is geen aparte 
bestemming. Bebouwing en agrarisch gebied gaan immers veelal, 
zonder ruimtelijk grenzen, in elkaar over.

Bedrijfswoningen zijn slechts toegestaan waar dit op de plankaart 
staat aangegeven.
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Een bijzonder agrarisch gebied is het gebied tussen de Rivierenwijk 
en Huis te Manpad. In het gebied is een nutstuinencomplex gelegen 
alsmede enkele tuinbouwbedrijven.
Gelet op de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van het gebied, 
alsmede de economische perspectieven van de bedrijven zijn de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de tuinbouwbedrijven beperkt. Dit 
laat onverlet dat de bestaande situatie is bestemd.
Er zal afzonderlijk overleg worden gevoerd met de eigenaren van 
gronden over de toekomst van het gebied.

5.4.5 Wonen

Bestaande burgerwoningen zijn in principe bestemd voor 
‘Woondoeleinden’. Het bijbehorende erf is bestemd als “Tuin”. De 
erfbebouwing is met een aanduiding binnen deze bestemming 
aangegeven.

In het plangebied ligt voorts een aantal woonschepen. De 
woonschepen zijn reeds in de geldende bestemmingsplannen als 
zodanig bestemd voor permanente bewoning. De bijgebouwen ten 
behoeve van de woonschepen aan de Cruquiushaven en de 
Glipperdreef hebben eveneens een bestemming ‘Woondoeleinden’ 
gekregen. De woonschepen zelf zijn ondergebracht binnen de 
bestemming ‘water’. Door middel van een aanduiding ‘woonschepen’ 
is de relatie tussen de woonschepen en de bijgebouwen aangegeven.

Bebouwing
De bebouwing ten behoeve van woondoeleinden is vastgelegd 
conform de bestaande maatvoering ten aanzien van hoofdgebouwen 
en bijgebouwen. Daarbij is een zekere mate van standaardisering in 
de regeling opgenomen. Indien bestaande maten afwijken van de 
betrokken standaardmaten, is de bestaande toestand eveneens 
toegestaan. Dit speelt met name voor wat betreft de grote diversiteit 
aan bijgebouwen in het gebied.

Aan huis verbonden beroepen
Het aan huis verbonden beroep krijgt in het plangebied een steeds 
belangrijkere plaats. Onder de uitoefening van aan huis verbonden 
bedrijvigheid wordt verstaan: administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch of hiermee gelijkte stellen terrein, alsmede handmatig 
ambachtelijke bedrijvigheid. In het plangebied komt een aantal van 
dergelijke activiteiten bij woningen voor. Het bestemmingsplan bevat 
een regeling voor deze activiteiten.
Ruimtelijke criteria voor vestiging van een aan huis verbonden beroep 
zijn:

de woonfunctie als overwegende functie op het betreffende 
perceel en/of in de woning, mag niet worden aangetast;
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de oppervlakte, van de gebouwen die worden gebruikt en/of 
verbouwd worden voor praktijkruimten, mag niet meer dan 30oZo 
van de totale vloeroppervlakte van de desbetreffende woning 
bedragen met een maximum van 50 m2;
het gebruik mag geen onevenredige hinder voor het woonmilieu 
opleveren, c.q. afbreuk doen aan het karakter van de 
woonomgeving of het landschap;
er mag geen sprake zijn van een onevenredige verhoging van 
de parkeerdruk of tot extra autoverkeer in een mate, waardoor 
het woon- en leefklimaat in onevenredige mate worden 
aangetast;
detailhandel is niet toegestaan, tenzij sprake is van beperkte 
detailhandel, die in directe relatie staat tot het aan huis 
verbonden beroep.

5.4.6 Dagrecreatie

In het plangebied is een aantal grote en vele kleine dagrecreatieve 
voorzieningen aanwezig. Het gaat dan om voorzieningen in het 
wandelbos 'Groenendaaľ, het cultureel centrum”t Oude Slot’, 
recreatiepark ‘Linnaeushof’ (gemeente Bennebroek, de parkeerplaats 
hiervan is in het plangebied gelegen) en vele vormen van recreatief 
medegebruik, zoals fietsroutes en oever- en waterrecreatie langs de 
Ringvaart en Het Spaarne.

Vanwege de diversiteit in verschijningsvorm zijn de dagrecreatieve 
voorzieningen ondergebracht in de volgende 
bestemm i ngscategorieën:
Rnt nutstuinen
Rs sportterrein
Rst speeltuin
Rma modelautosportterrein
Rm manege
Rkd kinderdagverblijf

In bos- en natuurgebieden en agrarische gebieden, op de 
landgoederen en aan en op het water, komt dagrecreatie in de vorm 
van recreatief medegebruik voor. Deze vormen van recreatie worden 
als een, aan de daar geldende bestemming, ondergeschikte functie 
gezien. Het gaat voornamelijk om wandel- en fietspaden en oever- en 
waterrecreatie. De fiets- en wandelpaden en (kleinschalige) 
voorzieningen voor de oever- en waterrecreatie worden niet 
afzonderlijk bestemd, maar maken deel uit van de bestemmingen.

De gemeente ambieert met name de fiets- en wandelmogelijkheden in 
het plangebied te versterken, waarbij voornoemde eenheden, zoals 
de landgoederen, het veenweidegebied en de bestaande
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recreatiegebieden, met elkaar verbonden worden, zonder dat 
daarvoor in alle gevallen allerlei grootschalige voorzieningen worden 
gerealiseerd. Enerzijds betreft het regionale hoofdroutes die in noord- 
zuidrichting evenwijdig aan de landschappelijke structuur lopen. 
Anderzijds zijn ook oost-west gerichte routes gewenst, die leiden door 
de grote variatie aan landschapstypen en hierdoor de verschillende 
recreatieve gebieden met elkaar verbinden. Op deze wijze ontstaat er 
geleidelijk een recreatieve hoofdstructuur. De aanleg van recreatieve 
fiets- en wandelpaden wordt evenwel niet bij recht geregeld in het 
bestemmingsplan.
Voorts ambieert de gemeente “t Oude Slot’ te ontwikkelen tot een 
tweede uitvalsbasis voor het recreatieve netwerk. Het parkeerterrein 
met het restaurant in wandelbos 'Groenendaaľ fungeert thans reeds 
als eerste uitvalsbasis.

5.4.7 Bedrijven

In het plangebied komen enkele bedrijven voor. De meeste bedrijven 
zijn reeds in voorgaande bestemmingsplannen planologisch geregeld.

De bedrijven zijn ondergebracht in de volgende bestemmingen: 
bedrijfsdoeleinden;

B2 Bedrijven categorie 1 t/m 2;
B3 Bedrijven categorie 1 t/m 3;
Bab ambachtelijke bedrijven; 

kantoren; 
horecadoeleinden;

De horecabedrijven zijn vanwege hun specifieke ruimtelijke uitstraling 
als zodanig bestemd.
De bestemming ‘Horecadoeleinden’ is globaal gehouden. Hotels en 
restaurants zijn toegestaan en dus ook bij recht uitwisselbaar. Voor de 
overige bestemmingen geldt daarentegen, dat is gekozen voor een 
zeer specifieke regeling. Elke vorm van bedrijvigheid is expliciet 
aangegeven. Deze wijze van regelen verdient de voorkeur, omdat 
vanuit oogpunt van ruimtebeslag de functies ‘bos’, ‘natuur’, ‘landgoed’ 
en ‘agrarisch gebied’ in het plangebied centraal staan en een 
hoofdfunctie hebben. De functie ‘recreatie’ wordt daaraan 
nevengeschikt geacht, maar bedrijven zijn in z’n algemeenheid 
ondergeschikt. Bedrijven horen in beginsel niet thuis in het plangebied 
maar binnen de bebouwde kom of op speciaal daarvoor aangewezen 
bedrijventerreinen.
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5.4.8 Maatschappelijke voorzieningen

In het plangebied komen enkele maatschappelijke voorzieningen 
voor. De voorzieningen zijn ondergebracht in de volgende 
bestemm ingscategorieën:
- Mb begraafplaats;
- Mo onderwijsinstelling;

Mz zorginstelling;
- Mc cultureel centrum;
- Mep cultureel centrum annex pension;
- Mm milieu-educatiecentrum/kinderboerderij;
- Ms scouting.
De voorzieningen zijn overeenkomstig het bestaand gebruik en de 
bebouwing bestemd.

Daarnaast is op het Hartekampterrein voorzien in een tijdelijke 
bestemming ten behoeve van een tijdelijk onderkomen van de 
zorginstelling gedurende de realisering van de nieuwbouw.

5.4.9 Overige voorzieningen

In het plangebied komt nog een groot aantal andere functies voor. Het 
gaat om spoorwegen en verschillende soorten wegen, de 
nutsvoorzieningen ‘rioolwaterzuiveringsinstallatie’ en ’50 kV station’ en 
groenvoorzieningen. De rioolwaterzuiveringsinstallatie en de 
groenvoorzieningen zijn, overeenkomstig het bestaande gebruik en 
bebouwing, bestemd.
Het spoor-, wegverkeer en de verblijfsgebieden zijn overeenkomstig 
hun aard ondergebracht in de volgende bestemmingscategorieën: 

Verkeersdoeleinden; 
wegen;
voet- en fietspaden; 
parkeervoorzieningen; 
groenvoorzieningen; 
water.

Deze bestemming betreft de hoofdwegen in het plangebied.
Verkeers- en verblijfsdoeleinden; 

wegen;
voet- en fietspaden; 
parkeervoorzieningen; 
speelvoorzieningen; 
water.

De overige wegen vallen in deze bestemming, alsmede de 
verblijfsgebieden als pleinen en parkeerterreinen.

Verkeersdoeleinden railverkeer; 
spoorwegvoorzieningen;
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wegen en paden;
groenvoorzieningen;
water.

De spoorlijn is in de bestemming verkeersdoeleinden'railverkeer' 
opgenomen.

5.4.1 OZonevoorschriften

Ter bescherming van de in het plangebied gelegen 
watertransportleiding, gasleiding, electriciteitsleiding (50 kV leiding) en 
de archeologische waarden zijn zonevoorschriften opgenomen. De 
bepalingen voorzien tevens in een aanlegvergunningstelsel. In het 
plangebied komt voorts een straalpad voor. Het straalpad levert 
evenwel geen belemmeringen op, omdat het bestemmingsplan geen 
bebouwing of bouwwerken toelaat, tot een hoogte waardoor het 
straalpad in het functioneren belemmerd zou kunnen worden.

5.4.11 Aanlegvergunningen

Ten behoeve van de bescherming van natuur- en landschapswaarden 
zijn bepaalde activiteiten ('werken en werkzaamheden, niet zijnde 
bouwwerkzaamheden') aan een aanlegvergunning ex artikel 14 
W.R.O. gekoppeld. Door het verlangen van een aanlegvergunning, 
kan mogelijke aantasting van waardevolle gebiedskenmerken door 
het uitvoeren van die werken en werkzaamheden, worden voorkomen. 
Bij het beoordelen van een aanvraag om een aanlegvergunning, dient 
een afweging plaats te vinden tussen de (agrarische) belangen, welke 
gediend zijn bij het uitvoeren van de vergunningplichtige activiteiten 
enerzijds en de effecten daarvan op natuur en landschap anderzijds; 
de waarden daarvan mogen niet onevenredig worden aangetast.
Een aanlegvergunningplicht ter bescherming van waardevolle 
gebiedskenmerken geldt voor gronden met de bestemmingen 
'Landgoed', ‘Bos’, ‘Natuur’, ‘Agrarische doeleinden’ en 'Agrarische 
doeleinden met landschappelijke en natuurwetenschappelijke 
waarden'.

Bij het stelsel van aanlegvergunningen is het van belang, dat geen 
aanlegvergunningen nodig zijn voor het normale onderhoud, gebruik 
en beheer.

5.4.12Wijzigingsbevoegdheden

Op basis van de visie 'Landgoederen en groene gebieden' is een 
aantal ontwikkelingen in het bestemmingsplan mogelijk, door middel 
van het opnemen van wijzigingsbevoegdheden in de voorschriften.
Het betreft voornamelijk op specifieke percelen toegesneden 
ontwikkelingsmogelijkheden, die in het bestemmingsplan, op de 
plankaart binnen begrensde wijzigingsgebiedjes, zijn aangegeven.
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Naast criteria die zijn gericht op instandhouding van de ruimtelijke 
karakteristiek, geldt als algemene voorwaarde bij toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheden, het uitvoeren van natuuronderzoek.

Begripsbepalingen

5.5 Inleidende en bijzondere bepalingen

5.5.1 Inleiding

Het bestemmingsplan voorziet in een aantal algemene en bijzondere 
bepalingen. In deze paragraaf volgt een korte toelichting op deze 
bepalingen.

5.5.2 Inleidende bepalingen

Begripsbepalingen
Het opnemen van begripsbepalingen is beperkt tot die begrippen, 
waarbij sprake is van een (mogelijke) afwijkende betekenis in het 
algemeen spraakgebruik en/of technische begrippen, waarbij een 
vereenvoudigde omschrijving de leesbaarheid bevordert.

Wijze van meten
Met het oog op het kunnen bepalen van de in de voorschriften 
aangegeven oppervlakte, goot- en bouwhoogten en ínhoud van 
bouwwerken, is aangegeven waar en hoe deze worden gemeten. 
Tevens is aangegeven welke onderdelen van gebouwen buiten 
beschouwing blijven, bij het toepassen van de voorschriften. Dit 
betreffen ondergeschikte bouwdelen zoals schoorstenen en masten 
en dergelijke.

5.5.3 Overige bepalingen

Anti-cumulatiebepaling
Deze bepaling dient om te voorkomen dat, indien bij een bepaald 
gebouw een zeker open terrein is geëist, dat terrein nog eens meetelt 
bij het beoordelen van een aanvraag voor een ander gebouw, 
waaraan een soortgelijke eis is gesteld.

Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 
Op grond van het bepaalde in artikel 9 van de Woningwet blijven 
bepalingen, ingevolge de bouwverordening, buiten toepassing voor 
zover het bestemmingsplan in de betrokken onderwerpen voorziet. In 
het bestemmingsplan is daarom een voorschrift opgenomen, om aan 
te geven op welke punten de bouwverordening van toepassing blijft.

124.00.02.30.00.toe 100



Algemene vrijstellingsbevoegdheid
In dit artikel zijn vrijstellingsbepalingen opgenomen, die betrekking 
hebben op alle bestemmingen. Deels betreft het, met het oog op de 
feítelijke situatie of een concreet bouwplan, een in beperkte mate 
kunnen aanpassen van de reeds gegeven regels met betrekking tot 
gebruik en/of bebouwing.
Deels betreft het ook het kunnen inspelen op een latente, bij de 
planvoorbereiding niet concreet voorziene behoefte aan kleinschalige 
voorzieningen zoals bouwwerken voor openbaar nut.

Overgangsbepalingen Uit oogpunt van behoorlijk bestuur dienen bestaande bebouwing en 
bestaand gebruik, welke afwijken van de in het bestemmingsplan 
opgenomen regels, te kunnen worden voortgezet 
(overgangsbepalingen). In deze bepaling geldt dit niet voor reeds met 
het vorige bestemmingsplan plan strijdige situaties.

Titel In de slotbepaling is aangegeven onder welke benaming de 
voorschriften kunnen worden aangehaald.

5.6 Afstemming met andere regelgeving

Monumentenwet
De Monumentenwet 1988 maakt onderscheid tussen de bescherming 
van individuele monumenten en van stads- en dorpsgezichten.
Voor een aangewezen stads- en dorpsgezicht geldt, op grond van de 
Monumentenwet, de verplichting een bestemmingsplan vast te stellen. 
Dit is in het plangebied niet aan de orde. Bij individuele monumenten 
is de onderlinge verhouding tussen monumentenbescherming en 
ruimtelijke ordening, niet of nauwelijks, in wettelijke bepalingen 
vastgelegd. In wezen is sprake van een sectorale regeling via de 
Monumentenwet, zonder inhoudelijke afstemming met het ruimtelijk 
beleid. Het is derhalve niet noodzakelijk, in de voorschriften van het 
bestemmingsplan een regeling op te nemen ten aanzien van 
beschermde monumenten. Dit zou zelfs tot dubbele regelgeving 
leiden.
Dit laat onverlet dat de voorkomende individuele monumenten, ter 
signalering wel op de plankaart zijn aangeduid. Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen:

rijksmonumenten; 
provinciale monumenten; 
gemeentelijke monumenten.
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6 Uitvoering

6.1 Inleiding

Dit hoofdstuk wordt na verloop van de inspraak en het artikel 10 Bro- 
overleg ingevuld.

6.2 Handhaving

6.3 Uitvoerbaarheid

6.4 Inspraak en artikel 10 Bro-overleg
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Bijlage I

Verslag gesprek met Hoogheemraadschap Rijnland, 7 juni 2005

Aanwezig:
De heer E. Westerhuis (Hoogheemraadschap);
De heer W. Bomhof, (BügelHajema Adviseurs);
De heer H. Nienhuis (BügelHajema Adviseurs).

Met kennisgeving afwezig:
de Provincie Noord-Holland. Zij hebben het Hoogheemraadschap 
gevraagd, voorzover mogelijk, hun belangen te betrekken bij het 
gesprek.

Het Hoogheemraadschap hanteert bij bestemmingsplannen de 
volgende werkwijze: er wordt in een vroeg stadium een concept- 
bestemmingsplan (inclusief voorschriften en plankaarten) opgestuurd. 
Op het conceptvoorontwerp geeft het Hoogheemraadschap een 
wateradvies. In het kader van het artikel 10 Bro-overleg wordt, indien 
de reacties goed zijn verwerkt, een brief 'voor gezien' aan de 
gemeente gestuurd. Gestreefd wordt in juli een concept naar het 
Hoogheemraadschap te sturen. Alles kan in pdf-formaat.

Beleid:
Waterbeheersplan II (2000-2004) is vigerend, er is een nieuwe in 
voorbereiding. De heer Westerhuis stuurt tekstfragmenten van de 
relevante onderdelen;
de gemeente heeft geen waterplan, wel een grondwaterplan 
waarin afkoppelen een belangrijk thema is. De heer Westerhuis 
zoekt plan op en stuurt dit toe;
op dit moment zijn nog vier keuren vigerend. In de zomer komt 
een nieuwe versie. Degene van Rijnland staat op internet; 
er zullen drie beleidsnota’s worden gemaild (waterneutraal 
bouwen, nota water in bestemmingsplannen en nog eentje); 
er zullen alleen hoofdwatergangen op de plankaart worden gezet, 
rest van het water is geregeld binnen de daar geldende 
bestemmingen. In de toelichting komt een kaartje met het gehele 
watersysteem. Digitale gegevens over ligging en grenzen van 
water, stuurt de heer Westerhuis op; 
informatie met betrekking tot de waterkeringen stuurt de heer 
Westerhuis ook op (er zijn er twee in de gemeente). Deze worden



tevens aangegeven op de plankaart. Wij nemen hierover nog 
contact op met de gemeente. Er zijn geen grote plannen omtrent 
thema water binnen de gemeente.
beschrijving watersysteem in visie SAB is voldoende, aanvullen 
met wat in grondwaterplan staat;
geen bijzonderheden omtrent grondsoorten (de heer Westerhuis 
informeert bij collega);
geen belangrijke persleidingen RWZI in gemeente, kaartje met 
leiding en geur- en geluidcontour wordt opgestuurd. Er zijn geen 
uitbreidingsplannen van de RWZI;
geen bijzonderheden omtrent natte natuur. Er zijn wel natuurlijke 
oevers en ecologische zones in plangebied. Jeltje Sietsema 
(plannentoetser) van de provincie weet hier meer over; 
oevers vallen binnen de doeleindenomschrijving van water; 
over steigers alleen melden dat dit in de Keur wordt geregeld; 
of er sprake is van zoekgebieden voor het bergen van water 
binnen gemeente, zal het adviesbureau verder uitzoeken. De 
provincie heeft een streekplanherziening omtrent water gemaakt. 
Het adviesbureau zal ook hierover één en ander uitzoeken; 
alle water in Heemstede wordt afgevoerd naar Het Spaarne en 
vervolgens bij Halfweg weggepompt;
voor info over riolering kunnen we terecht bij de heer Hin van de 
gemeente Heemstede;
info over waterkwaliteit/verontreiniging zoekt De heer Westerhuis 
uit. Er zijn naar schatting geen risico’s; 
waarschijnlijk geen sprake van grondwaterbeschermingsgebied, 
(het adviesbureau zoekt dit op);
vragen aan gemeente: kan Hoogheemraadschap voortaan bij 
projectgroep besprekingen van concepten plaatsnemen?; 
Hoogheemraadschap heeft normaal gesproken zo’n 3-4 weken 
nodig om een concept te beoordelen. Het kan echter ook sneller.

Juni 2005/HN



Bijlage II

Gebruikte afkortingen

AMK

AmvB

AmvB

IKAW

LNV

NGE

ROB

SBE

WOR

Archeologische Monumentenkaart

Algemene maatregel van Bestuur

Algemene maatregel van Bestuur

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden

Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij

Nederlandse Grootte Eenheid

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Standaard Bedrijfseenheid

Wet op de Openluchtrecreatie
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Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

a. Bestemmingsplan:
het bestemmingsplan Landgoederen en groene gebieden van 
de gemeente Heemstede;

b. de plan kaart.
de plankaart van het bestemmingsplan Landgoederen en 
groene gebieden, bestaande uit vier kaartbladen met nummer 
124.00.02.30.00.C01;

c. aanbouw:
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een 
hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk 
gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en 
dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw;

d. aan huis verbonden beroep:
een dienstverlenend beroep, dat in of bij een woning wordt
uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de 
woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of 
uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

e. agrarisch bedrijf.
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten 
door middel van het telen van gewassen (houtteelt daaronder 
begrepen) en/of het houden van dieren;

f. balkon:
open uitbouw met balustrade aan een bovenverdieping van een 
gebouw;

g. bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde;
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h. bebouwingspercentage:
een in de voorschriften aangegeven percentage, dat de grootte 
van het deel van het terrein aangeeft dat maximaal mag worden 
bebouwd;

i. bedrijfsgebouw.
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

j. bedrijfs-Zdienstwoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk 
slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens 
huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of 
het terrein noodzakelijk is;

k. bestemmingsgrens:
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van 
een bestemmingsvlak;

l. bestemmingsvlak:
een op de plankaart aangeven vlak met eenzelfde bestemming;

m. bijgebouw.
een op zichzelf staand, vrijstaand of aangebouwd gebouw, dat 
een gebruikseenheid vormt met en dienstbaar is aan een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;

n. bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 
veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

o. bouwgrens:
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van 
een bouwvlak;

p. bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op (vrijwel) 
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met 
dien verstande, dat een souterrain of kelderverdieping niet als 
bouwlaag wordt beschouwd indien de bovenkant van de 
afdekkende vloer ten hoogste 1.4 m boven peil ligt:

q. bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een 
zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
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r. bouwvlak:
een op de plankaart aangegeven vlak, waarmee de gronden 
zijn aangeduid waarop gebouwen zijn toegelaten;

s. bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of 
ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond 
verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond;

t. buitenplaats:
een (vanouds) wooneenheid waarin één of meer gebouwen een 
compositorisch geheel vormen met een park en waarvan de 
aanleg herkenbaar aanwezig is;

u. bijzondere woonvorm:
al dan niet zelfstandige woningen met gemeenschappelijke 
voorzieningen ten behoeve van verzorgingsbehoevenden;

v. dakterras:
afgescheiden ruimte, al dan niet voorzien van balustrades of 
andere bouwwerken, in de open lucht op een plat dak van een 
aan- of uitbouw of bijgebouw, aldus een bouwlaag zijnde, 
gelegen boven de goothoogte van de betrokken aan- of uitbouw 
of het betrokken bijgebouw;

w. detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de
uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van 
goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, 
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een 
beroeps- of bedrijfsactiviteit;

x. erker:
uitbouw aan een ruimte waardoor een (deel van een) gebouw 
naar de straatzijde uítsteekt;

y. extensief recreatief medegebruik:
vormen van recreatief medegebruik van het agrarisch gebied 
en/of bossen en natuurterreinen, waarbij de recreatie geen 
specifiek beslag legt op de ruimte, zoals wandel-, ruiter- en 
fietspaden, vis- en picknickplaatsen;

z. gebouw.
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, 
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
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aa. glastuinbouwbedrijf:
agrarisch bedrijf waarbij in hoofdzaak gewassen worden 
geteeld met behulp van kassen;

bb. grondgebonden agrarische bedrijfsvoering-.
een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in 
gebouwen plaatsvindt;

cc. hoofdgebouw:
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste 
bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

dd. horecabedrijf.
een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor 
gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig 
logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie 
met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch 
getinte vermaaksfunctie;

ee. houtopstand:
in een bos aanwezig, volgroeid hout;

ff. houtteelt:
de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie 
houtproductie op gronden die in principe hiervoor tijdelijk 
worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van 
de melding- en herplantplicht ex artikel 2 en 3 van de Boswet;

gg. intensief veehouderijbedrijf
een bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden 
agrarische bedrijfsvoering die is gericht op het houden van 
dieren, zoals rundveemesterij (exclusief vetweiderij), varkens-, 
vleeskalver-, pluimvee- of pelsdierhouderij of een combinatie 
van deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk 
te stellen bedrijfsvormen;

hh. landgoed:
een geheel of gedeeltelijk met bossen, natuurterreinen, 
landbouwgronden en landschapselementen bezette onroerende 
zaak, waarop veelal een buitenplaats of andere bij het karakter 
van het landgoed passende opstallen voorkomen;

ii. luifel:
afdak aan een gebouw;
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jj. maatschappelijke voorzieningen:
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, 
levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve voorzieningen en 
voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, 
alsook ondergeschikte detailhandel ten dienste van deze 
voorzieningen;

kk. niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:
een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk in gebouwen 
plaatsvindt;

II. nutstuin:
klein lapje grond, deel uitmakend van een complex, waarop 
door stadsbewoners niet bedrijfsmatig voedings- en 
siergewassen worden geteeld;

mm. nutsvoorzieningen:
voorzieningen van bedrijven voor energie, openbaar nut, 
openbaar vervoer, post en telecommunicatie;

nn. onderbouwing:
(het deel van) een bouwwerk dat volledig onder het maaiveld 
en buiten het bouwvlak is gelegen;

oo. onderkeidering:
(het deel van) een bouwwerk dat volledig onder het maaiveld 
en binnen het bouwvlak is gelegen;

pp. overkapping:
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, met een verticale projectie 
op een horizontaal vlak van meer dan 1 m2 (gearceerde vlak 
geeft deze projectie weer;

qq. peil:
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de 

hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die 
hoofdtoegang;

b. bij aan- en uitbouwen:
de bovenkant van de afgewerkte begane 
grondvloer;

c. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de 
hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:

de hoogte van het terrein ter hoogte van die 
hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

d. indien in of op het water wordt gebouwd:
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het Normaal Amsterdams Peil (of een ander 
plaatselijk aan te houden waterpeil);

ss. prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele 
handelingen met een ander tegen vergoeding;

tt. scheidingslijn:
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens aangeeft tussen 
delen van een vlak, waarvoor verschillende, in deze 
voorschriften aangegeven, bepalingen van toepassing zijn;

uu. seksinrichting:
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin 
bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
seksuele handelingen worden verricht. Onder seksinrichting 
wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede 
een erotische massagesalon, een sekstheater of een 
parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

w. tuinen en erven, terreinen:
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat 
direct is gelegen bij een gebouw en dat in feítelijk opzicht is 
ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw;

ww. uitbouw:
een aan een gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks 
vanuit het hoofdgebouw toegankelijk is;

xx. woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de 
huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

yy. woonschip:
een zich op het water bevindend object, dat bestemd is voor 
permanente bewoning.
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Artikel 2 Wijze van meten

1. Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

a. de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de 
druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel;

b. de ínhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde 
van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de 
buitenzijde van daken en dakkapellen;

c. de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van 
kleine bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar 
de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

d. de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de 
scheidingsmuren, nederwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde.

2. Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het 
bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers en 
overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 
overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer 
dan 1 m bedraagt en het geen balustrades ten behoeve van 
dakterrassen of boven elkaar geplaatste dakkapellen betreft.

3. Indien de bestaande bebouwing afwijkt van de in de 
bestemmingsvoorschriften gegeven regels ten aanzien van

goot- en bouwhoogte;
oppervlakte;
ínhoud;
afstand tot de voorgevelbouwgrens; 
de afstand tot zijdelingse perceelsgrens. 

zijn de bestaande maten dan wel afstanden eveneens 
toegestaan.
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Bestemmingsbepalingen

Artikel 3 Landgoed (dubbelbestemming)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Landgoed aangewezen gronden zijn, naast 
het bepaalde in de andere, voor die gronden aangewezen 
bestemmingen, tevens bestemd voor:
a. het behoud, het herstel en/of ontwikkeling van de aanwezige 

cultuurhistorische, natuur- en landschapswaarden, waaronder 
mede begrepen de leefgebieden van dieren en planten;

b. extensief recreatief medegebruik;
c. wegen en paden.

2 Bouwvoorschriften

Op of in deze gronden mogen, naast bebouwing die is toegestaan op 
grond van het bepaalde in de andere voor die gronden geldende 
bestemmingsvoorschriften, uitsluitend met de bestemming verband 
houdende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met 
een hoogte van niet meer dan 3 m.

3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 
plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, natuur- en 
landschappelijke waarden van de gronden.

4 Aanlegvergunning

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schríftelijke 
vergunning van Burgemeester en Wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit 
te voeren:
1. het vergraven en egaliseren van gronden;
2. het vellen en rooien van houtopstanden;
3. het bebossen of anderszins beplanten met 

houtopstanden;
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4. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, 
paden en parkeergelegenheden en het aanleggen van 
andere oppervlakteverhardingen;

5. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, 
verruimen en dempen van bestaande waterlopen en 
kolken;

6. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, 
constructies, installaties en apparatuur;

7. het ophogen van gronden en het aanleggen van 
(geluids-)wallen;

8. werken en werkzaamheden die wijziging van de 
waterhuishouding of waterstand beogen of tot ten 
gevolge hebben, zoals uitdiepen, draineren en het slaan 
van putten;

9. het scheuren van grasland.

b. Een aanlegvergunning als bedoeld onder a mag alleen worden 
verleend indien door de uitvoering van de werken en 
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij 
indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of functies welke het 
plan overeenkomstig de in lid 1 bepaalde doeleinden beoogt te 
beschermen dan wel hieraan door het stellen van voorwaarden 
voldoende tegemoet kan worden gekomen.

c. Geen aanlegvergunning als bedoeld onder a is vereist voor:
werken en werkzaamheden behorende bij het normale 
onderhoud, gebruik en beheer; 
werken en werkzaamheden welke op het moment van 
het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of 
konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip 
geldende dan wel aangevraagde vergunning; 
werken en werkzaamheden, die gelet op de in lid 1 
opgenomen doeleinden, kunnen worden beschouwd als 
zijnde van ondergeschikte betekenis.

5 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 4 onder a wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2C van de Wet op de 
economische delicten.
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Artikel 4 Woondoeleinden (W)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor ’woondoeleinden’ aangewezen gronden zijn
bestemd voor:
a. wonen, al dan niet in combinatie met aan huis verbonden 

beroepen;
b. wonen in bijzondere woonvormen, uitsluitend voor zover de 

gronden zijn aangegeven met ’bijzondere woonvorm 
toegestaan’;

c. kantoren, uitsluitend voor zover de gronden zijn aangegeven 
met ’kantoor’, met dien verstande, dat de oppervlakte aan 
kantoren op het perceel Herenweg 19/21 niet meer mag 
bedragen dan 50o7o van de vloeroppervlakte;

d. praktijk en werkruimte, uitsluitend voor zover de gronden zijn
aangegeven met ’praktijk en werkruimte’;

met de daarbij behorende:
e. tuinen en erven;
f. bouwwerken.

2 Bouwvoorschriften

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende
bepalingen:
1. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak 

worden gebouwd;
2. het aantal woningen per bestemmingsvlak bedraagt niet 

meer dan één, met dien verstande, dat, indien op de 
plankaart een ’maximum aantal woningen' staat 
aangegeven, het aantal woningen per bestemmingsvlak 
niet meer mag bedragen dan het aldaar aangegeven 
aantal;

3. indien op de plankaart een bebouwingspercentage is 
aangegeven, mag het bouwvlak tot niet meer dan dat 
percentage worden bebouwd;

4. indien op de plankaart een voorgevelbouwgrens staat 
aangegeven, dient het hoofdgebouw met de voorgevel in 
deze voorgevelbouwgrens te worden geplaatst;

5. de goot- en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen 
dan de maxima in meters die op de plankaart in relatie tot 
het bouwschema zijn aangegeven.
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b. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen gelden de volgende bepalingen:
1. de afstand tot de voorgevelbouwgrens mag niet minder 

bedragen dan 3 m;
2. de afstand tot zijdelingse perceelsgrens mag niet minder 

bedragen dan 1,5 m;
3. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
4. de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen.

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
geldt de volgende bepaling:

de bouwhoogte mag niet meer dan 2 m bedragen, met 
dien verstande dat de bouwhoogte van terrein- en 
erfafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de 
weg toegekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw niet 
meer dan 1 m mag bedragen en dat de hoogte van palen 
en masten niet meer dan 6 m mag bedragen.

3 Omvang aan huis verbonden beroep

De gezamenlijke bruto vloeroppervlakte ten behoeve van de 
uitoefening van een aan huis verbonden beroep mag niet meer 
bedragen dan 25^0 van de vloeroppervlakte van de desbetreffende 
woning inclusief de daarbij behorende aan- of uitbouwen en 
bijgebouwen, met een maximum van 50 m2. De woningen langs de 
Herenweg en mogen echter voor ten hoogste 40o7o met een maximum 
van 75 m2 worden gebruikt ten behoeve van de uitoefening van een 
aan huis verbonden beroep.

4 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, als bedoeld 
onder a, wordt in ieder geval gerekend:
1. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve 

van een seksinrichting;
2. het gebruik van onbebouwde gronden ten behoeve van 

zwembaden indien en voor zover deze een grotere 
oppervlakte hebben dan 200 m2.
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c. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

d. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling van het
bepaalde onder a ten behoeve van de vestiging van een
seksinrichting, als:
1. met de vestiging van een seksinrichting het totale aantal 

seksinrichtingen in de gemeente van twee niet wordt 
overschreden;

2. de onderlinge afstand tussen het pand, waarin de 
seksinrichting wordt gevestigd en enig ander pand, 
gemeten waar die afstand het kortst is, minimaal 25 m is;

3. de seksinrichting wordt geëxploiteerd in aaneengesloten 
ruimten, waarvan de totale oppervlakte niet groter is dan 
25Vo van de vloeroppervlakte van het gebouw met een 
maximum van 50 m2, met dien verstande, dat voor 
seksinrichtingen aan de Herenweg de totale oppervlakte 
niet groter is dan 40Vo van de vloeroppervlakte van het 
gebouw met een maximum van 75 m2;

4. voor bezoekers van de seksinrichting voldoende 
parkeergelegenheid op het terrein of erf behorende tot de 
seksinrichting, dan wel voldoende parkeergelegenheid in 
de directe omgeving aanwezig is;

5. de seksinrichting niet wordt geëxploiteerd in de vorm van 
een raamprostitutiebedrijf;

6. de seksinrichting aan de buitenzijde niet wordt voorzien 
van opvallende (verlichte) reclameborden en - 
aanduidingen, welke uit een oogpunt van landschaps- of 
dorpsschoon niet aanvaardbaar zijn;

7. de seksinrichting niet wordt gevestigd en geëxploiteerd in 
een bijgebouw.

5 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 4 onder a wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2C van de Wet op de 
economische delicten.

6 Wijzigingsbevoegdheid

a. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, 
voor zover gelegen in de op de plankaart aangegeven gebieden
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waarvoor de wijzigingsbevoegdheid geldt, met dien verstande, 
dat de bestemming van:

de gronden in gebied I mogen worden gewijzigd in de 
bestemming Maatschappelijke doeleinden, 
bestemmingscategorie Mc, als bedoeld in artikel 8; 
de gronden in gebied II mogen worden gewijzigd in de 
bestemming Maatschappelijke doeleinden, 
bestemmingscategorie Mz, als bedoeld in artikel 8; 
de gronden in gebied III mogen worden gewijzigd in de 
bestemming Kantoren als bedoeld in artikel 9; 
de gronden in gebied IV mogen worden gewijzigd in de 
bestemming Horecadoeleinden als bedoeld in artikel 10.

b. De onder a bedoelde wijzigingsbevoegdheid mag uitsluitend 
worden toegepast onder de volgende voorwaarden:

de functieverandering dient de uitstraling en het karakter 
van het landgoed waarin de desbetreffende gronden 
ingevolge het bepaalde in artikel 3 zijn gelegen te 
versterken;
de ruimtelijke verschijningsvorm van het landgoed waarin 
de betrokken gronden ingevolge het bepaalde in artikel 3 
zijn gelegen, mag niet in zijn hoofdopzet worden 
aangetast;
functieverandering mag niet een zodanige verkeers- en 
parkeerdruk genereren dat het karakter van het landgoed 
wordt aangetast;
rekening dient te worden gehouden met de speciale 
beschermingszones ingevolge de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en de externe werking die daaruit 
voortvloeien, in welk kader voorafgaand aan de wijziging 
onderzoek zal worden verricht.

7 Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging als bedoeld in lid 6 is
de volgende procedure van toepassing:
a. een ontwerpbesluit tot wijziging ligt, met bijbehorende stukken, 

gedurende twee weken op het gemeentehuis ter inzage;
b. Burgemeester en Wethouders maken de nederlegging van te 

voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente 
worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot 
het indienen van zienswijzen;
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d. gedurende de in onderdeel a genoemde termijn kunnen
belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders schríftelijk 
zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging.
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Artikel 5 Tuin (T)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor 
tuinen en erven behorende bij de op de aangrenzende gronden 
gelegen hoofdgebouwen.

2 Bouwvoorschriften

a. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de
volgende bepalingen:
1. uitsluitend het bouwen van aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen is toegestaan;
2. uitsluitend mag worden gebouwd binnen de op de 

plankaart als ’te bebouwen erven’ aangegeven gronden;
3. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
4. de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen;
5. de gezamenlijke oppervlakte per bouwperceel mag niet 

meer dan 50 m2 bedragen op percelen tot een 
oppervlakte van 450 m2, met dien verstande dat een 
bouwperceel voor niet meer dan 50o7o mag worden 
bebouwd, de oppervlakte van het hoofdgebouw niet 
meegerekend;

6. de gezamenlijke oppervlakte per bouwperceel mag niet 
meer dan 75 m2 bedragen op percelen met een 
oppervlakte van ten minste 450 m2 en ten hoogste 3000 
m2, met dien verstande dat een bouwperceel voor niet 
meer dan 5007o mag worden bebouwd, de oppervlakte 
van het hoofdgebouw niet meegerekend;

7. de gezamenlijke oppervlakte per bouwperceel mag niet 
meer dan 140 m2 bedragen op percelen met een 
oppervlakte van meer dan 3000 m2;

8. de gezamenlijke oppervlakte bij woonschepen mag niet 
meer bedragen dan 20 m2 per woonschip.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en
overkappingen zijnde, geldt de volgende bepaling:

de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien 
verstande dat de bouwhoogte van terrein- en 
erfafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de
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weg toegekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw niet 
meer dan 1 m mag bedragen en dat de hoogte van palen 
en masten niet meer dan 6 m mag bedragen.

3 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, als bedoeld 
onder a, wordt in ieder geval gerekend:
1. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve 

van een seksinrichting;
2. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning.

c. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

4 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 onder a wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2C van de Wet op de 
economische delicten.
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Artikel 6 Bedrijfsdoeleinden (B)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:
a. bedrijven in de op de plankaart aangegeven categorieën, zoals 

opgenomen in de bij deze voorschriften behorende bijlage 
'Staat van bedrijfsactiviteiten’;

b. ambachtelijke bedrijven, uitsluitend voor zover de gronden zijn 
aangegeven met ’ambachtelijke bedrijven’;

c. kantoren, uitsluitend voor zover de gronden zijn aangegeven 
met ’kantoor’;

d. ten hoogste één bedrijfswoning, uitsluitend voor zover de
gronden zijn aangegeven met 'bedrijfswoning toegestaan’;

met de daarbij behorende:
e. bouwwerken;
f. erven en terreinen;
g. wegen, paden en parkeervoorzieningen.

Voor zover de gronden behorend tot het doel bedrijven zijn 
aangegeven met ’autohandel’ geldt het voorschrift dat indien zich ter 
plaatse een ander bedrijf vestigt dan een autohandel, de mogelijkheid 
vervalt om de gronden opnieuw te gebruiken voor een autohandel, 
dan wel een soortgelijke bedrijfsmatige activiteit.

2 Bouwvoorschriften

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende
bepalingen:
1. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak 

worden gebouwd;
2. indien op de plankaart een bebouwingspercentage is 

aangegeven, mag het bouwvlak tot niet meer dan dat 
percentage worden bebouwd;

3. de goot- en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen 
dan de maxima in meters die op de plankaart in relatie tot 
het bouwschema zijn aangegeven.

4. de ínhoud van een bedrijfswoning mag niet meer 
bedragen dan 600 m3.
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b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
geldt de volgende bepaling:

de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien 
verstande dat de bouwhoogte van palen en masten niet 
meer dan 6 m mag bedragen.

3 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, als bedoeld 
onder a, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden 
en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

c. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

4 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 onder a wordt aangemerkt als
een strafbaar feit in de zin van artikel 1 a onder 20 van de Wet op de
economische delicten.

5 Vrijstellingsbepaling

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het
bepaalde in lid 1 onder a:
a. ten behoeve van de vestiging van niet in de bij deze 

voorschriften behorende ’Staat van bedrijfsactiviteiten’ 
genoemde bedrijven, die voor wat betreft milieuhinder 
vergelijkbaar zijn met de bedrijven die op grond van lid 1 onder 
a wel zijn toegelaten;

b. ten behoeve van de vestiging van bedrijven, in de ’Staat van 
bedrijfsactiviteiten’ opgenomen in een naast hogere categorie 
dan de bedrijven die op grond van lid 1 onder a zijn toegelaten, 
en die voor wat betreft milieuhinder daarmee vergelijkbaar zijn;

c. ten behoeve van de vestiging van bedrijven, in de ’Staat van 
bedrijfsactiviteiten’ opgenomen in categorie 4, en die voor wat
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betreft milieuhinder daarmee vergelijkbaar zijn, uitsluitend op de 
adressen Herenweg 29 a t/m r.

6 Wijzigingsbevoegdheid

a. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, 
voor zover gelegen in het op de plankaart met ’V’ aangegeven 
gebied waarvoor de wijzigingsbevoegdheid geldt, met dien 
verstande, dat de bestemming mag worden gewijzigd in de 
bestemming Woondoeleinden als bedoeld in artikel 4.

b. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de bij deze 
voorschriften behorende 'Staat van bedrijfsactiviteiten’ te 
wijzigen indien nieuwe inzichten en ontwikkelingen daartoe 
aanleiding geven.

c. De onder a bedoelde wijzigingsbevoegdheid mag uitsluitend 
worden toegepast onder de volgende voorwaarden:

functieverandering dient de uitstraling en het karakter van 
het landgoed waarin de gronden ingevolge het bepaalde 
in artikel 3 zijn gelegen te versterken; 
de ruimtelijke verschijningsvorm van het landgoed waarin 
de betrokken gronden ingevolge het bepaalde in artikel 3 
zijn gelegen, mag niet in zijn hoofdopzet worden 
aangetast;
functieverandering mag niet een zodanige verkeers- en 
parkeerdruk genereren dat het karakter van het landgoed 
wordt aangetast;
rekening dient te worden gehouden met de speciale 
beschermingszones ingevolge de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en de externe werking die daaruit 
voortvloeien, in welk kader voorafgaand aan de wijziging 
onderzoek zal worden verricht.

7 Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging als bedoeld in lid 6 is
de volgende procedure van toepassing:
a. een ontwerpbesluit tot wijziging ligt, met bijbehorende stukken, 

gedurende twee weken op het gemeentehuis ter inzage;
b. Burgemeester en Wethouders maken de nederlegging van te 

voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente 
worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;
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c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot 
het indienen van zienswijzen;

d. gedurende de in onderdeel a genoemde termijn kunnen 
belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders schríftelijk 
zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging.
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Artikel 7 Recreatieve doeleinden (R)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Recreatieve doeleinden aangewezen 
gronden zijn bestemd voor:
a. de volgende als zodanig aangegeven recreatieve 

voorzieningen:
Rnt nutstuinen;
Rs sportterrein;
Rst speeltuin;
Rm manege;
Rma modelautosportterrein;
Rkd kinderdagverblijf; 

met de daarbij behorende:
b. bouwwerken;
c. erven en terreinen;
d. wegen, paden en parkeervoorzieningen, met dien verstande,

dat indien in het bestemmingsvlak gronden zijn aangegeven 
met ’parkeervoorziening’ en begrensd via scheidingslijnen, 
parkeervoorzieningen uitsluitend zijn toegestaan op deze als 
zodanig aangegeven gronden.

2 Bouwvoorschriften

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende
bepalingen:
1. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak 

worden gebouwd;
2. indien op de plankaart een bebouwingspercentage is 

aangegeven, mag het bouwvlak tot niet meer dan dat 
percentage worden bebouwd;

3. de goot- en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen 
dan de maxima in meters die op de plankaart in relatie tot 
het bouwschema zijn aangegeven;

4. dienstwoningen zijn niet toegestaan.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
geldt de volgende bepaling:

de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien

124.00.02.30.00. vrs 23



verstande dat de bouwhoogte van palen en masten niet 
meer dan 20 m mag bedragen.

3 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, als bedoeld 
onder a, wordt in ieder geval gerekend:
1. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve 

van een seksinrichting;
2. het overnachten in recreatietuinen.

c. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

4 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 onder a wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2“ van de Wet op de 
economische delicten.
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Artikel 8 Maatschappelijke doeleinden (M)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Maatschappelijke doeleinden aangewezen 
gronden zijn bestemd voor:
a. de volgende als zodanig aangegeven maatschappelijke 

voorzieningen:
Mb begraafplaats;
Mo onderwijsinstelling;
Mz zorginstelling;
Mc cultureel centrum;
Mep cultureel centrum en pension;
Mm milieu-educatiecentrum/kinderboerderij;
Ms scouting;
Mk kapel;

b. zorginstelling (tijdelijke bestemming), uitsluitend voor zover de 
gronden zijn aangegeven met ‘Mzt’, met dien verstande, dat 
deze gronden na het verstrijken van 8 járen na de vaststelling 
van het plan zijn aangewezen voor bos ais bedoeld in artikel 
19;

c. horecavoorzieningen in de categorieën 1 en 2 zoals 
opgenomen in de bij deze voorschriften behorende bijlage 
’Staat van Horeca-activiteiten’, uitsluitend voor zover de 
gronden zijn aangegeven met ’horecavoorziening’;

d. dienstwoningen, uitsluitend voor zover de gronden zijn 
aangegeven met ’bedrijfswoning toegestaan’;

e. bruggen, uitsluitend uitsluitend voor zover de gronden zijn 
aangegeven met ‘brug’;

met de daarbij behorende:
f. bouwwerken;
g. erven en terreinen;
h. wegen, paden en parkeervoorzieningen.

2 Bouwvoorschriften

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende
bepalingen:
1. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak

worden gebouwd, met dien verstande, dat op de in lid 1 
onder b bedoelde gronden na het verstrijken van 8 járen
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na de vaststelling van het plan geen gebouwen zijn 
toegestaan;

2. indien op de plankaart een bebouwingspercentage is 
aangegeven, mag het bouwvlak tot niet meer dan dat 
percentage worden bebouwd;

3. de goot- en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen 
dan de maxima in meters die op de plankaart in relatie tot 
het bouwschema zijn aangegeven, zulks met 
inachtneming van de op de plankaart aangegeven 
scheidingslijnen;

4. de ínhoud van een dienstwoning mag niet meer 
bedragen dan de bestaande ínhoud;

5. onderbouwing is niet toegestaan.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
geldt de volgende bepaling:

de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien 
verstande dat de bouwhoogte van palen en masten niet 
meer dan 6 m mag bedragen.

3 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken ofte 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, als bedoeld 
onder a, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden 
en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

c. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

4 Verlenging tijdelijke bestemming

De gemeenteraad is overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd de termijn van 8 járen,
genoemd in lid 1 onder b en in lid 2 onder a.1, eenmaal metten
hoogste 3 járen te verlengen.
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5 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 onder a wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2D van de Wet op de 
economische delicten.

6 Wijzigingsbevoegdheid

a. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, 
voor zover gelegen in de op de plankaart aangegeven gebieden 
waarvoor de wijzigingsbevoegdheid geldt, met dien verstande, 
dat de bestemming van:

de gronden in gebied VI mogen worden gewijzigd in de 
bestemming Woondoeleinden als bedoeld in artikel 4; 
de gronden in gebied VII mogen worden gewijzigd in de 
bestemming Kantoren als bedoeld in artikel 9; 
de gronden in gebied VIII mogen worden gewijzigd in de 
bestemming Horecadoeleinden als bedoeld in artikel 10.

b. De onder a bedoelde wijzigingsbevoegdheid mag uitsluitend 
worden toegepast onder de volgende voorwaarden:

functieverandering dient de uitstraling en het karakter van 
het landgoed waarin de desbetreffende gronden 
ingevolge het bepaalde in artikel 3 zijn gelegen te 
versterken;
de ruimtelijke verschijningsvorm van het landgoed waarin 
de betrokken gronden ingevolge het bepaalde in artikel 3 
zijn gelegen, mag niet in zijn hoofdopzet worden 
aangetast;
functieverandering mag niet een zodanige verkeers- en 
parkeerdruk genereren dat het karakter van het landgoed 
wordt aangetast;
rekening dient te worden gehouden met de speciale 
beschermingszones ingevolge de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en de externe werking die daaruit 
voortvloeien, in welk kader voorafgaand aan de wijziging 
onderzoek zal worden verricht.

7 Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging als bedoeld in lid 5 is 
de volgende procedure van toepassing:
a. een ontwerpbesluit tot wijziging ligt, met bijbehorende stukken,

gedurende twee weken op het gemeentehuis ter inzage;
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b. Burgemeester en Wethouders maken de nederlegging van te 
voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente 
worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot 
het indienen van zienswijzen;

d. gedurende de in onderdeel a genoemde termijn kunnen 
belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders schríftelijk 
zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging.
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Artikel 9 Kantoren (K)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Kantoren aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a. kantoordoeleinden;
b. zakelijke dienstverlening; 
met de daarbij behorende:
c. bouwwerken;
d. erven en terreinen;
e. wegen, paden en parkeervoorzieningen.

2 Bouwvoorschriften

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende 
bepalingen:
1. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak 

worden gebouwd;
2. de goot- en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen 

dan de maxima in meters die op de plankaart in relatie tot 
het bouwschema zijn aangegeven;

3. onderbouwing is niet toegestaan.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
geldt de volgende bepaling:

de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien 
verstande dat de bouwhoogte van palen en masten niet 
meer dan 10 m mag bedragen.

3 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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4 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 onder a wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 20 van de Wet op de 
economische delicten.

5 Wijzigingsbevoegdheid

a. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, 
voor zover gelegen in de op de plankaart met ’IX’ aangegeven 
gebieden waarvoor de wijzigingsbevoegdheid geldt, met dien 
verstande, dat de bestemming mag worden gewijzigd in de 
bestemming Woondoeleinden als bedoeld in artikel 4.

b. De onder a bedoelde wijzigingsbevoegdheid mag uitsluitend 
worden toegepast onder de volgende voorwaarden:

de functieverandering dient de uitstraling en het karakter 
van het landgoed waarin de desbetreffende gronden 
ingevolge het bepaalde in artikel 3 zijn gelegen te 
versterken;
de ruimtelijke verschijningsvorm van het landgoed waarin 
de betrokken gronden ingevolge het bepaalde in artikel 3 
zijn gelegen, mag niet in zijn hoofdopzet worden 
aangetast;
functieverandering mag niet een zodanige verkeers- en 
parkeerdruk genereren dat het karakter van het landgoed 
wordt aangetast;
rekening dient te worden gehouden met de speciale 
beschermingszones ingevolge de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en de externe werking die daaruit 
voortvloeien, in welk kader voorafgaand aan de wijziging 
onderzoek zal worden verricht.

6 Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging als bedoeld in lid 5 is
de volgende procedure van toepassing:
a. een ontwerpbesluit tot wijziging ligt, met bijbehorende stukken, 

gedurende twee weken op het gemeentehuis ter inzage;
b. Burgemeester en Wethouders maken de nederlegging van te 

voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente 
worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot 
het indienen van zienswijzen;
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d. gedurende de in onderdeel a genoemde termijn kunnen
belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders schríftelijk 
zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging.

124.00.02.30.00. vrs 31



Artikel 10 Horecadoeleinden (H)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Horecadoeleinden aangewezen gronden zijn
bestemd voor:
a. horecavoorzieningen in de categorieën 1 en 2 zoals 

opgenomen in de bij deze voorschriften behorende bijlage 
'Staat van Horeca-activiteiten’, uitsluitend voor zover de 
gronden zijn aangegeven met '2 categorie 1 en 2’;

b. horecavoorzieningen in de categorieën 1 tot en met 3 zoals 
opgenomen in de bij deze voorschriften behorende bijlage: 
‘Staat van Horeca-activiteiten’, uitsluitend voor zover de 
gronden zijn aangegeven met ‘3 categorie 1 t/m 3’;

met de daarbij behorende:
c. bouwwerken;
d. erven en terreinen;
e. wegen, paden en parkeervoorzieningen.

2 Bouwvoorschriften

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende 
bepalingen:
1. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak 

worden gebouwd;
2. de goot- en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen 

dan de maxima in meters die op de plankaart in relatie tot 
het bouwschema zijn aangegeven;

3. onderbouwing is niet toegestaan.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
geldt de volgende bepaling:

de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien 
verstande dat de bouwhoogte van palen en masten niet 
meer dan 6 m mag bedragen.
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3 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken ofte 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, als bedoeld 
onder a, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden 
en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

c. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

4 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 onder a wordt aangemerkt als
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2“ van de Wet op de
economische delicten.
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Artikel 11 Verkeersdoeleinden (V)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Verkeersdoeleinden aangewezen gronden 
zijn bestemd voor:
a. wegen;
b. voet- en fietspaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. water;
met de daarbij behorende:
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

2 Bouwvoorschriften

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan 
rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling 
van het verkeer, mag niet meer bedragen dan 3 m.

3 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

4 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 onder a wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2C van de Wet op de 
economische delicten.
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Artikel 12 Verkeers- en verblijfsdoeleinden (W)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Verkeers- en verblijfsdoeleinden 
aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen;
b. voet- en fietspaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. speelvoorzieningen;
f. water;
g. bruggen, uitsluitend uitsluitend voor zover de gronden zijn

aangegeven met ‘brug’;
met de daarbij behorende:
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

2 Bouwvoorschriften

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan 
rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling 
van het verkeer, mag niet meer bedragen dan 3 m.

3 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

4 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 onder a wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2C van de Wet op de 
economische delicten.
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Artikel 13 Verkeersdoeleinden railverkeer (VR)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Verkeersdoeleinden railverkeer aangewezen 
gronden zijn bestemd voor:
a. spoorwegvoorzieningen;
b. wegen en paden;
c. groenvoorzieningen;
d. water;
met de daarbij behorende:
e. gebouwen ten behoeve van de bediening van kunstwerken;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

2 Bouwvoorschriften

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende 
bepalingen:
1. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer bedragen 

dan 25 m2;
2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
geldt de volgende bepaling:

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, 
beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer 
bedragen dan 5 m.

3 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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4 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 onder a wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2Q van de Wet op de 
economische delicten.
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Artikel 14 Agrarische doeleinden (A)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Agrarische doeleinden aangewezen gronden 
zijn bestemd voor:
a. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak 

grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;
b. de uitoefening van een glastuinbouwbedrijf, uitsluitend voor 

zover de gronden zijn aangegeven met ’glastuinbouwbedrijf;
c. de uitoefening van een hoveniersbedrijf, uitsluitend voor zover 

de gronden zijn aangegeven met ‘hoveniersbedrijf;
d. ten hoogste één bedrijfswoning, uitsluitend voor zover de 

gronden zijn aangegeven met ’bedrijfswoning toegestaan’;
e. water;
f. groenvoorzieningen; 
met de daarbij behorende:
g. bouwwerken;
h. wegen en paden.

2 Bouwvoorschriften

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende
bepalingen:
1. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak 

(agrarisch bouwperceel) worden gebouwd;
2. de maatvoering van een gebouw dient te voldoen aan de

eisen die in het navolgende schema zijn gesteld:
Functie van 
een gebouw

Maximale 
ínhoud in m3

Maximale
oppervlakte in
„2m

Goothoogte in
m

Bouwhoogte 
in m

Bedrijfsgebouw zoals
aangegeven op 
de plankaart

zoals
aangegeven op 
de plankaart

Bedrijfswoning, 
met inbegrip 
van inpandige 
garages en 
bergingen

750 3 8,5

Aan- en 
uitbouwen bij 
bedrijfswoning

" 40 3 5

Bijgebouwen bij 
bedrijfswoning

- 40 3 5
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3. onderbouwing is niet toegestaan;
4. kassen zijn uitsluitend toegestaan voor zover de gronden 

zijn aangegeven met 'glastuinbouwbedrijf, met dien 
verstande, dat de goothoogte en bouwhoogte niet meer 
mogen bedragen dan de maxima in meters die op de 
plankaart in relatie tot het bouwschema zijn aangegeven.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
gelden de volgende bepalingen:
1. silo’s zijn niet toegestaan buiten het bouwvlak (agrarisch 

bouwperceel);
2. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer 

bedragen dan 1 m;
3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, mag binnen het bouwvlak (agrarisch 
bouwperceel) niet meer bedragen dan 9 m;

4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, mag buiten het bouwvlak niet meer 
bedragen dan 3 m.

3 Aanlegvergunning

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van Burgemeester en Wethouders
(aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit
te voeren:
1. het vergraven en egaliseren van gronden;
2. het vellen en rooien van houtopstanden;
3. het bebossen of anderszins beplanten met 

houtopstanden;
4. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, 

paden en parkeergelegenheden en het aanleggen van 
andere oppervlakteverhardingen;

5. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, 
verruimen en dempen van bestaande waterlopen en 
kolken;

6. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, 
constructies, installaties en apparatuur;

7. het ophogen van gronden en het aanleggen van 
(geluids-)wallen;

8. werken en werkzaamheden die wijziging van de 
waterhuishouding of waterstand beogen of tot ten 
gevolge hebben, zoals uitdiepen, draineren en het slaan 
van putten.
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b. een aanlegvergunning als bedoeld onder a mag alleen worden 
verleend indien door de uitvoering van de werken en 
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij 
indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of functies welke het 
plan overeenkomstig de in lid 1 bepaalde doeleinden beoogt te 
beschermen dan wel hieraan door het stellen van voorwaarden 
voldoende tegemoet kan worden gekomen.

c. geen aanlegvergunning als bedoeld onder a is vereist voor:
werken en werkzaamheden behorende bij het normale 
onderhoud, gebruik en beheer; 
werken en werkzaamheden welke op het moment van 
het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of 
konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip 
geldende dan wel aangevraagde vergunning; 
werken en werkzaamheden, die gelet op de in lid 1 
opgenomen doeleinden, kunnen worden beschouwd als 
zijnde van ondergeschikte betekenis.

4 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

5 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 onder a en lid 4 onder a wordt
aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2“ van
de Wet op de economische delicten.
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Artikel 15 Agrarische doeleinden met landschappelijke en 
natuurwetenschappelijke waarden (ALN)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Agrarische doeleinden met landschappelijke 
en natuurwetenschappelijke waarden aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:
a. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak 

grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, met uitzondering 
van houtteelt;

b. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de 
landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden van 
de gronden, waaronder mede begrepen de leefgebieden van 
dieren en planten;

c. recreatief medegebruik;
d. parkeervoorzieningen, met dien verstande dat deze uitsluitend

zijn toegestaan op gronden die zijn aangegeven met 
‘parkeervoorziening’ en begrensd via scheidingslijnen;

e. water;
f. groenvoorzieningen; 
met de daarbij behorende:
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
h. wegen en paden.

2 Bouwvoorschriften

Op of in deze gronden mogen uitsluitend met de bestemming verband 
houdende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met 
een bouwhoogte van niet meer dan 2 m, met uitzondering van erf- en 
terreinafscheidingen, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen 
dan 1 m.

3 Aanlegvergunning

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schríftelijke 
vergunning van Burgemeester en Wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit 
te voeren:
1. het vergraven en egaliseren van gronden;
2. het vellen en rooien van houtopstanden;

124.00.02.30.00. vrs 41



3. het bebossen of anderszins beplanten met 
houtopstanden;

4. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, 
paden en parkeergelegenheden en het aanleggen van 
andere oppervlakteverhardingen;

5. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, 
verruimen en dempen van bestaande waterlopen en 
kolken;

6. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, 
constructies, installaties en apparatuur;

7. het ophogen van gronden en het aanleggen van 
(geluids-)wallen;

8. werken en werkzaamheden die wijziging van de 
waterhuishouding of waterstand beogen of tot ten 
gevolge hebben, zoals uitdiepen, draineren en het slaan 
van putten;

9. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van 
recreatief medegebruik;

10. het scheuren van grasland.

b. een aanlegvergunning als bedoeld onder a mag alleen worden 
verleend indien door de uitvoering van de werken en 
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij 
indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of functies welke het 
plan overeenkomstig de in lid 1 bepaalde doeleinden beoogt te 
beschermen dan wel hieraan door het stellen van voorwaarden 
voldoende tegemoet kan worden gekomen.

c. geen aanlegvergunning als bedoeld onder a is vereist voor:
werken en werkzaamheden behorende bij het normale 
onderhoud, gebruik en beheer; 
werken en werkzaamheden welke op het moment van 
het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of 
konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip 
geldende dan wel aangevraagde vergunning; 
werken en werkzaamheden, die gelet op de in lid 1 
opgenomen doeleinden, kunnen worden beschouwd als 
zijnde van ondergeschikte betekenis.

4 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.
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b. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

5 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 onder a en lid 4 onder a wordt 
aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2G van 
de Wet op de economische delicten.

6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, voor 
zover gelegen in het op de plankaart met ’X’ aangegeven gebied 
waarvoor de wijzigingsbevoegdheid geldt, met dien verstande, dat de 
bestemming mag worden gewijzigd in de bestemming Natuur als 
bedoeld in artikel 17.

7 Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging als bedoeld in lid 6 is
de volgende procedure van toepassing:
a. een ontwerpbesluit tot wijziging ligt, met bijbehorende stukken, 

gedurende twee weken op het gemeentehuis ter inzage;
b. Burgemeester en Wethouders maken de nederlegging van te 

voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente 
worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot 
het indienen van zienswijzen;

d. gedurende de in onderdeel a genoemde termijn kunnen 
belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders schríftelijk 
zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging.
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Artikel 16 Nutsdoeleinden (ND)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Nutsdoeleinden aangewezen gronden zijn 
aangewezen voor de volgende als zodanig aangegeven 
nutsvoorzieningen:
a. NDr rioolwaterzuiveringsinstallatie;

NDe 50 kV station;
NDm molen; 

met de daarbij behorende:
b. bouwwerken;
c. wegen en paden;
d. erven en terreinen.

2 Bouwvoorschriften

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende 
bepalingen:
1. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak 

worden gebouwd;
2. de goot- en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen 

dan de maxima in meters die op de plankaart in relatie tot 
het bouwschema zijn aangegeven;

3. dienstwoningen zijn niet toegestaan;
4. onderbouwing is niet toegestaan.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
geldt de volgende bepaling:

de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien 
verstande dat de bouwhoogte van palen en masten niet 
meer dan 10 m mag bedragen.

3 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.
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b. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

4 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 onder a wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 20 van de Wet op de 
economische delicten.
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Artikel 17 Natuur (N)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a. het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van de natuurlijke en 

de landschappelijke waarden, waaronder mede begrepen de 
leefgebieden van dieren en planten;

b. recreatief medegebruik, waar dat als zodanig op de plankaart 
staat aangegeven;

c. behoud van openheid;
d. agrarisch medegebruik, uitsluitend voor zover de gronden zijn 

aangegeven met ’agrarisch natuurbeheer I medegebruik’;
e. paden;
f. waterhuishoudkundige doeleinden;
g. sloten, beken, waterlopen en waterpartijen;
h. tuinen en erven, uitsluitend voor zover de gronden zijn

aangegeven met ‘te bebouwen erven’;
i. parkeervoorzieningen, met dien verstande dat deze uitsluitend 

zijn toegestaan op gronden die zijn aangegeven met 
’parkeervoorziening’ en begrensd via scheidingslijnen;

met de daarbij behorende:
j. bouwwerken.

De toepasselijkheid van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening is uitgesloten.

2 Bouwvoorschriften

a. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de
volgende bepalingen:
1. uitsluitend het bouwen van aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen is toegestaan;
2. uitsluitend mag worden gebouwd binnen de op de 

plankaart als ‘te bebouwen erven’ aangegeven gronden;
3. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen, dan wel 

de bestaande hoogte, indien deze meer bedraagt;
4. de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen, dan 

wel de bestaande hoogte, indien deze meer bedraagt.
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b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en 
overkappingen zijnde, geldt de volgende bepaling:

de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien 
verstande dat de bouwhoogte van terrein- en 
erfafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de 
weg toegekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw niet 
meer dan 1 m mag bedragen en dat de hoogte van palen 
en masten niet meer dan 6 m mag bedragen.

3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 
plaats en afmeting van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
behoeve van het behoud van de in lid 1 onder c bedoelde openheid.

4 Aanlegvergunning

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schríftelijke 
vergunning van Burgemeester en Wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit 
te voeren:
1. het vergraven en egaliseren van gronden;
2. het vellen en rooien van en het aanplanten met 

houtopstanden;
3. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, 

paden en parkeergelegenheden en het aanleggen van 
andere oppervlakteverhardingen;

4. het aan leggen van waterlopen en het vergraven, 
verruimen en dempen van bestaande waterlopen en 
kolken;

5. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, 
constructies, installaties en apparatuur;

6. het ophogen van gronden en het aanleggen van 
(geluids-)wallen;

7. werken en werkzaamheden die wijziging van de 
waterhuishouding of waterstand beogen of tot ten 
gevolge hebben, zoals uitdiepen, draineren en het slaan 
van putten.

b. een aanlegvergunning als bedoeld onder a mag alleen worden 
verleend indien door de uitvoering van de werken en 
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij 
indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige

124.00.02.30.00.vrs 47



afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of functies welke het 
plan overeenkomstig de in Iid1 bepaalde doeleinden beoogt te 
beschermen dan wel hieraan door het stellen van voorwaarden 
voldoende tegemoet kan worden gekomen.

c. geen aanlegvergunning als bedoeld onder a is vereist voor:
werken en werkzaamheden behorende bij het normale 
onderhoud, gebruik en beheer; 
werken en werkzaamheden welke op het moment van 
het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of 
konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip 
geldende dan wel aangevraagde vergunning; 
werken en werkzaamheden, die gelet op de in lid 1 
opgenomen doeleinden, kunnen worden beschouwd als 
zijnde van ondergeschikte betekenis.

5 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, als bedoeld 
onder a, wordt in ieder geval gerekend:
1. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve 

van een seksinrichting;
2. het gebruik van gronden ten behoeve van opslag;
3. het gebruik van gronden ten behoeve van het storten van 

afval.

c. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

6 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 4 onder a en lid 5 onder a wordt
aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2D van
de Wet op de economische delicten.
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7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, voor 
zover gelegen in het op de plankaart met ’XI’ aangegeven gebied 
waarvoor de wijzigingsbevoegdheid geldt, met dien verstande, dat de 
bestemming mag worden gewijzigd in de bestemming Verkeers- en 
verblijfsdoeleinden als bedoeld in artikel 12.

8 Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging als bedoeld in lid 6 is 
de volgende procedure van toepassing:
a. een ontwerpbesluit tot wijziging ligt, met bijbehorende stukken, 

gedurende twee weken op het gemeentehuis ter inzage;
b. Burgemeester en Wethouders maken de nederlegging van te 

voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente 
worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot 
het indienen van zienswijzen;

gedurende de in onderdeel a genoemde termijn kunnen 
belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders schríftelijk 
zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging.
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Artikel 18 Groenvoorzieningen (G)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Groenvoorzieningen aangewezen gronden 
zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplantingen;
b. water;
c. voet- en fietspaden;
d. speelvoorzieningen;
e. parkeervoorzieningen, met dien verstande dat deze uitsluitend 

zijn toegestaan op gronden die zijn aangegeven met 
’parkeervoorziening’ en begrensd via scheidingslijnen;

f. bruggen, uitsluitend voor zover de gronden zijn aangegeven 
met ‘brug’;

met de daarbij behorende:
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

2 Bouwvoorschriften

Op of in deze gronden mogen uitsluitend met de bestemming verband 
houdende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, 
met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, anders dan 
rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling 
van het verkeer, niet meer mag bedragen dan 3 m.

3 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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4 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 onder a wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2D van de Wet op de 
economische delicten.
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Artikel 19 Bos (BO)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bos en bebossing;
b. groenvoorzieningen;
c. recreatief medegebruik, waar dat als zodanig op de plankaart 

staat aangegeven;
d. paden en wegen;
e. water;
f. tuinen;
g. erven, uitsluitend voor zover de gronden zijn aangegeven met 

’te bebouwen erven’;
h. parkeervoorzieningen, met dien verstande dat deze uitsluitend

zijn toegestaan op gronden die zijn aangegeven met 
‘parkeervoorziening’ en begrensd via scheidingslijnen;

met de daarbij behorende:
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

2 Bouwvoorschriften

a. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de 
volgende bepalingen:
1. uitsluitend het bouwen van aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen is toegestaan;
2. uitsluitend mag worden gebouwd binnen de op de 

plankaart als ‘te bebouwen erven’ aangegeven gronden;
3. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen, dan wel 

de bestaande hoogte, indien deze meer bedraagt;
4. de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen, dan 

wel de bestaande hoogte, indien deze meer bedraagt.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en 
overkappingen zijnde, geldt de volgende bepaling:

de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien 
verstande dat de bouwhoogte van terrein- en 
erfafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de 
weg toegekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw niet 
meer dan 1 m mag bedragen en dat de hoogte van palen 
en masten niet meer dan 6 m mag bedragen.
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3 Nadere eis

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 
plaats en de afmeting van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
behoeve van het behoud van de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden.

4 Aanlegvergunning

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schríftelijke 
vergunning van Burgemeester en Wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit 
te voeren:
1. het vergraven en egaliseren van gronden;
2. het vellen en rooien van houtopstanden;
3. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, 

paden en parkeergelegenheden en het aanleggen van 
andere oppervlakteverhardingen;

4. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, 
verruimen en dempen van bestaande waterlopen en 
kolken;

5. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, 
constructies, installaties en apparatuur;

6. het ophogen van gronden en het aanleggen van 
(geluids-)wallen;

7. werken en werkzaamheden die wijziging van de 
waterhuishouding of waterstand beogen of tot ten 
gevolge hebben, zoals uitdiepen, draineren en het slaan 
van putten.

b. Een aanlegvergunning als bedoeld onder a mag alleen worden 
verleend indien door de uitvoering van de werken en 
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij 
indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of functies welke het 
plan overeenkomstig de in lid 1 bepaalde doeleinden beoogt te 
beschermen dan wel hieraan door het stellen van voorwaarden 
voldoende tegemoet kan worden gekomen.

c. Geen aanlegvergunning als bedoeld onder a is vereist voor:
werken en werkzaamheden behorende bij het normale 
onderhoud, gebruik en beheer; 
werken en werkzaamheden welke op het moment van 
het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of
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konden worden uitgevoerd krachtens een voor dat tijdstip 
geldende dan wel aangevraagde vergunning; 
werken en werkzaamheden, die gelet op de in lid 1 
opgenomen doeleinden, kunnen worden beschouwd als 
zijnde van ondergeschikte betekenis.

5 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, als bedoeld 
onder a, wordt in ieder geval gerekend:
1. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve 

van een seksinrichting;
2. het gebruik van gronden ten behoeve van opslag;
3. het gebruik van gronden ten behoeve van het storten van 

afval.

c. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

6 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 4 onder a en lid 5 onder a wordt 
aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 20 van 
de Wet op de economische delicten.
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Artikel 20 Water (WA)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Water aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a. waterlopen, waterpartijen en oeverstroken;
b. waterhuishouding en waterberging;
c. woonschepen, uitsluitend waar deze op de plankaart nader zijn

aangeduid, met een hoogte van niet meer dan 3 m en 
waarvan het aantal niet meer mag bedragen dan de aldaar 
aangegeven waarde;

d. bruggen, uitsluitend voor zover de gronden zijn aangegeven
met ‘brug’;

met de daarbij behorende:
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder dammen en 

duikers.

2 Bouwvoorschriften

Op of in deze gronden mogen uitsluitend met de bestemming verband 
houdende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met 
een bouwhoogte van niet meer dan 3 m, met dien verstande, dat 
steigers tot niet meer dan 0,5 m uit de oever mogen worden gebouwd.

3 Gebruiksvoorschriften

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken ofte 
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze 
bestemming.

b. Tot een verboden gebruik, strijdig met deze bestemming, als 
bedoeld onder a, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van 
woonschepen ten behoeve van een seksinrichting.

c. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde onder a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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4 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 onder a wordt aangemerkt als 
een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2G van de Wet op de 
economische delicten.
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Aanvullende bestemmingsbepalingen

Artikel 21 Leidingen (dubbelbestemming)

1 Bestemmingsomschrijving

De gronden gelegen binnen 4 m ter weerszijden van de op de 
plankaart voor ’leidingen’ aangegeven gronden zijn, naast de andere 
voor die gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor de 
bescherming van een:
a. een gastransportleiding;
b. een 50 kV electriciteitsleiding;
c. een watertransportleiding; 
met de daarbij behorende:
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

2 Bouwvoorschriften

a. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag 
op deze gronden niet worden gebouwd, anders dan ten 
behoeve van deze bestemming.

b. Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen geen gebouwen 
worden gebouwd.

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
geldt de volgende bepaling:

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 
niet meer bedragen dan 2 m. 3

3 Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding, 
vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 1 onder a en toestaan dat 
gebouwd wordt overeenkomstig hetgeen is toegestaan op grond van 
het bepaalde in de andere voor die gronden geldende 
bestemmingsvoorschriften, mits vooraf advies wordt ingewonnen van 
de desbetreffende leidingbeheerder.

124.00.02.30.00.vrs 57



Artikel 22 Archeologisch waardevol gebied (dubbelbestemming)

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor ’Archeologisch waardevol gebied’ 
aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden 
aangewezen bestemmingen tevens bestemt voor het herstel en 
behoud van archeologische waarden.

2 Bouwvoorschriften

a. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, met een oppervlakte kleiner dan 30 m2 ten 
behoeve van de andere voor deze gronden geldende 
bestemmingen worden gebouwd.

b. Bouwwerken met een oppervlakte groter dan 30 m2 ten 
behoeve van de andere voor die gronden aangewezen 
bestemmingen mogen slechts worden gebouwd, indien 
daarvoor door Burgemeester en Wethouders vrijstelling is 
verleend. Vrijstelling wordt slechts verleend indien de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 
onevenredig worden geschaad. Alvorens Burgemeester en 
Wethouders vrijstelling verlenen, winnen zij advies in bij een 
daarvoor deskundige en onafhankelijke instantie.

c. Vrijstelling als bedoeld onder b is niet vereist, indien:
1. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat 

in de betrokken gronden geen archeologische waarden 
aanwezig zijn;

2. het bouwen van bouwwerken betreft ter vervanging van 
bestaande bouwwerken, waarbij de bouwwerken niet 
worden uitgebreid en waarbij de bestaande fundering 
wordt benut.

2 Aanlegvergunning

a. Het is verbonden zonder of in afwijking van een schríftelijke 
vergunning van Burgemeester en Wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
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1. het ophogen van de bodem;
2. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, 

paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen 
van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de 
oppervlakte van de aan te brengen verharding 200 m2 of 
meer bedraagt;

3. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers 
en andere wateren;

4. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
5. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, 

telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee 
verband houdende constructies;

6. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van 
kracht worden van dit plan niet als bosgrond kunnen 
worden aangemerkt;

7. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben 
worden verwijderd;

8. het scheuren van grasland over een grotere oppervlakte 
dan 500 m2;

9. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere 
diepte dan 30 cm, waartoe ook wordt gerekend woelen, 
mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van 
drainage en ontginnen.

b. Een vergunning als bedoeld onder a wordt slechts verleend 
indien de archeologische waarden door de werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden niet onevenredig 
worden geschaad. Alvorens Burgemeester en Wethouders de 
vergunning verlenen, winnen zij advies in bij een daarvoor 
deskundige en onafhankelijke instantie.

c. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, 
geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:

plaatsvinden in of op gronden waarvan op basis van
archeologisch onderzoek is aangetoond dat er zich ter
plekke geen archeologische waarden bevinden;
reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht
worden van het plan;
het normale onderhoud betreffen;
mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds
verleende aanlegvergunning;
op archeologisch onderzoek gericht zijn.
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3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die 
zin dat de plankaart wordt gewijzigd door een of meerdere 
bestemmingsvlakken met de dubbelbestemming ’Archeologisch 
waardevol gebied’ van de plankaart te verwijderen, indien:
a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen 

archeologische waarden aanwezig zijn;
b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het 

bestemmingsplan voorziet in bescherming van deze waarden.

4 Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging als bedoeld in lid 4 is 
de volgende procedure van toepassing:
a. een ontwerpbesluit tot wijziging ligt, met bijbehorende stukken, 

gedurende twee weken op het gemeentehuis ter inzage;
b. Burgemeester en Wethouders maken de nederlegging van te 

voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente 
worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze bekend;

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot 
het indienen van zienswijzen.
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Overige bepalingen

Artikel 23 Anti-cumulatiebepaling

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van 
een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, 
blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 24 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van 
onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig 
het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, 
behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:
a. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
c. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse 

hoofdtransportleidingen;
d. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
e. de ruimte tussen bouwwerken.
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Artikel 25 Algemene vrijstellingsbevoegdheid

1. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale 
veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden, vrijstelling verlenen van:
a. de bij recht in de voorschriften gegeven maten, 

afmetingen, percentages tot niet meer dan 10o7o van die 
maten, afmetingen en percentages, met een maximum 
van 100 m3;

b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of 
het profiel van wegen of de aansluiting van wegen 
onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding 
geven;

c. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat 
bouwgrenzen worden overschreden, indien een 
meetverschil daartoe aanleiding geeft;

d. het bepaalde ten aanzien van de bouwhoogte van 
gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte van de 
gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke 
verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers 
en lichtkappen, mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 

10 m2 bedraagt en de Ínhoud niet meer dan 
100 m3;

2. de bouwhoogte niet meer dan 1,25 maal de 
toegestane bouwhoogte van het desbetreffende 
gebouw bedraagt.
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Artikel 26 Overgangsbepalingen

1 Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken

Bouwwerken, welke op het tijdstip van de eerste terinzagelegging van 
dit plan bestaan dan wel worden gebouwd of kunnen worden 
gebouwd met inachtneming van het bepaalde in of krachtens de 
Woningwet, en in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits 
de bestaande afwijkingen naar de aard en omvang niet worden 
vergroot:
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel 

worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de 
bouwvergunning geschiedt binnen twee jaar na het tenietgaan.

2 Vrijstellingsbepaling

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het 
bepaalde in lid 1, dat de bestaande afwijkingen naar de omvang niet 
mogen worden vergroot en toestaan dat een eenmalige vergroting 
plaatsvindt van de ínhoud van de in lid 1 toegelaten bouwwerken met 
niet meer dan 1007o.

3 Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik

Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip 
van het van kracht worden van dit plan, mag worden voortgezet of 
gewijzigd, zolang en voor zover de strijdigheid van dat gebruik ten 
opzichte van het gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit 
plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.

4 Uitzonderingen op het overgangsrecht

Lid 1 is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op 
het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, doch 
zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Lid 3 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 
het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de
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overgangsbepaling van dat plan, met dien verstande, dat op het 
perceel Cruquiusweg 75 alsmede op het perceel Herenweg 17a mag 
worden gewoond tot het moment dat degene, die op het tijdstip van 
het van kracht worden van het bestemmingsplan reeds 
(hoofd)bewoner was, niet langer woonachtig is op dat perceel.

124.00.02.30.00. vrs 65



Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel:
Voorschriften deel uitmakende van het bestemmingsplan 
’Landgoederen en groene gebieden’ van de gemeente 
Heemstede.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De voorzitter, De griffier,

17 februari 2006



Bijlagen



Bijlage I: STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN

SB-codel OMSCHRIJVING Geur Stof Geluid Gevaar Afst. Cat,

01 LANDBOUW EN
DIENSTVERLENING T.B.V. DE
LANDBOUW

014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 30 10 50 10 50 3
0141.1 hoveniersbedrijven 10 10 10 10 10 1
02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING

T.B.V. BOSBOUW
020 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3
15 VERVAARDIGING VAN

VOEDINGSMIDDELEN EN
DRANKEN

151 Slachterijen en overige vleesverwerking:
151 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 30 100 3
151 - vleeswaren- en

vleesconservenfabrieken
100 0 100 50 100 3

151 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3
1532, 1533 Groente- en fruitconservenfabrieken:
1532,1533 -jam 50 10 100 10 100 3
1532, 1533 - groente algemeen 100 10 100 10 100 3
1551 Zuivelproducten fabrieken:
1551 - melkproducten fabrieken v.c. 50 0 100 30 100 3

< 55.000 t/j
1552 Consumptie-ij sfabrieken 50 0 100 50 100 3
1581 Broodfabrieken, brood- en 

banketbakkerijen:
1581 - v.c.« 2500 kg meel/week 30 10 30 10 30 2
1581 - Brood- en beschuitfabrieken 100 30 100 30 100 3
1582 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 30 100 3
1584 Verwerking cacaobonen en 

vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
1584 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker

branden
100 30 50 30 100 3

1585 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3
1586 Koffiebranderijen en theepakkerijen:
1586 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3
1589.2 Soep- en soeparomafabrieken:
1589.2 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3
1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 0 30 2
1598 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 10 100 3
17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL



SB-codel OMSCHRIJVING Geur Stof Geluid Gevaar Afst. Cat.

171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3
172 Weven van textiel:
172 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3
173 T extielveredelingsbedrij ven 50 0 50 10 50 3
174, 175 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3
176,177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte 

stoffen en artikelen
0 10 50 10 50 3

18 VERVAARDIGING VAN KLEDING;
BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3
182 Vervaardiging van kleding en - 

toebehoren (excl. van leer)
10 10 30 30 30 2

183 Bereiden en verven van bont; 
vervaardiging van artikelen van bont

50 10 10 10 50 3

19 VERVAARDIGING VAN LEER EN 
LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

192 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 
schoeisel)

50 10 30 10 50 3

193 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3
20 HOUTINDUSTRIE EN

VERVAARDIGING ARTIKELEN
VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1 Houtzagerijen 0 50 100 10 100 3
2010.2 Houtconserveringsbedrij ven:
2010.2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3
202 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3
203, 204 T immerwerkfabrieken 0 30 100 0 100 3
205 Kurkwaren-, riet- en

vlechtwerkfabrieken
10 30 30 0 30 2

21 VERVAARDIGING VAN PAPIER, 
KARTON EN PAPIER- EN
KARTONWAREN

2112 Papier- en kartonfabrieken:
2112 - p.c. < 3 t/u 50 50 50 30 50 3
212 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 30 100 3
2121.2 Golfkartonfabrieken:
2121.2 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 30 100 3
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN

REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN
MEDIA

221 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1
2221 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 10 100 3
2222 Drukkerijen (vlak- en rotatie- 

diepdrukkerijen)
30 0 100 10 100 3



SB-codel OMSCHRIJVING Geur Stof Geluid Gevaar Afst. Cat.

2222.6 Kleine drukkerijen en 
kopieerinrichtingen

10 0 30 0 30 2

2223 Grafische afwerking 10 0 10 0 10 1
2223 Binderijen 30 0 30 0 30 2
2224 Grafische reproductie en zetten 30 0 10 10 30 2
2225 Overige grafische activiteiten 30 0 30 10 30 2
223 Reproductiebedrijven opgenomen media 10 0 10 0 10 1
23 AARDOLIE-

/STEENKOOLVERWERK. IND.;
BEWERKING SPLIJT-
/KWEEKSTOFFEN

2320.2 Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 100 3
24 VERVAARDIGING VAN

CHEMISCHE PRODUKTEN
2442 Farmaceutische productenfabrieken:
2442 - formulering en afvullen 50 10 50 50 50 3

geneesmiddelen
2442 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2
2462 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
2462 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3
2464 Fotochemische productenfabrieken 50 10 100 50 100 3
2466 Chemische

kantoorbenodigdhedenfabrieken
50 10 50 50 50 3

25 VERVAARDIGING VAN
PRODUKTEN VAN RUBBER EN
KUNSTSTOF

2512 Loopvlakvemieuwingsbedrijven:
2512 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3
2513 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 100 3
26 VERVAARDIGING VAN GLAS, 

AARDEWERK, CEMENT-, KALK
EN GIPSPRODUKTEN

261 Glasfabrieken:
261 - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100 30 100 3
2615 Glasbewerkingsbedrijven 10 50 50 30 50 3
262, 263 Aardewerkfabrieken:
262, 263 - vermogen elektrische ovens totaal 

^OkW
10 50 30 10 50 3

262,263 - vermogen elektrische ovens totaal 
^ 40 kW

30 100 100 30 100 3

2661.2 Kalkzandsteenfabrieken:
2661.2 - p.c. < 100.000 t/j 10 100 100 30 100 3
2662 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken

D 1 A AM 1 AA '
50 100 100 30 100 3



SB-codel OMSCHRIJVING Geur Stof Geluid Gevaar Afst. Cat.

2663, 2664 - p.c. < 100 t/u 10 100 100 10 100 3
2665,2666 Vervaardiging van producten van beton, 

(vezel)cement en gips:
2665, 2666 - p.c. < 100 t/d 10 100 100 100 100 3
267 Natuursteenbewerkingsbedrijven:
267 - zonder breken, zeven en drogen 0 30 100 0 100 3
2681 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 50 50 10 50 3
2682 Minerale productenfabrieken n.e.g. 50 100 100 50 100 3
28 VERVAARD. VAN PRODUKTEN

VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 Constructiewerkplaatsen:
281 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3
284 Smederijen, lasinrichtingen, 

bankwerkerijen e.d.
50 30 100 30 100 3

2851 Metaaloppervlaktebehandelingsbe-
drijven:

2851 - algemeen 50 50 100 50 50 3
2851 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 50 3
2851 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3
2851 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3
2851 - mechanische oppervlaktebehandeling 30 50 100 30 50 3

(slijpen, polijsten)
2851 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3
2851 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3
2851 - emailleren 100 50 100 50 100 3
2851 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, 

verzinken, verkoperen ed)
30 30 100 50 30 2

2851 - metaalharden 30 50 100 50 100 3
2851 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 100 3
2852 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 3
287 Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3

29 VERVAARDIGING VAN MACHINES
EN APPARATEN

29 Machine- en apparatenfabrieken:
29 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 3
30 VERVAARDIGING VAN

KANTOORMACHINES EN
COMPUTERS

30 Kantoormachines- en computerfabrieken 30 10 50 30 50 3
31 VERVAARDIGING VAN OVER.

ELEKTR. MACHINES, APPARATEN 
EN BENODIGDH.



SB-codel OMSCHRIJVING Geur Stof Geluid Gevaar Afst. Cat.

314 Accumulatoren- en batterij enfabrieken 100 30 100 50 100 3
316 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 50 30 50 3
32 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, 

VIDEO-, TELECOM-APPARATEN
EN -BENODIGDH.

321 t/m 323 Vervaardiging van audio-, video- en 
telecom-apparatuur e.d.

30 0 50 30 50 3

3210 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3
33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE

EN OPTISCHE APPARATEN EN
INSTRUMENTEN

33 Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d.

30 0 30 0 30 2

34 VERVAARDIGING VAN AUTO'S,
AANHANGWAGENS EN
OPLEGGERS

343 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 100 3
35 VERVAARDIGING VAN 

TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. 
AUTO’S, AANHANGWAGENS)

351 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
351 - houten schepen 30 50 50 10 50 3
351 - kunststof schepen 100 50 100 50 100 3
352 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:
352 - algemeen 50 30 100 30 100 3
354 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 100 3
355 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 3
36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS

EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
361 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 3
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2
363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2
364 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3
365 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3
366 Vervaardiging van overige goederen 30 10 50 30 50 3

n.e.g.
45 BOUWNIJVERHEID

50 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS 
Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven

0 30 10 30501,502, 504 10 2



SB-codel OMSCHRIJVING Geur Stof Geluid Gevaar Afst. Cat.

5020.4 Autoplaatwerkerij en 10 30 100 10 100 3
5020.4 Autobeklederij en 10 10 10 10 10 1
5020.4 Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 50 3
5020.5 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2
503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen 0 0 30 10 30 2

en -accessoires
505 Benzineservisestations:
505 - met LPG 30 0 30 100 100 3
505 - zonder LPG 30 0 30 30 30 2
51 GROOTHANDEL EN

HANDELSBEMIDDELING
511 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1
5121 Grth in akkerbouwproducten en 

veevoeders
30 30 30 30 30 2

5122 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2
5123 Grth in levende dieren 50 10 100 0 100 3
5124 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3
5125,5131 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 

consumptie-aardappelen
30 30 30 30 30 2

5132,5133 Grth in vlees, vleeswaren, 
zuivelproducten, eieren, spijsoliën

10 0 30 30 30 2

5134 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2
5135 Grth in tabaksproducten 10 0 30 0 30 2
5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2
5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2
5138,5139 Grth in overige voedings- en 

genotmiddelen
10 10 30 30 30 2

514 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2
5151.1 Grth in vaste brandstoffen:
5151.1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 100 50 30 100 3
5151.3 Grth minerale olieproducten (excl. 

brandstoffen)
100 0 30 50 100 3

5152.2 /.3 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3
5153 Grth in hout en bouwmaterialen 0 10 50 10 50 3
5154 Grth in ijzer- en metaalwaren en 

verwarmingsapparatuur
0 0 50 10 50 3

5155.1 Grth in chemische producten 50 10 30 100 100 3
5156 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2
5157 Autosloperijen 10 30 100 30 100 3
5157.2 /.3 Overige groothandel in afval en schroot 10 30 100 10 100 3
5162 Grth in machines en apparaten 0 0 30 0 30 2
517 Overige grth (bedrijfsmeubels, 0 0 30 0 30 2

emballage, vakbenodigdheden e.d. 
52 REPARATIE T.B.V.
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PARTICULIEREN
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's 

en motorfietsen)
10 0 10 10 10 1

60 VERVOER OVER LAND
6022 Taxibedrijven, taxistandplaatsen 0 0 30 0 30 2
6023 T ouringcarbedrij ven 10 0 100 0 100 3
6024 Goederenwegvervoerbedrij ven (zonder 

schoonmaken tanks)
0 0 100 30 100 3

63 DIENSTVERLENING T.B.V. HET
VERVOER

6312 Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen 30 10 50 30 50 3
71 VERHUUR VAN

TRANSPORTMIDDELEN, 
MACHINES, ANDERE ROERENDE
GOEDEREN

711 Personenauto verhuurbedrij ven 10 0 30 10 30 2
712 Verhuurbedrijven voor 

transportmiddelen (excl. Personenauto's)
10 0 50 10 50 3

713 Verhuurbedrijven voor machines en 
werktuigen

10 0 50 10 50 3

714 Verhuurbedrijven voor roerende 
goederen n.e.g.

10 10 30 10 30 2

72 COMPUTERSERVICE- EN
INFORMATIETECHNOLOGIE

72 Computerservice- en 
informatietechnologie-bureau's e.d.

0 0 10 0 10 1

73 SPEUR- EN
ONTWIKKELINGSWERK

731 Natuurwetenschappelijk speur- en 
ontwikkelingswerk

30 10 30 30 30 2

732 Maatschappij- en
geesteswetenschappelijk onderzoek

0 0 10 0 10 1

74 OVERIGE ZAKELIJKE
DIENSTVERLENING

74 Overige zakelijke dienstverlening: 
kantoren

0 0 10 0 10 1

747 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 50 50 3
7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 10 30 2
7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1
75 OPENBAAR BESTUUR,

OVERHEIDSDIENSTEN
7525 Brandweerkazernes 0 0 50 0 50 3
90 MILIEUDIEN ST VERLENING
9000.2 Vuilophaal-, straatreinigingsbedrij ven 50 30 50 10 50 3



SB-codel OMSCHRIJVING

e.d.
9000.2 Gemeentewerven (afval-inzameldepots)
9000.3 Áfval verwerkingsbedrij ven:
9000.3 - kabelbranderijen
9000.3 - pathogeen afvalverbranding (voor 

ziekenhuizen)
9000.3 - oplosmiddelterugwinning
9000.3 - verwerking fotochemisch en galvano- 

afval
91 DIVERSE ORGANISATIES
9301.1 Wasserijen en strijkinrichtingen
9301.1 T apij treinigingsbedrij ven
9301.2 Chemische wasserijen en ververijen
9301.3 W as verzendinrichtingen

Geur Stof Geluid Gevaar Afst. Cat.

30 50 50 10 50 3

100 50 30 10 100 3
50 10 30 10 50 3

100 0 10 30 100 3
10 10 30 10 30 2

30 0 50 30 50 3
30 0 50 30 50 3
30 0 30 30 30 2
0 0 30 0 30 2



Bijlage II: STAAT VAN HORECA-ACTIVITEITEN

categorie 1 ’topsegment horeca’
Bedrijven die in uiterlijke presentatie en in hun bedrijfsactiviteiten 
een uitgesproken relatie hebben met de aanwezige cultuurhistorische 
kwaliteiten op het landgoed
* restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice, met hooguit 
incidenteel gebruik ten behoeve van feesten en muziek- en/of 
dansevenementen);

* exclusief hotel.

categorie 2 ’lichte horeca’
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en ’s avonds behoeven te 
zijn geopend (vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) 
en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken 
en een bedrijfsoppervlak hebben van minder dan 250 m2.
Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën 
onderscheiden:
* automatiek;
* broodjeszaak;
* cafetaria;
* croissanterie;
* koffiebar;
* lunchroom;
* ijssalon;
* snackbar;
* tearoom;
* traiteur;
* bistro;
* restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice);
* (budget)hotel.

categorie 3 ’middelzware horeca’
Grotere bedrijven en/of bedrijven die eventueel ook delen van de 
nacht geopend zijn en die daardoor aanzienlijke hinder voor 
omwonenden 
kunnen veroorzaken:
* bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak 
van meer dan 250 m2;

* restaurant met een bezorg- en/of afhaalservice (o.a. pizza, 
chinees, drive-through restaurants);

* bar;
* bierhuis;
* biljartcentrum;



» café;
* proeflokaal;
* shoarma/grillroom;
* zalenverhuur (met hooguit incidenteel gebruik ten behoeve 
van feesten en muziek- en/of dansevenementen).

categorie 4 ’zware horeca’
Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend 
zijn en/of die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en 
daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen 
brengen. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën 
onderscheiden:
4a gewone horeca:
* dancing;
* discotheek;
* nachtclub;
» partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en 
muziek- en/of dansevenementen).
4b buitengewone horeca:
» seks- en/of pornobedrijf;
* prostitutiebedrijf.
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