
 
Inspreker ; Ruud Looman 
Namens ; bewoners Parnassialaan en appartementen Bloemveld 
Onderwerp ; ontwikkelingen Park Vogelenzang 
Datum  ; 15 februari 2022 
 
De ontwikkelingen baren ons grote zorgen (en ook de professionals van Studio Hartzema en Van 
Diest; verantwoordelijk voor Stedenbouwkundig Plan en Beeldkwaliteitsplan).  
 
Uitgangspunt; 250 woningen maximaal. Bestemmingsplan; vastgesteld 12 december 2019. 
 
Het plan nu; 
Energiegebouw;   53 app 
Zonneheuvel;    31 app   Totaal 84 = 33%  25-50m2 
Zorg in historisch kwartet  24 
      23          Totaal 47 
Totaal     131       appartementen / eenheden 
Vrije sector 2/3 van 250 166 
Totaal    297       woningen / wooneenheden. 
 
Kwaliteitsteam nu tijdelijk gestopt. Wethouder Wijkhuijsen zegt; zolang de ontwikkelaar voldoet aan 
het bestemmingsplan kan ik er weinig van zeggen. 
Bestemmingsplan is kader, belangrijk zijn ook de onderleggers, toelichtingen en gemeentelijke 
verordeningen.  
 
Woonvisie 2018-2022    
Par. 3.4.2 
Het gemeentelijk woonbeleid is vastgelegd in de Woonvisie 2018-2022. In de Woonvisie staat 
beschreven wat voor soort woningen er moeten worden gebouwd en welke andere maatregelen 
de gemeente neemt om de lokale woningmarkt goed te laten functioneren. Het belangrijkste doel 
van de woonvisie is om de woningvoorraad, voor nu en in de toekomst, zo veel mogelijk af te 
stemmen op de woonwensen van de Bloemendaalse inwoners.  
 
Met het woningbouwprogramma voor Park Vogelenzang wordt een bijdrage geleverd aan de 
doelstellingen. Er worden grondgebonden en gestapelde woningen gebouwd, waarvan 1/3 deel in 
de sociale huursector. Daarnaast worden woningen en appartementen gebouwd in het sociale en 
middeldure segment. Het verdient aanbeveling om de appartementen levensloopbestendig te 
bouwen, zodat ze geschikt zijn voor de doelgroep senioren. Op deze wijze kan doorstroming in het 
sociale en middeldure segment worden bevorderd. 
 
Hoewel de bouw van eengezinswoningen in het dure segment geen kerndoel uit de woonvisie is, 
wordt het bouwen in dit segment op de locatie Park Vogelenzang wel als een gewenste 
ontwikkeling gezien. De gemeente Bloemendaal vergrijst. In de komende 10 jaar wordt een 
toename van het aantal senioren verwacht en een afname van het aantal huishoudens met 
kinderen. Bloemendaal heeft een goed voorzieningenniveau en wil dit graag op peil houdt. Daarom 
hecht de gemeente eraan dat er in alle prijsklassen voldoende woningen zijn voor gezinnen met 
kinderen.  
Er zijn twee manieren om dit te bevorderen. Door de bouw van seniorenwoningen, zodat senioren 
doorstromen en bestaande eengezinswoningen vrijkomen of door de bouw van nieuwe 
eengezinswoningen. Indien de marktomstandigheden dat toelaten, dan heeft de bouw van 
seniorenwoningen de voorkeur. Veel senioren zoeken echter een woning in de buurt van 
voorzieningen. Indien een bouwlocatie excentrisch is gelegen ten opzichte van voorzieningen, dan 
heeft de bouw van eengezinswoningen de voorkeur. Dit is hier het geval.  
 
 
 
 
 



 
2. Analyse 
2.4.1. Doelgroepen (woningbehoefte)  
pag 14 
Naast differentiatie in prijssegment is ook differentiatie op woningtypologie gewenst. Ook bij de 
woningtypologie is de dorpskern leidend in het maken van de keuze. Elke ontwikkeling moet 
bijdragen aan de kwaliteiten van de betreffende dorpskern en de gemeente als geheel. Elke 
ontwikkeling vraagt om een zorgvuldige inpassing binnen de bestaande omgeving en structuur. In 
een vroeg stadium zal de ontwikkelaar gevraagd worden onderzoek te doen naar de locatie- en 
marktbehoefte. 
 
3. Beleidsdoelstellingen 
Pag. 16 
3.4 Levensloopbestendig 
Een specifieke kwaliteit van woningen is dat zij gedurende een lange tijd (vaak meer dan 100 jaar) 
gebruikt worden. Tijdens hun bestaansperiode worden de woningen door verschillende mensen 
met verschillende behoeften bewoond. Uitgaande van de langere levensverwachting en het 
rijksbeleid dat bewoners langer zelfstandig thuis wonen, zullen steeds meer mensen hun 
zorgbehoefte in hun eigen woning moeten opvangen. Vaak worden bestaande woningen 
aangepast op de wensen van nieuwe bewoners; niet alle woningen zijn hiervoor echter geschikt. 
Uitbreiding van het aan- 
bod zorggeschikte woningen blijft om deze reden een aandachtspunt. 
 
 
Bestemmingsplan 
4.2 De bouwvlekken 
Bouwvlek III – historisch kwartet  
Eén van de dragers van het Park Vogelenzang wordt gevormd door de nog aanwezige 
monumentale gebouwen in de as. Vanuit gebouw Vogelenzang loopt deze as naar het noorden tot 
aan de Watertoren.  
Het hoofdgebouw, Beukenhorst, Lokhorst en de Kerk vormen de kern van het terrein en krijgen 
een nieuwe functie. Voor het verlenen van zorg komen deze panden niet meer in aanmerking. Een 
mogelijke combinatie van wonen, werken of anderszins passend gebruik, lijkt goed mogelijk. Een 
juiste invulling zorgt tevens voor de mogelijkheid tot behoud. 

(nb. In vaststellingsbesluit mogelijkheid Zorghotel opgenomen, maar ALLEEN het hoofdgebouw) 
(nb. Bouwvlek IV is “De zorgzone”, dus niet bouwvlek III)  

Hoe dan ook dient in deze monumenten flink geïnvesteerd te worden om ze voor de toekomst te 
kunnen behouden. Dit rechtvaardigt ook een bepaalde planologische ruimte waar het gaat om de 
invulling die aan deze panden wordt gegeven. 
Binnen de huidige bestemming “Maatschappelijke doeleinden” kan geen functie worden 
gerealiseerd die voldoende financiële armslag biedt om over te gaan tot renovatie en verbouw.  
Door de bouwvlek groter te definiëren dan de bestaande bebouwing ontstaan mogelijkheden voor 
uitbouwen en bijgebouwen. Deze vergroten enerzijds de mogelijkheden voor herontwikkeling, 
maar vereisen anderzijds een gedegen architectonische opvatting om de monumentale bebouwing 
geen geweld aan te doen. Uitbouwen en bijgebouwen dienen bij te dragen aan de alzijdigheid van 
de bouwvlek en de gerichtheid op de lus. 
 
 
Bouwvlek VII – Watertoren en ketelhuis  
De Watertoren vormt de noordelijke beëindiging van de historische as. Het gebouw leent zich, in 
combinatie met het monumentale stookhuis, voor een aanjagende functie zoals bijvoorbeeld 
horeca met buitenterras. Te denken valt aan een restaurant, bierbrouwerij, bed & breakfast, etc. 
De locatie is daarnaast geschikt voor een invulling die een verbinding legt met, en een 
meerwaarde heeft voor de kern Bennebroek. Ook zou inzet van patiënten als werknemer een 
goede aanvulling kunnen zijn. De ligging op het zuiden biedt uiteraard fraaie kansen voor een 
terrasfunctie. Natuurlijk dient een dergelijke functie zich te voegen binnen de randvoorwaarden die 
de locatie kent waar het gaat om de omliggende bebouwing en functies. 



De Watertoren is een eigenstandige bouwvlek, maar grenst direct aan woningbouw langs de 
Leidsevaart (bouwvlek V). Dit gegeven biedt de mogelijkheid hergebruik van de Watertoren te 
combineren met nieuwbouw, zowel direct naast het gebouw of als uitbouw van de Watertoren.  
(beeldkwaliteitsplan pag. 26 Bouwvlek II Rijksstraatweg Zuid; “statige villa’s aan de rand van het 
bouwveld op grote percelen”) 
 
4.4. Programma 
De villa's langs de Rijksstraatweg hebben voor GGZ inGeest geen functie meer, omdat verbouw 
naar zelfstandige wooneenheden niet mogelijk is. De woningen zullen als woonhuizen worden 
verkocht. 
(beeldkwaliteitsplan pag. 26 Bouwvlek II Rijksstraatweg Zuid; “statige villa’s aan de rand van het 
bouwveld op grote percelen”). 
Zie SP proefverkaveling pag. 76 en 77 ; géén woningen toegevoegd in de villa’s 
 
Wonen  
Bij de vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan heeft de gemeenteraad bepaald dat het 
maximum aantal woningen in Park Vogelenzang 250 mag bedragen. De exacte invulling zal pas 
bepaald worden bij de uitwerking van de verschillende deelgebieden. Daarom is per deelgebied 
(voor zover relevant) een maximum aantal wooneenheden opgenomen. Deze aantallen zijn 
gebaseerd op de proefverkavelingen.  
Zie SP proefverkaveling pag. 76 en 77 ; géén woningen in energiegebouw. 
Omwille van de flexibiliteit is een regeling opgenomen waarmee met de aantallen woningen nog 
kan worden geschoven. Het totaal aantal woningen wordt echter niet meer dan 250. Voor 
herontwikkeling van het Herman Harmshofje, De Linden en Westerhout kan het aantal woningen 
worden verhoogd tot 300. Hiervoor zijn in het voorliggende bestemmingsplan 
wijzigingsbevoegdheden opgenomen. 
 
5.1.2 Plangebied  
Op basis van de omvang van het programma en functies/activiteiten zoals is omschreven in 
hoofdstuk 2 is bepaald of een m.e.r.-beoordeling nodig is. De relevante voorgenomen ontwikkeling 
die het bestemmingsplan mogelijk maakt betreft:  

- maximaal 250 woningen; 
- lichte bedrijven / horeca / maatschappelijke functies.  

 
 
Verordening sociale woningbouw.  
 = 1/3 sociale huurwoningen.  
Art. 1; sociale huurwoning: een zelfstandige woning, die wordt verhuurd door een corporatie en 
een rekenhuur heeft die niet hoger is dan de liberalisatiegrens; 
Art.6; De sociale huurwoningen moeten door een in Bloemendaal toegelaten corporatie moeten 
worden gerealiseerd of aan een in Bloemendaal toegelaten corporatie worden overgedragen.  
 
 
 
 
Kortom, de uitgangspunten van het bestemmingsplan, het Stedenbouwkundig Plan, 
Beeldkwaliteitsplan, de Woonvisie en de Verordening sociale woningbouw worden aan alle kanten 
aan de laars gelapt. Het verzoek aan u is om de ontwikkelaar te sommeren zich aan de gemaakte 
afspraken te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De oorzaak van het ontstane probleem. 
In het Stedenbouwkundige Plan (SP) is op pagina 76-77 een proefverkaveling opgenomen,  
waarnaar verwezen wordt in het Bestemmingsplan. In dit SP zijn de woningaantallen per 
deelgebied aangegeven;  

- bouwvlek III, historisch kwartet; 100 woningen waarvan 80 sociaal,  
- bouwvlek VII, ketelhuis en watertoren (energiegebouw); geen woningen,  
- bouwvlek IIa; één villa, geen toevoegingen. 

Omdat de ontwikkelaar nu 47 zorgeenheden (plus ruimten ondersteuning, keukens, 
gemeenschappelijke woonkamers, ruimten voor zorg, etc.) in bouwvlek III heeft toegevoegd, moet 
dus een nieuwe plek gevonden worden voor de sociale woningen. En die ruimte is er niet binnen 
het plangebied. Vandaar dat dus nu de zeer kleine appartementjes zijn toegevoegd in bouwvlek IIa 
(31 st.) en bouwvlek VII (53 st.). 
De oplossing is simpel; geen zorgunits, maar (een deel van de) sociale woningen zoals 
afgesproken in het historisch kwartet, bouwvlek III. 
 
 
 
 

 

Bouwvlek VII 

Bouwvlek IIa Bouwvlek III 

Zonneheuvel 31 app 

Ketelhuis / watertoren 53 app 


