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Kennemerpark en omgeving

� Rustige, ruim opgezette, gezinsvriendelijke omgeving

� Flat van 17 meter hoog is stadsdesign, sluit niet aan bij groene, dorpse karakter van het 
aangrenzende Kennemerpark. Leidt tot groenkap, horizonvervuiling.

� Suggestieve informatie in Brochure 1828 en onvolledige toetsing in Ruimtelijke Onderbouwing. 
Daarnaast Kennemerpark verbazingwekkend niet als belanghebbende meegenomen in toetsing. 

� Ernstige zorgen omtrent volume, hoge woondichtheid, homogene doelgroep en 
(geluids)overlast o.a. agv dakterrassen of 2,3 en 4 hoog 







Kennemerpark

Liander

1828



Bijlage 4: Handreiking ruimtelijke kwaliteit

De Gemeente Bloemendaal kent een hoge ruimtelijke kwaliteit. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

kunnen de kwaliteit verder verbeteren, maar ook verslechteren. Het beschermen en verbeteren van de 

kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt in de Structuurvisie Bloemendaal. Nieuwe plannen worden 

daarom door de gemeente getoetst op de impact op de ruimtelijke kwaliteit. Wat deze ruimtelijke 

kwaliteit is en hoe men hiermee om kan gaan wordt in deze handreiking beschreven.

Wat is ruimtelijke kwaliteit?

Ruimtelijke kwaliteit is de optelsom van 3 kernwaarden: gebruikswaarden, belevingswaarden en 

toekomstwaarden. Deze definitie vindt zijn oorsprong bij de klassieke waarden voor goede architectuur 

en wordt in deze tijd veelvuldig gebruikt voor de beschrijving van ruimtelijke kwaliteit, zo ook bij de 

Gemeente Bloemendaal. Voor stedenbouwkunde, architectuur, landschapsarchitectuur zijn deze 

waarden te gebruiken om te beoordelen wat de kwaliteit is van een plan en van de huidige situatie. 

Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017 Bloemendaal -

ruimtelijke kwaliteit ter plaatse dient voorop te staan



Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017 Bloemendaal -

ruimtelijke kwaliteit ter plaatse dient voorop te staan

Gebruikswaarden (Synoniemen: doelmatigheid, functionaliteit) 

Hoe een plek gebruikt wordt (of gaat worden) staat centraal bij deze waarde. 

� Is het gebruik passend in de omgeving? 

� Beperkt het (toekomstig) gebruik van het gebied, het gebruik van een naburig gebied? 

� Heeft het plan een nadelig effect op de omgeving, geluid, bezonning, privacy of iets anders?    

� Wordt de locatie intensief gebruikt of juist extensief en past dat bij de omgeving? 

� Stimuleert het gebruik ook de activiteit van de omgeving, bijvoorbeeld bij winkels? 

� Tast het gebied de plaatselijke natuurwaarden aan? Is er genoeg ruimte voor planten en dieren? 

� Is het gebruik passend op de plek? 

� Is er voldoende ruimte aanwezig voor het gebruik? 

� Is het gebied goed bereikbaar voor het beoogd gebruik en zijn er genoeg parkeervoorzieningen? 

� Wordt het hele gebied gebruikt, of zijn er restruimten? 

� Is het gebruik passend bij het gebouw? 

� Is het (toekomstig) gebruik passend bij de grootte en kwaliteit van het gebouw? 

� Is er een slimme combinatie van functies mogelijk? 



Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017 Bloemendaal -

ruimtelijke kwaliteit ter plaatse dient voorop te staan

Belevingswaarden (Synoniemen: identiteit, schoonheid, aantrekkelijk) 

Aantrekkelijkheid van een gebied of een plan is waar het om gaat bij de belevingswaarden. 

� Past het gebied in de huidige stedenbouwkundige of landschappelijke structuur? 

� Past de ontwikkeling bij de eigenheid van de omgeving of is het contrasterend? 

� Is er een sterk contrast met, een geleidelijke overgang met of een doorzetting van de ruimtelijke structuur 

van de omgeving? 

� Wat is of wordt de bijzonderheid van een plek? Is de geschiedenis van de plek nog terug te vinden? Zijn 

historische of landschappelijke (zicht)lijnen / elementen aanwezig? 

� Is er samenhang in het (stedelijk of natuurlijk) landschap? 

� Is het gebied groen of steenachtig en hoe past dat in de omgeving? Is het gebied of plan rommelig, divers of 

monotoon? Een goede balans tussen verscheidenheid en uniformiteit zorgt voor een hoog gewaardeerde 

omgeving. 

� Zijn minder aantrekkelijke plekken in het zicht of zijn deze gecamoufleerd? Zijn er achterkantsituaties? 

� Is het fijne (verblijfs)plek? 

� Is er een goede verhouding tussen open ruimte en bouwmassa, voelt een plek kaal, geborgen of benauwd? 

� Is het gebied sociaal veilig? Is er licht en zicht op alle plekken? 

� Zijn gebouwen georiënteerd op de openbare ruimte of zijn er kale gevels? 

� Is de plek druk, levendig of stil? En is dit wenselijk? 



Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017 Bloemendaal -

ruimtelijke kwaliteit ter plaatse dient voorop te staan

Toekomstwaarden (duurzaamheid, flexibiliteit, beheerbaarheid) 

In hoeverre een plek toekomstbestendig is, wordt met deze waarden beschreven. 

� Is een plek duurzaam ingericht? Heeft de plek invloed op het eco- of watersysteem? Is er voldoende waterberging? 

� Worden duurzame energiebronnen gebruikt? Is de plek aanpasbaar voor veranderingen van het klimaat? Kunnen 

materialen worden hergebruikt of komen ze van duurzame bronnen? 

� Is er voldoende flexibiliteit in het plan? 

� Kan het gebied of gebouwen (in de toekomst) ook gebruikt worden voor andere functies of gebruikers? 

� Is een plek levensloopbestendig en is er aandacht voor mensen van alle leeftijden en mindervaliden? 

� Is een plek goed te beheren? 

� Zijn de plekken bereikbaar en schoon te houden? 

� Is er kans op leegstand of verpaupering? 

� Krijgen nieuwe bomen voldoende ruimte voor volwaardige groei? 

� Voelen mensen zich verantwoordelijk voor de omgeving? 



Locatie - geschikt voor intensieve woningbouw ?

50kV Station Liander

� Advies van Gezondheidsraad aan de Staatssecretaris van Infrastructuur 

en Waterstaat over woningbouw in de omgeving van bronnen met 

elektromagnetische straling (april 2018) :

� “Omdat er aanwijzingen zijn voor een oorzakelijk verband tussen 

blootstelling aan magnetische velden en een verhoogd risico op 

kinderleukemie en hersentumoren, en magnetische velden niet 

tegengehouden worden door bodem of bouwmaterialen, geeft de 

commissie vanuit gezondheidskundig oogpunt de staatssecretaris in 

overweging om het beleid uit te breiden naar ondergrondse 

elektriciteitskabels en andere bronnen van langdurige blootstelling aan 

magnetische velden uit het elektriciteitsnetwerk, zoals 

transformatorstations en transformatorhuisjes”.

� Sluit het College hier de ogen voor ? 

Geluidsbelasting Randweg, Spoor en 50 kV station

� Beleidsdocument ‘Ontwerp Actieplan Geluid’ van gemeente Bloemendaal: Gemeente wil serieus werk maken van het terugdringen van

de geluidsbelasting binnen de gemeente 

� In contrast: in voorgenomen plan 1828 overschrijden de berekende geluidsbelastingen vanwege zowel het wegverkeer als het 

spoorweglawaai de voorkeursgrenswaardes, zelfs na het nemen van beperkende maatregelen. Door het RIVM wordt de betreffende 

geluidsbelasting (61-65 Lden) als slecht beoordeeld. De trafo brom van het 50kV station is hier nog niet meegenomen 

� Als mitigerende maatregel wordt o.a. voorgesteld de toekomstige bewoners goed en tijdig te informeren over de geluidssituatie  ?



Opzet

� Locatie betreft een smalle reep 

van ca 32 m diep van hekwerk tot 

sloot, ca 110 m breed

� Ontwerp ca 22 m diep, ca 70 m 

breed, 17 m hoog. Zeer intensief 

met 104 appartementen en ca 150 

bewoners.

� Alles op zuiden gericht ivm

zonlicht en geluidsbelasting. 

� Slechts 3 meter afstand tussen 

sloot en ontwerp. In tegenstelling 

tot ontwerp geen ruimte voor 

bomen.

� Feitelijk 17 meter hoge wand, 

direct grenzend aan volkstuinen, 

niet passend in een groene 

dorpsachtige omgeving.

� Doelgroep 18-28 jaar; 

Dakterrassen op 2,3,4 hoog zonder 

enige geluidsdemping richting 

slaapkamers Kennemerpark (ca 

65m)



Ervaringen elders

� Haarlem – misstanden pand Zijlweg (Haarlems Dagblad, Hart van Nederland) 

� Utrecht - Place2BU (Algemeen Dagblad)








