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“ We streven naar een 
gedifferentieërde 
woningbouw in de 
gemee nte Bloemendaal. 
Met name aan woningen 
in het starters- en 
middeldure segment is 
veel behoefte.”
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DE 
UITDAGING

Het nieuwe College van B&W van Bloemendaal schrijft in haar Coalitieakkoord: 
We streven naar een gedifferentieerde woningbouw in de gemeente. Met name 
aan woningen in het starters- en middeldure segment is veel behoefte. We streven 
ernaar om te voldoen aan de regionale woningbouwopgave. Het nieuwe 
gemeentebestuur speelt daarmee in op de grote vraag aan betaalbare woon-
ruimte voor jongeren en andere starters in de gemeente en regio. Tegelijkertijd 
staat in het Coalitieakkoord: Het behoud van de aantrekkelijke en groene woon-
omgeving is een speerpunt bij beleidsontwikkelingen. Er is ruimte om te wonen 
en te leven, en er is ruimte voor natuur en groen. Ons uitgangspunt is dat het 
inpassen van woonruimte moet bijdragen aan de leefbaarheid en de kwaliteit 
van de leefomgeving.

Een dubbele uitdaging: er moeten meer woningen bijkomen, vooral in het betaalbare segment èn 
tegelijkertijd moeten de groene kwaliteiten van Bloemendaal behouden blijven. Wibaut en AIVM 
presenteren met 1828 een voorstel dat optimaal inspeelt op deze dubbele uitdaging. Kwaliteitsrijke 
woningen in het betaalbare segment in wat nu nog een rafelrandje is. 

We presenteren 1828 als een voorstel. Een voorstel dat we samen met de gemeente willen aanscherpen 
om het nog beter op de Bloemendaalse maat te maken. Als dit voorstel de gemeente aanspreekt, 
dan gaan we – in lijn met de ambities uit het Coalitieakkoord – vroegtijdig in gesprek met omwonenden. 
We lopen zo vooruit op de Omgevingswet die de komende jaren wordt ingevoerd. Onze ambitie is 
om ook een focusgroep van potentiële bewoners samen te stellen, zodat we ook bij hen wensen 
ophalen die het woonconcept van 1828 nog versterken. 

Hieronder werken we eerst de uitdaging die 
er ligt voor de woningmarkt in Bloemendaal 
en omgeving uit. We kijken daarbij ook naar 
landelijke trends op dit gebied. In het tweede 
hoofdstuk komt het woonconcept van 1828 
aan bod. In hoofdstuk drie beschrijven we 
vervolgens de architectonische en steden-
bouwkundige inpassing op de locatie. In het 
laatste hoofdstuk staan we tot slot stil bij de 
participatie en cocreatie met stakeholders. 

“Een dubbele uitdaging: er moeten 
meer woningen bijkomen, vooral 
in het betaalbare segment èn 
tegelijkertijd moeten de groene 
kwaliteiten van Bloemendaal 
behouden blijven.”
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PROGNOSE

De Nederlandse woningmarkt is in een snel tempo aan het veranderen, zeker 
in de Randstad. In algemene zin is er een groei van het aantal huishoudens, 
van 7,7 miljoen op dit moment naar 8,6 miljoen over 40 jaar. Dat heeft niet 
zozeer met de groei van de bevolking te maken, maar komt omdat jongere 
generaties minder en pas later trouwen en samenwonen. Ook ouderen blijven 
langer zelfstandig thuis wonen. De grootste groei zit daarmee in de groep 
eenpersoonshuishoudens. Onderstaande tabel laat dat duidelijk zien.

De bovenstaande demografische ontwikkeling staat op gespannen voet met het woning-
aanbod in Nederland. De meeste woningen zijn nog altijd gericht op gezinnen, terwijl het 
aandeel van gezinnen in de huishoudenssamenstelling daalt. De groeiers zijn de een- en 
tweepersoonshuishoudens. En die bestaan vooral uit jongeren en starters èn senioren 
waar van de kinderen uit huis zijn en die soms nog samen zijn maar ook steeds vaker alleen 
in een huis wonen. Senioren beschikken vaak nog over een (te grote) woning, maar ze 
zijn vaak geworteld in de buurt en met hun buren, omdat er voor hen vaak onvoldoende 
passend aanbod is blijven zij in hun gezinswoning. Het grootste probleem ligt bij de 
jongeren en starters bij het vinden van een woning, met name waar het om een 
betaalbaar huis gaat.

“Groeiers zijn de een- 
en twee- persoons-
huishoudens die bestaan 
uit jongeren, starters 
en senioren.”
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Zoomen we nog verder in op de opgave voor specifiek 
Bloemendaal, dan zien we dat de behoefte aan 
betaalbare huurwoningen voor kleine huishoudens 
in politieke en beleidsmatige zin wordt onderkend. In 
het coalitieakkoord benadrukken de collegepartijen 
CDA, D66 en VVD dat zij zich de komende jaren 
inzetten voor het behoud van de aantrekkelijke, groene 
woonomgeving van Bloemendaal. Woonruimte moet 
hierbij worden ingebed in deze natuurlijke omgeving en 
een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de kwaliteit 
van de leefomgeving. Zij streven naar gedifferentieerde 
woningbouw, waarbij wordt aangegeven dat er 
vooral behoefte is aan woningen in het goedkope- en 
middeldure segment. Dit is het segment waar 1828 een 
belangrijke bijdrage aan wil leveren. 
 
In de Woonvisie Bloemendaal 2018-2022 worden 
beschikbaarheid en betaalbaarheid als belangrijke 
speerpunten benoemd, evenals zelfredzaamheid. 
De gemeente wil zich de komende jaren onder meer 
inzetten voor de één- en tweepersoonshuishoudens 
met lage- en middeninkomens.

DE REGIO
De landelijke trend zoals die hierboven is beschreven pakt per regio 
sterk verschillend uit. Aan de randen van het land zien we een krimp van 
de bevolking. In de Randstad zien we juist een toename, zowel van de 
bevolkingsgroei als van het aandeel eenpersoonshuishoudens. De grotere 
metropoolregio Amsterdam springt er voor beide aspecten daarbij nog 
extra uit. Bron: CBS Bevolkingsgegevens 2015. Dat geldt ook voor de regio 
Kennemerland. In het Regionale Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland 
en IJmond 2016-2020 staat: Daarnaast is het goed om te onderstrepen 
dat de huishoudensgroei de komende jaren vooral bestaat uit één- en 
tweepersoonshuishoudens.

Prognose bevolkingsgroei
per gemeente 2012/2040

“Er is behoefte aan 
betaalbare huurwoningen 
voor kleine huishoudens.”
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Wachten en kletsen bij de wassalon van Place2BU

• Delen is het nieuwe vermenigvuldigen: voor veel jongeren 
geldt dat zaken als een auto makkelijker worden gedeeld. 
Het eigen bezit is minder in zwang, het is de beschikbaarheid 
die telt. Het delen gaat verder. Ook zaken als een gezamenlijke 
wasmachine, gereedschap etc. worden steeds gebruikelijker. 
De eigen woning hoeft niet zo groot te zijn, als er ook een 
collectieve ruimte is om (samen) te eten, leven en werken. 
Datzelfde geldt voor een gezamenlijk terras en groen.  

• Duurzaamheid is iets wat steeds belangrijker wordt. Voor 
alle Nederlanders, maar zeker ook voor deze doelgroep. Het 
gebruik van deelauto’s past daarbij, maar ook woningen die 
zeer energiezuinig zijn.  

• Samenhang. We spraken lang over een ik-tijdperk, maar juist 
voor jongeren die alleen of met zijn tweeën een huishouden 
vormen is contact met de buren en buurt belangrijk. Elkaar 
makkelijk kunnen ontmoeten en naar wens gezamenlijk 
activiteiten ontplooien maken we goed mogelijk in 1828.

STEEDS MEER DEELPLATFORMS 
Op steeds meer plekken wordt delen makkelijker gemaakt met speciale 
platforms, zo constateerde De Consumentenbond eind 2017. Zo is Peerby.
nl een makkelijk platform voor het delen van gereedschap in een straat 
of buurt. Snappcar.nl richt zich op het eenvoudig delen van auto’s 
en Thuisafgehaald.nl zorgt dat mensen bij een particulier met grote 
pannen een maaltijd kunnen afhalen. De Consumentenbond is positief 
over deze ontwikkeling, zowel vanuit kosten en duurzaamheid als de 
steeds professionelere manier waarop deze platforms werken met o.a. 
verzekeringen.

1828 speelt direct in op de groeiende mismatch in Bloemendaal en 
omgeving tussen vraag en aanbod van betaalbare woningen voor 
een- en twee persoonshuishoudens. Dat is uiteraard de primaire 
opgave. Maar 1828 gaat verder dan dat. Het speelt ook in op een 
aantal andere trends die juist voor deze doelgroep belangrijk zijn:

Bovenstaande uitdaging wordt in meer steden opgepakt. Soms heel grootschalig zoals 
bijvoorbeeld de Citycampus in Amsterdam Zuid-Oost. Maar ook veel kleinschaliger, 
zoals de woningen voor MBO-studenten op Laan van Spartaan in Amsterdam-West. In 
Hoofddorp realiseert IC-Netherlands in het project Hyde Park betaalbare appartementen 
voor een- en tweepersoonshuishoudens. In het Gelderse dorp Malden is een voormalig 
kantoorpand verbouwd tot 40 kleine appartementen voor jongeren en statushouders. 
Op een grotere schaal is dat ook gebeurd in Utrecht met het project Place2BU. 
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OUR DOMAIN 
AMSTERDAM
Blauwhoed ontwikkelt in Amstel III in Amsterdam 
Zuidoost een campusgebied met ruim 1.550 
appartementen en andere verblijfsfuncties. Het 
leegstaande en verouderde kantorengebouw 
Holendrecht Centre maakt plaats voor een 
levendige verblijfplek waar gewoond, gewerkt en 
gerecreëerd wordt. Het multifunctionele woon- 
en werkgebied is specifiek gericht op young 
professionals, studenten en jongeren.

PLACE2BU 
UTRECHT
Place2BU bestaat uit vier woongebouwen met 
490 zelfstandige eenkamerstudio’s en een aantal 
gemeenschappelijke ruimten. Ongeveer de helft van de 
studio’s is voor jongeren van 23 tot en met 27 jaar. De 
andere studio’s zijn voor statushouders en voor mensen 
die afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang en er 
aan toe zijn om (weer) zelfstandig te wonen. Iedereen 
in Place2BU woont zelfstandig. Voor de laatste twee 
groepen is er wel lichte begeleiding.

“1828 speelt in op 
trends als delen, 
duurzaamheid en 
samenhang.”
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“Betaalbare en 
compacte woningen 
voor jongeren van 
18-28 en veel  
service-achtige 
voorzieningen.”
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Wat de genoemde concepten met elkaar gemeen hebben, is dat ze zich richten 
op betaalbare en compacte woningen voor jongeren van 18 tot 28 jaar en veel 
service-achtige voorzieningen aanbieden. Die elementen zitten ook in 1828. 
1828 maken we echter op een Bloemendaalse maat. Dat betekent in concreto 
dat we van een relatief bescheiden omvang uitgaan. Daarnaast zetten we 
extra in op duurzaamheid. En tot slot kijken we naar de ligging. Anders dan 
de genoemde voorbeeldprojecten die ver van het centrum liggen kiezen we 
een plek waarbij zowel het centrum van Bloemendaal als de voorzieningen 
van Haarlem op maar een paar fietsminuten liggen.

HET CONCEPT 
VAN 1828

PROGRAMMA
We realiseren micro en medium appartementen in een mix van verschillende groottes:

Elk type appartement beschikt over eigen keuken- en sanitaire voorzieningen. Uitgangspunt is 
dat minimaal 2/3e van de woningen in de sociale huur komt. De overige woningen vallen onder 
de middeldure huur. De woonlasten zijn naast de huur ook laag door minimale kosten voor 
energieverbruik en het ruimte aanbod aan collectieve voorzieningen, waardoor bijvoorbeeld 
geen eigen wasmachine of auto aangeschaft kunnen en hoeven worden.

AANTAL TYPE GROOTTE

40 Appartement XS 20 m²

40 Appartement S 30 m²

25 Appartement M 50 m²

55 Parkeerplaatsen

1 Collectieve ruimte voor fietsenberging en wasruimte 330 m²

1 Lobby met collectieve ruimte voor wonen en werken 500 m²
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GEDEELDE 
VOORZIENINGEN
Belangrijk onderdeel van het concept is dat we veel voorzieningen 
‘inbouwen’ die gedeeld kunnen worden. In deze fase gaan we uit van:
• Een multimedia lounge met optimale internetvoorzieningen.
• Een wasbar waar ontmoeten, socializen en de was doen bij elkaar 

komt, een elders al gerealiseerd succesvol concept.
• Een sportvoorziening waarbij binnen en buiten fitness apparatuur 

staat. 
• Electrische deelauto’s, waarvoor maandelijks een kleine vaste 

vergoeding wordt betaald en vervolgens een vergoeding voor het 
gebruik. Te reserveren, openen en starten met een app.

• Een gezamenlijk terras

We onderzoeken op dit moment nog andere mogelijkheden, zoals:
• Gebruik van deel- en/of leasefietsen i.c.m. een fietsenstalling en 

onderhoudspunt
• Electrische deelscooters
• Een werkplaatsachtige voorziening

De definitieve keuze van 
de gedeelde voorzieningen 
willen we maken op basis 
van een inventarisatie in een 
focusgroep van potentiële 
bewoners. 

Door veel te investeren in deelvoorzieningen 
voor auto, fiets en eventueel scooter èn de 
nabijheid van drie treinstations verwachten 
we dat het autobezit relatief bescheiden is 
en blijft en een norm van maximaal 0,5
meer dan toereikend is. 

De voorzieningen zijn niet alleen beschikbaar
voor de bewoners van de 1828, maar ook voor 
de omwonenden. 1828 kan zo bijdragen aan 
ontmoetingen tussen nieuwe en bestaande 
bewoners van dit deel van de gemeente 
Bloemendaal.

‘Bezit maakt plaats voor
beschikbaarheid.’
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DUURZAAMHEID
Het concept van 1828 is van zichzelf al zeer duurzaam: relatief bescheiden 
private ruimte en relatief veel collectieve ruimten die veel intensiever 
worden gebruikt. Maar onze duurzaamheidsambities gaan verder. Door 
extra isolatiemaatregelen in combinatie met maximaal benutten van onder 
andere pv-cellen en collectieve warmteopwekking willen we ook een hogere 
duurzaamheidsambitie realiseren dan de huidige normen. De bewoners 
krijgen een app waarbij ze zelf steeds bij kunnen houden wat hun energie-
verbruik is, zodat dit een extra prikkel vormt voor een laag energieverbruik. 

Verder willen we zoveel mogelijk circulair bouwen. Als woonwensen 
veranderen kunnen kleine appartementen eenvoudig geschakeld worden 
tot grotere woningen. Onze ambitie is om alle bouwmaterialen op te 
nemen in een materialenpaspoort (bijvoorbeeld het in ontwikkeling zijnde 
Madaster). 

Tot slot de ook belangrijke sociale duurzaamheid. 1828 stimuleert dit door 
het uitgebreide aanbod van collectieve ruimten en gedeelde voorzieningen. 
Ontmoeting wordt zo een rode draad in het gebouwconcept. Waar mogelijk 
willen we van begin af aan omwonenden ook uitnodigen om kennis te 
nemen van de plannen, daarover mee te denken en na oplevering daar 
ook te komen buurten.

DE DOELGROEP
De focus ligt op jongeren tussen de 18 en 28 jaar. 
Zowel jongeren die studeren als al aan het werk 
zijn, al dan niet als young professional bij bedrijven 
in Bloemendaal, Haarlem of elders in de regio. 
Binnen de toewijzingsregels richten we ons eerst 
op jongeren uit Bloemendaal voor de werving van 
bewoners van 1828. De definitieve bepaling van de 
doelgroep stemmen we graag af in overleg met de 
gemeente Bloemendaal.
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De beoogde plek voor 1828 ligt in een van 
de weinige rafelrandjes van Bloemendaal, 
namelijk nabij de plek waar de Westelijke 
Randweg bij Overveen en de spoorlijn 
Haarlem-Uitgeest elkaar kruisen. In 
landschappelijk opzicht vormt de Randweg 
de overgang van het meer stedelijke 
Haarlem en de dorpen en buurten aan 
de binnenduinrand ten westen daarvan. 
Deze overgang is met name voelbaar op 
de open plekken tussen de kernen, waar 
een klassieke stadsrand is ontstaan. Dit 
wordt nog versterkt door gebouwen van een 
stedelijke schaal ten oosten van de weg. 
Deze vinden we vooral ten noorden en ten 
zuiden van de locatie. De realisatie van 1828 
versterkt het gevoel van de stadsrand, ten 
oosten van de randweg.

LOCATIE EN 
INPASSING

Aan de Westelijke Randweg 1 ligt nu nog de zoutopslag 
van de provincie, net als het transformatorstation 
van Alliander. Aan de andere zijde van 1828 liggen 
volkstuinen. Directe omwonenden zijn er daarmee 
niet. Hier verdichten met nieuwe woningen heeft geen 
enkele negatieve invloed op het groene karakter van de 
gemeente. 

DRIE VARIANTEN
We hebben onderzocht aan de hand van verschillende 
modellen wat de meest ideale stedenbouwkundige 
inpassing van een woongebouw op deze locatie is. 

Model toren gaat uit van een compacte footprint. Dit heeft als voordeel 
dat er veel ruimte overblijft voor openbare ruimte en groen. Dit model 
manifesteert zich van grote afstand, dat vraagt extra aandacht voor het 
ontwerp. Een nadeel is dat bij de gewenste woninggroottes relatief veel 
verkeersruimte en geveloppervlak ontstaat, wat resulteert in een inefficiënt 
gebouw en een negatieve impact op de betaalbaarheid van de wonningen. 
Een tweede nadeel is dat de woningen eenzijdig georganiseerd zijn en de 
ventilatie geregeld moet worden aan de (geluidbelaste) buitengevel.

MODEL TOREN
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Model schijf maakt gebruik van de diepte van de locatie. Door een oriëntatie 
op het zuiden zijn de woningen goed bezond en is de geluidsbelasting 
minder groot dan in model toren. Stedenbouwkundig is het nadeel dat een 
forse wand ontstaat in de richting van de volkstuinen. Een tweede nadeel 
is dat het gebouw de 50KV leiding kruist, die over het terrein loopt en niet 
overbouwd mag worden.

Het derde type gaat uit van een centraal hof als ontsluiting van de woningen.
Door aan twee zijden van deze hof te bouwen kan het gebouw navenant 
laag blijven en omlaag trappen aan de zijde van de volkstuinen. De uit-
straling is ook vriendelijk en minder stads dan bijvoorbeeld model toren. 
Ook kan de ventilatie geregeld worden vanaf het hof die niet geluidbelast is. 

Na een zorgvuldige afweging van voor- en nadelen is model hof het meest 
kansrijk. Dat model is verder uitgewerkt in het voorstel van 1828.

MODEL SCHIJF MODEL HOF
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Weg- en railverkeerslawaai
Uit akoestisch onderzoek door bureau Peutz blijkt dat de voorkeursgrens-
waarde van 48 dB en 55 dB voor respectievelijk wegverkeer en railverkeer 
wordt overschreden. De exacte onderzoeksresultaten worden op dit moment 
geïnventariseerd, maar de maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor 
wegverkeer en van 68 dB voor railverkeer wordt zeker niet overschreden. 
Voor het gebouwontwerp betekent dit dat er rekening gehouden moet 
worden met (aanvullende) geluidsisolerende maatregelen, dove/gesloten 
gevels zijn echter niet nodig.  

Transformatorstation
Door Alliander is aangegeven dat pas over 3 weken geluidmetingen verricht 
kunnen worden, deze onder zoeksresultaten komen pas later beschikbaar.

Magneetvelden
De berekende magneetvelden van de kabel voldoen ruimschoots aan 
de grenswaarde van 0.4 micro tesla die door de Nederlandse overheid 
wordt gehanteerd. Aangezien de jaargemiddelde veld sterkte op het 
terrein ruimschoots lager is dan 0,4 microtesla worden geen maatregelen 
geadviseerd om de magnetische veldsterkte verder te reduceren.

Externe veiligheid
Aangezien geen sprake is van risicovolle activiteiten in de nabije omgeving 
van het plangebied en er geen risicovolle activiteit wordt ontplooit middels 
de beoogde ontwikkeling vormt het aspect externe veiligheid geen 
belemmering voor de realisatie van de beoogde ontwikkeling.

Luchtkwaliteit
De beoogde ontwikkeling zal niet in betekenende mate bijdragen aan de 
verslechtering van de lucht kwaliteit. Verdere toetsing aan wettelijke grens-
waarden is niet noodzakelijk. Er is geen sprake van overschrijding van 
grens waarden. Het aspect luchtkwaliteit zal dan ook geen belemmeringen 
opleveren.

Van de overige onderzoeken zullen we de resultaten zo snel mogelijk 
aanleveren.

BESTEMMINGSPLAN EN  
ONDERZOEKEN 
Het ontwikkelen van woningbouw vraagt om wijziging van het bestemmingsplan, 
aangezien dat momenteel voorziet in een maatschappelijke bestemming. 
Door de ligging tussen de Randweg en de spoorlijn en de nabijheid van het 
transformatorstation zal nader onderzoek gedaan worden. 

De volgende onderzoeken worden momenteel uitgevoerd:
• Archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek;
• Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai;
• Industrielawaai ten gevolge van het transformatorstation;
• Onderzoek naar de bebouwingsmogelijkheden nabij een 50 Kv-kabel;
• Externe veiligheid;
• Verkeer- en parkeeronderzoek;
• Luchtkwaliteit;
• Brandoverslag;
• Brandveiligheid transformatorstation;
• Asbest.

De eerste onderzoeksresultaten zien er als volgt uit:
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BEREIKBAARHEID, 
ONTSLUITING EN PARKEREN 
Wat Randweg 1 zo geschikt maakt voor huisvesting voor jongeren is de nabijheid van 
stedelijke voorzieningen als supermarkten, scholen en uitgaansgelegenheden. Daarnaast is 
het ideale ligging ten opzichte van de treinstations van Overveen, Bloemendaal en Haarlem 
met zijn uitgebreide verbindingsmogelijkheden met trein en bus. Dat maakt een perfecte 
mobiliteit mogelijk: fietsen of de combinatie fietsen en sporen. De locatie is per fiets te 
bereiken via de parallelweg langs de Westelijke Randweg. Het nieuwe fietspad langs het 
Sterrencollege maakt dat het centrum van Haarlem nog dichterbij is komen te liggen.

Automobiliteit is mogelijk door parkeren op de eigen locatie, in combinatie met gebruik 
van deelauto’s. Vanwege de compacte woningen en de ruime alternatieve vervoers-
mogelijkheden gaan we uit van een parkeernorm van maximaal 0,5 parkeerplaats per 
woning. Per auto is de locatie eenvoudig te bereiken via de parallelweg van de Westelijke 
Randweg, die vijfhonderd meter ten zuiden van de locatie aansluit op de N200 en de rest 
van het stedelijk netwerk. 

VERKAVELING
De ligging aan de ‘Haarlemse zijde’ van de Randweg maakt de locatie tot een minder bekend 
stukje van de gemeente Bloemendaal. De onbekendheid wordt nog versterkt door de spoorlijn 
Haarlem-Uitgeest, die het gebied heeft opgedeeld in ‘scherven’. Dit soort gebieden komt in 
de nabijheid van locatie vaker voor. Het ruimtelijke isolement van de scherven zorgt er voor 
dat deze locaties betrekkelijke autonoom ontwikkeld (kunnen) worden. Er zijn geen leidende 
stedenbouwkundige principes die vragen om continuïteit. De huidige oriëntatie van gebouwen 
vindt zijn oorsprong in de verkavelingsrichting. Bij 1828 borduren we daarop voort.
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“Supermarkten, 
scholen en uitgaans-
gelegenheden zijn 
nabij. Dat maakt de 
ligging zo geschikt 
voor jongeren.”

“Fiets, trein of auto? 
De locatie is perfect 
te bereiken.”
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18

GEBOUWONTWERP
De gedachten gaan vooralsnog uit naar een gebouw met 
woningen rondom een centrale ruimte. De centrale ruimte 
zorgt voor een collectief domein, van waaruit de woningen 
ontsloten worden. Ook kunnen van hieruit de woningen worden 
geventileerd. Aan de noordzijde telt het gebouw vier woonlagen, 
op een plint van collectieve voorzieningen. Aan de zuidzijde wordt 
het gebouw getrapt uitgevoerd, in de richting van de zon en 
in aansluiting op het naastgelegen volkstuinencomplex. Op de 
daken bevindt zich per verdieping een collectieve buitenruimte. 
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LAAG 1
36 woningen (14+11+11)
1.457m2 BVO

LAAG 2
32 woningen
1.457m2 BVO

LAAG 0
16 woningen
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CONCEPT PLATTEGRONDEN
SCHAAL 1:500

LAAG 3
14 woningen
1.275m2 BVO

LAAG 4
11 woningen
1.156m2 BVO

Totaal 105 woningen
Totaal BVO 6.800m2

inclusief gallerijen en buitenruimten

N
0 10m 25m 50m

LAAG 0
16 woningen
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PARTICIPATIE 
EN 
CO-CREATIE
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Bloemendaal is al druk doende om zich voor te bereiden op de komst 
van de nieuwe Omgevingswet. In die wet krijgt de participatie 
met omwonenden en andere stakeholders meer aandacht dan in 
de huidige WRO. Met 1828 lopen we vooruit op de komst van de 
Omgevingswet. We doen dit graag samen met de gemeente, zodat 
ervaringen direct gedeeld kunnen worden.

Vooralsnog zien we 
drie hoofdgroepen stakeholders 
bij de realisatie van 1828:

1
Omwonenden. Deze wonen welis-
waar op enige afstand, maar we 
vinden het belangrijk om hen van 
het begin af aan te informeren 
over de plannen. Tijdens een start-
bijeenkomst presenteren we het 
schetsplan en peilen de reacties. 
Ook kijken we of er wensen vanuit 
omwonenden zijn die we mogelijk 
kunnen inpassen in 1828.

2
Toekomstige bewoners. Zodra we zover zijn dat we 
een vervolgstap mogen zetten, starten we met de 
werving van een focusgroep van potentieel 
geïnteresseerden uit Bloemendaal en omgeving. 
Via een panelachtige bijeenkomst vergaren we 
kwalitatieve informatie over het concept van 1828. 
Uit deze focusgroep willen we informatie halen die 
het concept verder kan versterken en beter aan laat 
sluiten bij de beoogde doelgroep. Dit geldt met name 
voor de collectieve voorzieningen die we realiseren.

3
De gemeente vormt de partij 
waarmee we als eerste het concept 
van 1828 op deze locatie bespreken. 
Zoals we hierboven al aangeven 
zijn we voorstander van een nauwe 
uitwisseling van informatie bij de 
vervolgstappen. Op deze manier kan 
tijdig worden bijgestuurd, zodat het 
plan optimaal aansluit bij de ambities 
en wensen van de gemeente.

“Met 1828 lopen we vooruit op de 
komst van de nieuwe Omgevings-
wet waarin participatie met om-
wonenden en andere stakeholders 
meer aandacht krijgt.”
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KUN JE GOEDKOOP 
WONEN IN 
BLOEMENDAAL?

Bloemendaal en goedkoop wonen, klinkt als 
vloeken in de kerk. Toch zijn er ook in deze 
gemeente mensen met een smalle beurs die 
er wonen en willen blijven wonen. Er is een 
schreeuwend tekort aan huizen voor jongeren, 
jonge gezinnen en ouderen die naar een 
appartement willen.

Goedkoop bouwen ligt moeilijk in Bloemendaal. 
De grond is duur en schaars. Bovendien is de 
raad niet eensgezind wat betreft bouwen voor 
mensen met minder geld. De afgelopen tijd zijn 
allerlei mogelijke bouwlocaties afgeschoten 
door de gemeenteraad, ook omdat omwonenden 
dwars lagen die het groen in hun buurt willen 
behouden.

De recente Woonvisie van wethouder Ton van 
Rijnberk (D66, wonen) waarin klip en klaar 
staat dat Bloemendaal meer aandacht moet 
geven aan bouwen voor niet-villabewoners en 
het afkopen van sociale woningbouw lastiger 
wordt gemaakt, is doorgeschoven naar de 
lange termijn. Kortom: er zit geen schot in.

PvdA-raadslid Henk Schell, groot pleitbezorger 
van bouwen in de sociale sector, ergert zich er 
groen en geel aan. ,,Zodra het woord sociale 

woningbouw valt, krijgen mijn collega’s slappe 
knieën en stemmen tegen. Want de buurt ziet 
het niet zitten. Ja, zo komt er nooit iets van de 
grond. Alle plannen worden doorgeschoven als 
een hete aardappel. Sociale huurwoningen zijn 
broodnodig en we moeten het lef hebben die te 
realiseren.’’

Dat is ook het pleidooi van Paul Vreke, directeur 
van Brederode Wonen, die met Pré Wonen de 
sociale huurwoningen in de vijf dorpen van 
Bloemendaal beheert. ,,Een gemeente moet 
een afspiegeling zijn van de samenleving. Een 
eenzijdige samenstelling is niet goed’’, vindt hij.
Toen Vreke vier jaar geleden kwam te werken 
in Bloemendaal, trof hij een gemeente waarin 
sociale woningbouw een ondergeschoven 
kind was. ,,Veel politieke fracties interesseerde 
het niet. Sommigen zeiden: laat mensen die 
goedkoop willen wonen maar iets in de regio 
zoeken, in Haarlem of Velsen. Hier is niks.’’

Nog steeds moet Vreke afrekenen met voor-
oordelen. ,,Zoals het belachelijke argument 
dat sociale woningbouw afbreuk doet aan 
een buurt. Daar kan ik erg boos over worden. 
Daarmee zeg je in feite dat sociale huurders 
niet deugen.’’

Sociale woningbouw in Bloemendaal? Het is er, al moet je de woningen met 
een lampje zoeken. Veel is het niet: 16 procent van de woningen in de gemeente 
behoort tot de sociale sector. Landelijk is dat gemiddeld zo’n 30 procent, dus 
twee keer zo veel.
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Het besef dat ook mensen met minder geld 
recht hebben op een woning begint te groeien, 
vindt Vreke. ,,Maar dan komen we meteen 
bij het volgende probleem: de buurt. Bij alle 
geopperde locaties voor sociale woningbouw 
zijn omwonenden in opstand gekomen. De 
raad moet dan de knoop doorhakken en kiezen 
tussen algemeen maatschappelijk belang en 
het belang van de buurt.’’

Van de vijf locaties die de gemeente had aan -
gedragen voor sociale woningbouw zijn er 
in middels vier weer van tafel. Alleen Blekersveld 
in Overveen (een groenstrook langs de Rand-
weg) is nog over, maar ook daar is de animo 
bij de buurt voor de komst van woningen niet 
groot. Ook de komst van sociale huurwoningen 
op het oude PWN-terrein staat ter discussie.

Vreke: ,,Volgens mij ziet de politiek wel in dat 
mensen met minder geld moeten kunnen 
wonen in Bloemendaal. Het wordt genoemd in 
verkiezingsprogramma’s. Maar in de vertaling 
naar de uitvoering blijkt het lastig te zijn om de 
stem van de buurt te negeren.’’

Vreke zou graag zien dat de gemeente de nadruk 
legt op het bouwen van sociale huurwoningen, 
in plaats van middeldure koop- of huur-
woningen. ,,Aan die laatste groep is ook 
behoefte, maar die kunnen we zelf leveren. Als 
er bijvoorbeeld een plan ligt voor 100 woningen, 
maak er dan allemaal sociale sector van met 
huren van maximaal 710 euro. Dat geeft mij 
de ruimte om 50 huurwoningen elders uit onze 
voorraad op te waarderen tot middeldure 
huur woningen boven de 710 euro. We hebben 
namelijk een aantal woningen die we nu kunst-
matig beneden de 710 euro houden, maar 
waar voor we 900 euro kunnen vragen gezien 
de kwaliteit.’’

Ontwikkelaars maken nu veelvuldig gebruik van 
de mogelijkheid sociale woningbouw af te kopen. 
Vreke vindt het een prima idee om dit lastiger te 
maken, maar van helemaal afschaffen is hij 
geen voorstander. ,,Ik kan me heel goed 
voorstellen dat een ontwikkelaar bij een plan 
voor tien woningen er niet veel voor voelt om er 
een sociale huurwoning tussen te zetten. Ook 
wij zitten daar niet op te wachten. We moeten 
dan voor één woning in de Vereniging van 
Eigenaren. Dat kost tijd en geld.’’

Sociale woningbouw realiseren blijft moeilijk, 
maar er is een hele lichte kentering gaande, 
constateert Vreke. ,,De bereidheid om na te 
denken over wonen voor mensen met weinig 
geld is iets groter geworden. De afweging 
van verschillende belangen blijft lastig, maar 
volgens mij zit je juist daarvoor in de raad.’’

Dat is raadslid Schell met hem eens. ,,Je moet 
consequent zijn. De raad kan niet roepen dat er 
van alles gebouwd moet worden en er niet voor 
gaan als het op de uitvoering aankomt.’’

Haarlems Dagblad - 2 maart 2018
Margot Klompmaker
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