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1.Groene ambities voor de ontwikkelzone
De Ontwikkelzone Zuidwest is een zone te midden van woongebieden,
die is ingevuld met verschillende functies en bebouwing. Een
herinrichting en verandering van het gebruik van deze zone
(woningbouw, voorzieningen) geeft ook de kans om de openbare
ruimte te verbeteren. Daarbij is het belangrijk het bestaande karakter
en kwaliteit van de zone, zoals de groengebieden, de omliggende
buurten, sociale samenhang, diversiteit en identiteit te behouden en te
versterken.
Een belangrijke en terechte zorg bij deze gebiedsontwikkelingen in
Zuid-West is het lot van de bestaande aanwezige groenkwaliteiten
in het gebied en de mogelijkheden die er overblijven voor een
toekomstige groene omgeving wanneer nieuwe woningen worden
gebouwd. Hieruit vloeien vragen voort als:
■■ Blijft er wel ruimte over voor groene gebieden als er zoveel
woningen worden gebouwd?
■■ Kunnen de bestaande groengebieden, volkstuinen, bomen en
ecologische zones behouden blijven?
■■ Waar komt de beloofde nieuwe groene openbare ruimte in het
gebied?
Deze bijlage geeft weer hoe groen een belangrijke plek krijgt in de
visie en dus in de ontwikkelzone. Voor de ontwikkelvisie is eerst
gekeken naar de openbare ruimte; waar is ruimte voor groen, water,
(langzaam) verkeer. Daarna is pas gekeken naar de ruimte die
overblijft voor invulling van woningbouw.
Er komen weliswaar meer woningen, maar er komt ook minder
verharding op bijvoorbeeld het bedrijventerrein en meer zichtbaar
groen. Het gaat hierbij niet altijd om kwantiteit, maar vooral om
de beleving van groen, door verbetering van de zichtbaarheid en
verbetering van de kwaliteit.
Gezien het globale en abstracte karakter van de ontwikkelvisie zijn er
geen exacte aantal m2 te benoemen van locaties waar groen verdwijnt
en waar groen wordt toegevoegd. Dit zal in de volgende fasen van het
planproces verder worden uitgewerkt. De ambitie is in ieder geval om
meer kwalitatief groen toe te voegen met oog voor de biodiversiteit.

Luchtfoto noordelijk deel van het te transformeren en te vergroenen plangebied
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De singel vormt een blauwgroene karakter van de zone
Door middel van verbindingen van de bestaande en nieuwe kwaliteiten
in het gebied zal de zone zijn karakter behouden. Het groen zal samen
met een waterstroom, de zogeheten ‘ontmoetingssingel’, door het hele
gebied een verbinding gaan vormen tussen alle deelgebieden die het
langzaam verkeer (fietsen, wandelen) door de ontwikkelzone begeleidt.
De ﬁets- en looproute verbindt de deelgebieden met elkaar, met de
binnenstad en met het station Heemstede-Aerdenhout. Daarnaast
verbindt de route verschillende functies zoals sportvoorzieningen,
winkels, ontmoetingsplekken en -pleinen, groenvoorzieningen,
speelplekken en parken in het gebied.

Referentie watergang met groene oevers

Referentie stedelijke watergang in voorzieningen gebied
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De waterverbinding krijgt een centrale ligging binnen een aantal
deelgebieden die elk hun eigen sfeer hebben. Per deelgebied
verandert het water van karakter. De singel verbindt een aantal
belangrijke gebieden in de zone zoals de sportvelden, het
Remiseplantsoen, het Pijlslaanplein, het Einsteinplantsoen, van
Leeuwenhoekpark en de volkstuinen. Dit zijn gewaardeerde gebieden.
Hoewel een deel van het bestaande groen verdwijnt is het doel de
ontwikkelzone in zijn geheel een groener en hoogwaardiger aanzicht
te geven. In de visie wordt meer aandacht gegeven aan kwalitatief
groen, ecologie, water en klimaatadaptatie. Hieronder geven wij de
uitgangspunten voor het groen in de visie.

Visualisering stedelijke gracht in stedelijke omgeving

2. Uitgangspunten voor groen in de visie
Groen(gebieden) en bomen in een stedelijke omgeving hebben
een positief effect op leefbaarheid, gezondheid & welzijn en milieu
& natuur. Daarnaast heeft groen een positief effect op de sociale
cohesie, veiligheid en de identiteit van de leefomgeving. Groen
reduceert stress en heeft een directe relatie met klimaatadaptatie
en verkoeling. Tenslotte is groen economisch van belang door het
positieve effect op de vastgoedwaarde en het vestigingsklimaat.
Uitgangspunten in de visie
1. Verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte door prioriteit
te geven aan vergroenen en klimaatadaptatie, daarna langzaam
verkeer en tenslotte de auto.
2. Bestaande groenwaarden behouden en versterken, waaronder veel
bomen.
3. Vergroenen van huidige voornamelijk verharde en groenarme
gebieden met daarin ruimte voor recreëren, spelen en ontmoeten.
4. Ecologische waarden behouden en versterken, waaronder
belangrijke ecologische hotspots en ecologische routes.
5. Klimaatbestendige openbare ruimte door vergroening en het
waterbergend vermogen te vergroten

2.1 Verhogen van de kwaliteit in de openbare ruimte
In de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) geven wij aan dat het
beschermen en versterken van groen de eerste prioriteit heeft. Daarna
volgen water en maatregelen om klimaatverandering op te vangen.
Bij de ruimte die nodig is voor mobiliteit wordt eerst gekeken naar
het belang van de voetgangers, dan de ﬁetsers, dan het openbaar
vervoer en daarna de auto. En tot slot is er ruimte voor objecten
zoals afvalcontainers en parkeren. We willen dat de openbare ruimte
verschillende functies heeft. Bijvoorbeeld als ontmoetingsplek,
speelplek maar ook als plek om heftige regenbuien op te vangen.
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2.2 Bestaande groenwaarden behouden en versterken
Bij het ontwikkelen van bebouwing in de ontwikkelzone Zuidwest wordt uitgegaan van bestaande kwaliteiten.
Bestaande waardevolle groengebieden, bomen en landschappelijke structuren worden hierin meegenomen.
Ook worden ecologische groene verbindingen zoveel mogelijk gespaard en waar mogelijk versterkt. Met
name in de grotere groene plekken, het van Leeuwenhoekpark, het Einsteinplantsoen en de groenstrook
langs het spoor wordt de beeldkwaliteit in belangrijke mate bepaald door de bomen.
In de zone worden gebieden gereserveerd waar bestaande bomen behouden moeten blijven en de
ontwikkelingen hier rekening mee moeten houden. Met name aan de zuidkant van het gebied is groen
ruimschoots aanwezig. In de grotere groene plekken wordt de beeldkwaliteit in belangrijke mate bepaald door
de aanwezige bomen.
In de visie zijn randvoorwaarden en ruimtelijke kwaliteitseisen opgenomen voor de bomen. Ook wordt
kwalitatief en landschappelijk naar de bomen gekeken om te bepalen welke bomen bij voorkeur worden
behouden. Waardevolle bomen, o.a. monumentale bomen, duurzame boomsoorten en bomen die onderdeel
zijn van de ecologische structuur langs het spoor, zijn al in kaart gebracht en zullen verder onderzocht
worden. Momenteel vindt dit onderzoek plaats. Het totale onderzoek zal niet helemaal afgerond zijn voor de
vaststelling van de visie. De planvorming en het in kaart brengen van de te behouden bomen zullen na het
vaststellen van de visie zal plaatsvinden.
bestaande kwaliteit: zicht op Bavo over de velden van Geel wit

bestaande kwaliteit: Bomen en groen in het van Leeuwenhoekpark
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bestaande kwaliteit: Ecologie in het wilgenbosje

bestaande kwaliteit: Waardevolle boomstructuur langs het spoor

bestaande kwaliteit: Waardevolle bomen Einsteinplantsoen
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2.3 Vergroenen, kwaliteit en beleefbaarheid
Naast dat we zo veel mogelijk het bestaande groen behouden en
versterken, willen wij groen toevoegen, vooral in de delen waar nu
weinig groen te vinden is. We willen dat de hoeveelheid en kwaliteit
van het groen in het gebied minimaal hetzelfde blijft en nog liever
dat er uitgebreid wordt, ook voor de biodiversiteit. Het groen moet
kwalitatief, zichtbaar en beleefbaar zijn. Momenteel is een groot
gedeelte van de ontwikkelzone een industriegebied. Dit gebied is
vooral functioneel en met weinig groen ingericht. Andere delen,
zoals het Einsteinplantsoen en het Van Leeuwenhoekpark, zijn
juist erg groen, maar worden nog niet heel goed gebruikt door de
omwonenden. De kwaliteit van de openbare ruimte kan worden
verbeterd.
De ontwikkelvisie gaat uit van een brede strook van noord naar zuid
die met groen en water wordt ingericht. Daarnaast zal deze ruimte
een stevige bomenstructuur krijgen. De bouwvelden worden ook niet
geheel ingevuld met bebouwing. De invulling is nog vrijgelaten, maar
er moet ook ruimte zijn voor bijvoorbeeld groen, water, spelen en
ontmoeten. Er ontstaan (semi) openbare tuinen en groene plekken
met bomen tussen de toekomstige gebouwen. Als laatste staat
natuurinclusief en duurzaam bouwen hoog op de agenda van de
gemeente Haarlem. Ook de nieuwe gebouwen kunnen bijdragen aan
het groen, bijvoorbeeld met groene daken en gevels. Groen zal een
essentieel onderdeel worden van het straatbeeld.
Groen om te recreëren, spelen en ontmoeten
De gemeente streeft naar het creëren van plekken die uitnodigen tot
ontmoeten en verblijven, sporten en spelen. Groen, en in het bijzonder
bomen, speelt hierbij een belangrijke rol. Wij zien de openbare
ruimte en het groen ook als een geschikte plek om bijvoorbeeld in te
spelen of voor ontmoeting. Wij willen veilige, overzichtelijke en ruime
speelplekken creëren die uitnodigen tot spelen en ontmoetingsplek zijn
voor jongeren..
Door het herontwikkelen van de zone zien wij kansen om de kwaliteit
en gebruik van de openbare ruimte voor ontmoeten en spelen te
verbeteren. Het van Leeuwenhoekpark wordt bijvoorbeeld momenteel
weinig gebruikt door omliggende wijken. Dit willen wij verbeteren,
door de bestaande groengebieden meer kwaliteit te geven en zo
in te richten dat er meer gebruik van wordt gemaakt. Bestaande
groengebieden zullen meer betekenis krijgen als ze deel worden van
een woon-werkgebied. In het Einsteinpark zijn geen bouwvelden
ingetekend. Wel zal ook dat plantsoen verder versterkt worden en
meer onderdeel van de omgeving gaan worden. Dit lijkt een ideale
plek om de speelgelegenheid uit te breiden.
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Volkstuinen
Vanwege de bestaande
kwaliteit van de volkstuinen en
de meerwaarde voor de zone is
ervoor gekozen de volkstuinen
te behouden.

Spoorzone
In het ruimtelijk concept wordt
zowel aan de westelijke (spoor)
zijde van de ontwikkelstrook
als aan de oostelijke zijde op
de overgang met het bestaand
woongebied plek gereserveerd
voor openbare ruimte met
voldoende ruimte voor groen
en nieuwe bomen.

Wonen en sport is goed te combineren, voorbeeld DSK Prins Bernhardlaan

Het Remiseplein sluit aan op het Remiseplantsoen en zorgt voor een verbinding tussen bestaand en nieuw

referentie van een aangename langzaamverkersroute

bestaande kwaliteit: Spelen in het van Leeuwenhoekpark
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2.4 Ecologische waarden behouden en versterken
In de visie geven wij aan dat de hoeveelheid en kwaliteit van het
groen in het gebied niet achteruit mag gaan en biodiversiteit moet
worden gewaarborgd en zo mogelijk versterkt. Wij volgen daarin het
Ecologisch beleidsplan 2013-2030. Voor het aanplanten van groen
maken wij gebruik van (ten minste) 50% inheemse beplanting voor
stedelijk groen en (ten minste) 80% in parken. Dit komt ten goede aan
de biodiversiteit. Daarnaast houden wij rekening met de ecologisch
routes en hotspots en proberen wij groen zo veel mogelijk in een
aaneengesloten structuur te vormen.
Voor de ontwikkelzone betekent het dat het Einsteinplantsoen, de
rotonde van de Pijlslaan en Plaza West (versterkte) groengebieden
kunnen worden. Het Wilgenbosje en de zone langs het spoor hebben
ecologische waarde en moeten in stand blijven en zo mogelijk worden
versterkt. Voor het Wilgenveld gebeurd dit in samenhang met het Van
Leeuwenhoekpark en Munterslaan. De zone langs het spoor waarbij
de laatste moet doorlopen naar de Westergracht. Wij gaan de kwaliteit
van het groen verder inventariseren en onderzoeken de mogelijkheden
voor natuurinclusief bouwen en een natuurvriendelijke oever aan de
oostzijde.
In de visie krijgt natuur meer ruimte, onder meer in de groen-blauwe
structuur die van noord naar zuid wordt gerealiseerd. Dit is een
vliegroute voor vleermuizen en leefgebied voor insecten en vogels.
Daarbij wordt ook de ecologische verbinding van oost naar west langs
de Munterslaan versterkt. Daarnaast worden op een aantal verspreide
plekken meer bomen en struiken geplant waarin insecten en vogels
hun voedsel vinden.
Om de effecten van de ingrepen in de ontwikkelzone te meten,
wordt in 2019 de natuur in kaart gebracht. Dit gaat in het bijzonder
om de soorten en aantallen mussen, gierzwaluwen en vleermuizen.
Er worden maatregelen genomen om deze dieren te beschermen
en na realisering van de plannen in de ontwikkelzone, een betere
levensruimte in de stad te bieden.

Bestaande ecologische waarde langs het spoor

groene randen langs het spoor met ecologische waarde
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2.5 Klimaatbestendige openbare ruimte
De gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, hitte en
wateroverlast zullen op ons af komen. In de visie wordt ingespeeld
op klimaatverandering (waaronder het voorkomen van hittestress en
het opvangen van water) door onder andere meer groen, bomen en
oppervlaktewater toe te voegen in de openbare ruimte. Door ruimte
te maken voor een waterverbinding door de gehele zone ontstaat
een robuuster watersysteem voor de gehele zone en de omliggende
wijken.
De landelijke wetgeving voor klimaatadaptief bouwen wordt
steeds strenger. Toekomstige bebouwing zal aan deze wetgeving
moeten voldoen. Op gebouwniveau zijn er waarschijnlijk ook extra
voorzieningen noodzakelijk. Zo wordt het in de nabije toekomst
verplicht om hemelwater minimaal 48 uur op eigen terrein op te slaan.
Groene daken en groene binnen gebieden zijn zeer effectief om water
vertraagd af te voeren en verwacht wordt dat dit veel zal worden
toegepast. Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) voor
de ontwikkelzone zal regelmatig moeten worden bijgesteld om aan
klimaatadaptief bouwen te voldoen.

referentie: klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving

Klimaatadaptatie beperkt zich niet tot de openbare ruimte, ook in
bebouwing en bij privé-grond kunnen maatregelen worden toegepast.
Vanaf 2020 moet klimaatadaptatie onderdeel zijn van beleids- en
uitvoeringsplannen van gemeenten.

referentie: klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving

referentie: klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving
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3.

Spelregelkaart en sfeergebieden

De spelregelkaart is de ruimtelijke vertaling van alle doelen,
randvoorwaarden en ambities die de gemeente heeft voor de
ontwikkelzone Zuidwest. De spelregelkaart geeft het kader maar laat
hierbij veel ruimte voor de verdere invulling. Samen met de criteria
voor ruimtelijke kwaliteit die in het vervolgtraject zullen worden
opgesteld heeft de spelregelkaart het doel de kwaliteit en de eenheid
van de ontwikkelzone te garanderen.

Spoorprofiel: Wonen en groen
Het doel is om dit proﬁel zo groen mogelijk te maken en daarmee
de ecologische structuur langs het spoor te versterken en de
leefbaarheid verder te vergroten. Op de smalste gedeelten zal de
groenstructuur voornamelijk worden gevormd door een stevige
doorgaande bomenstructuur.

Singel: Wonen en sport
De waterverbinding met groene oevers bepaalt de sfeer van deze
gehele zone. Dit gebied krijgt een groen karakter met veel bomen. Het
is daarbij nadrukkelijk de bedoeling diverse functies op een slimme
manier te combineren.

In de spelregelkaart wordt aangegeven welke zones van het gebied
bestemd zijn voor openbare ruimte en waar ruimte is voor bebouwing.
De spelregelkaart geeft daarnaast de verdeling van functies zoals
werken, voorzieningen, onderwijs, sport en verblijfsgebieden weer.
Ook de oriëntatie van gebouwen, de ontsluiting van de parkeergarages
en de ligging van toegangen en entrees worden in de spelregelkaart
globaal weergegeven. Ecologisch waardevolle gebieden en
waardevolle bomen zijn in de spelregelkaart verbeeld.
Sfeergebieden
De ontwikkelzone is opgedeeld in verschillende gebieden met
hun eigen sfeer en bestaande en toe te voegen kwaliteiten. Deze
sfeergebieden worden nader toegelicht in de visie door o.a. de maten
van de openbare ruimte (minimaal benodigde proﬁelen), de afstand
tot de bestaande bebouwing en de gemiddelde hoogte van de nieuwe
bebouwing weer te geven. Per sfeergebied wordt ook aangegeven of
en op welke manier er vergroend kan worden.

voorbeeld groene singel
groene zone tussen spoor en bebouwing (mr Visserpad, Amsterdam)

combi sport, wonen en onderwijs (DSK Haarlem)

bel etage voorbeeld overgang openbaar privé (Den Haag, Alkemadelaan)

groene gevel tegen geluid en trillingen (Kopenhagen)
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voorbeeld groene singel

Stedelijke gracht: wonen, werken en voorzieningen
Op dit punt ligt de overgang van het karakter van de watergang. Aan
de noordzijde een sloot met groene taluds en bomen, ten zuiden van
het plein heeft de watergang een meer stedelijk karakter met een
grachtenproﬁel met harde kades. Ook voor het plein zelf wordt water
beoogd als een sfeerbepalend onderdeel van het plein.

Vijver: park, wonen en spelen
De stedelijke gracht eindigt aan de zuidzijde bij het Einsteinplantsoen.
Deze beëindiging markeert de grens van de stedelijke sfeer. Het
water wordt in verbinding gebracht met een nieuwe vijver die het
hart van het Einsteinplantsoen gaat vormen. De vijver is onderdeel
van de doorgaande waterstructuur. Aan de vijver kan een informele
waterspeelplaats worden gekoppeld waar in de zomer gespeeld kan
worden.

Entree Zuid: wonen en werken
In het bruisende woon-werkgebied Grijpensteinweg gaan wonen en
werken in hoge dichtheid goed samen. De entree van de zone heeft
een representatieve en groene inrichting.

visualisering stedelijke gracht in stedelijke omgeving
groene wijkentree (IJburg Amsterdam)

wonen rondom een parkomgeving met water (Oleanderpark Maassluis)

voorbeeld stedelijke gracht (Enschede)

langzaamverkeersroute door parkomgeving (Korthielensbrug)
groene inrichting wijkentree woon- werkgebied (Den Helder)

voorbeeld stedelijke gracht (Apeldoorn)

Wonen in het park (Prins Clausplein, Leeuwarden)
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