
 
 
Van: Frank van der Heijden   
Verzonden: zondag 2 februari 2020 20:57 
Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
Onderwerp: Ontwikkelzone Orionweg / Planetenlaan 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Op 6 oktober 2019 hebben wij (bewoners Plantenlaan 114 t/m 166) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
te reageren op de concept Ontwikkelvisie voor Orionweg en Planetenlaan. De gemeente Haarlem heeft op de 
punten gereageerd aan de hand van het document ‘Orionzone - Inspraakreacties en beantwoording’ d.d. 28 
november 2019.  
 
Het is ons opgevallen dat de door ons ingebrachte punten (wij zijn terug te vinden onder code R2) niet zijn 
opgenomen in de het document van de gemeente d.d. 28 november 2019. Dat maakt het ons inziens voor de 
leden van de commissie lastig, zo niet onmogelijk, om het antwoord van de gemeente Haarlem op waarde te 
schatten. Daarom doen wij u in deze e-mail een overzicht toekomen, waarin onze punten zijn opgenomen met 
daarnaast het antwoord van de gemeente.  
 
Wij willen u verzoeken dit onder de aandacht te brengen van de leden van de commissie als voorbereiding op 
de behandeling in de vergadering van 6 februari a.s. 
 
Graag ontvangen wij van u bericht waar in u aangeeft dat u deze informatie hebt verstrekt aan de leden. Mocht 
de procedure anders zijn om dit onder de aandacht te brengen van de leden van de commissie dan vernemen 
wij graag hoe we deze informatie wel kunnen aanbieden. 
 
In afwachting van uw reactie. 
 
 
Met hartelijke groet, 
Namens de bewoners van Planetenlaan 114 t/m 166 
 
 
Frank van der Heijden 
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Concept Ontwikkelvisie Orionzone d.d. 18 mei 2019 en Mobiliteitsonderzoek Mobycon 
d.d. 23 augustus 2019
Inspraakreactie bewoners Planetenlaan 114 t/m 166
Bijlage bij brief d.d. 6 oktober 2019 inclusief reactie gemeente

Leeswijzer; in deze inspraakpunten worden de termen oost, west, zuid en noord gebruikt. Hiermee bedoelen wij 
het volgende;
- Met zuid wordt de zijde bedoeld van de bestaande woningen (bijv. 114 t/m 166)
- Met noord wordt de zijde bedoeld van het huidige EDO terrein, de Zonnewijzer
- Met west wordt het deel van de Planetenlaan bedoeld tussen Orionweg en Van Nesstraat
- Met oost wordt het deel van de Planetenlaan bedoeld tussen Van Nesstraat en Deka markt

1.0 Beleidsmatig Antwoord gemeente
1.1 In paragraaf 3.6 van de ontwikkelvisie wordt gesteld dat er door de stedenbouwkundige opzet weinig ruimte is 

voor groen in de openbare ruimte. Daarnaast wordt in dezelfde paragraaf geconstateerd dat de openbare 
ruimte grotendeels is verhard. Als bewoners van de Planetenlaan onderschrijven wij dit. Ondanks dit gegeven 
wil gemeente Haarlem 650 woningen toevoegen in het gebied, waarvan een groot deel wordt gerealiseerd op 
gebieden in de wijk die nu groen zijn. In de concept ontwikkelvisie is bebouwing voorzien op het terrein van 
EDO en het terrein van Haarlem Kennemerland. Daarnaast zijn er een zwembad en overige gebouwen 
voorzien in een gebied wat nu de functie van openbaar groen en park heeft. Graag zien wij door middel van 
een analyse aangetoond dat het aantal m2 groen in de wijk gelijk blijft of zelfs toeneemt. Voor de goede orde 
merken wij op dat sportterreinen door ons als bewoners ook als groen worden ervaren. Wij verzoeken u ons 
een dergelijke analyse te verstrekken inclusief een onderbouwing. 

In de huidige situatie is er veel verhardingsoppervlak, doordat er veel op maaiveld 
geparkeerd wordt. Dit geldt voor de private gronden en openbare ruimte. De 
‘stenige’ lokaties zijn: Bisonbowling, St.Jacob, Zonnewijzer, Gunningschool, Het 
Schoter, omgeving Haarlem stadion en het oostelijk deel van de Planetenlaan. 
Het autoparkeren op private gronden van de nieuwbouw wordt uit het zicht 
ontworpen. Daardoor ontstaat ruimte voor vergroening. In de nieuwbouw worden 
de hoven als collectieve buitenruimte ingericht. De kans is groot dat deze 
collectieve ruimte groen wordt en blijft. Wanneer de hoven opgesplitst worden in 
kleine private buitenruimtes is de kans klein dat deze groen worden ingericht.
Bomen zijn van grote waarde in de stad en dus ook in de Orionzone. Bij het 
realiseren van bebouwing in deze ontwikkelzone zullen een aantal bomen gekapt 
worden. Dit geldt ook voor uw straat. Als men een boom wilt kappen, is een 
omgevingsvergunning nodig. Deze aanvraag zal getoetst worden aan de hand 
van de meest recente bomenverordening van Haarlem [2019]. Daarin wordt 
vermeld dat men verplicht is om een gekapte boom te vervangen en te 
compenseren voor een nieuwe boom. Wanneer de aanvraag onderdeel uitmaakt 
van een bouwproject dan is men een groentoets verplicht. Bij de groentoets wordt 
gekeken naar de gevolgen van een project voor de omliggende bomen. En of het 
kappen van bomen echt noodzakelijk is. De groentoets is gebaseerd op de 
bomeneffectanalyse [BEA] van de Bomenstichting. De BEA is een landelijke 
richtlijn voor de beoordeling van effecten en mogelijke alternatieven. Meer 
informatie is te vinden op: https://www.haarlem.nl/kapvergunning-bomen/
Wanneer er extra verhard gaat worden, zal er extra oppervlaktewater nodig zijn. 
Mocht dit zo zijn dan moet er 15% [in m2] van het extra verhard terrein worden 
uitgevoerd in oppervlaktewater. Onder verhard terrein vallen gebouwen, 
bestrating, gedraineerd groen en halfverharding.
De Orionzone zal ruimte bieden voor klimaatadaptieve maatregelen. Daardoor 
zullen de negatieve gevolgen van natte en droge periodes beperkt blijven. Een 
belangrijke maatregel is ruimte bieden voor meer groen en minder verharding. 
Meer groen in de zone zorgt voor een betere klimaatbestendigheid. Bij hevige 
regenbuien zullen deze groenstroken water bergen en vertraagd afvoeren. In 
droge periodes zullen deze groenstroken de waterverdamping vertragen.
De groenstrook over de Planetenlaan zal in de verdere uitwerking klimaatadaptief 
worden ingericht. Voor de Planetenlaan is daarvoor een ruimtereservering nodig 
van minimaal 40% van het totale oppervlak. Dit komt overeen met een 
groenstrook van totaal ca.12,5m breed. De huidige groenstrook tussen 
Planetenplein en Van Nesstraat is 8,5m - 9m breed. De huidige groenstrook 
tussen van Nesstraat en Rijksstraatweg is 2,5m breed.

1.2 In de conceptontwikkelvisie wordt op pagina 11 geschreven dat de overgang tussen stad en park in de huidige 
situatie verloopt zonder een heldere lijn als gevolg van de invulling met maatschappelijke functies. Wij vinden 
het merkwaardig dat de gemeente Haarlem de visie heeft dat door het toevoegen van bebouwing volgens de 
concept ontwikkelvisie deze scheiding tussen stad en park zou verminderen/verdwijnen. Met name de 
bebouwing aan de Planetenlaan op het terrein van EDO en het toevoegen van een nieuw zwembad in een 
gebied wat nu park en groen is, zal niet alleen bijdragen aan het afnemen van het groen, maar ook de (fysieke 
en ervaren!) afstand tussen de wijk en het groen vergroten. Graag zien wij toegelicht hoe de verbinding, 
onderlinge nabijheid, van park en wijk in uw plannen wordt verbeterd. Terwijl dat park naar onze indruk wordt 
verstopt achter bebouwing langs de rand van het park. Die toelichting, zoveel als mogelijk geobjectiveerd, 
ontvangen wij graag.

Het toevoegen van bebouwing langs de Planetenlaan biedt de mogelijkheid om 
het monumentale karakter van de Planetenlaan te vergroten door het beter 
stedenbouwkundig begeleiden van de laan. Hiermee ontstaat een heldere 
overgang tussen de wijk en het park die wordt aangezet door de nieuwe 
bebouwing. Een heldere overgang tussen stad en park leidt tot een helderdere 
ruimtelijke beleving van beide werelden en staat in contrast met het geleidelijk 
laten overlopen van de stad naar het park zoals in de huidige situatie het geval is. 
Het betreft hier een stedenbouwkundige ontwerpkeuze die nooit geheel valt te 
objectiveren, maar volstaan kan worden door te verwijzen naar heldere 
parkranden elders die bijdragen aan de ruimtelijke beleving van een heldere 
overgang tussen stedelijk gebied en groene parkgebieden. In fysieke zin worden 
stad en park beter met elkaar verbonden door een extra toegang vanaf de 
Planetenlaan te maken vanuit het park zodat de routing op het park vanuit de 
buurt verbetert.

1.3 De huidige wijk wordt al als dicht op elkaar ervaren. Er is relatief veel bebouwd en verhard oppervlak. Weinig 
groen. Waaruit blijkt, geobjectiveerd met een meetstaat, dat in de ontwikkelvisie het groen toeneemt? En 
waarin zit deze toename in de ontwikkelvisie precies? 

Zie 1.1

1.4 Wij vinden het programma te groot voor het absorptievermogen van de wijk. De wijk zal hierdoor van karakter 
veranderen. De geambieerde toename van het aantal woningen betekent een immense schaalsprong voor de 
wijk. Dit is geen eenvoudig in te passen bouwopgave. Dit roept de vraag op of de wijk deze bouwopgave 
(woningen en voorzieningen) wel kan opvangen zonder daarbij van karakter te veranderen (leefbaarheid, sfeer, 
onderlinge solidariteit). Graag zien wij de effecten van de bouwopgave in beeld gebracht, opdat dit betrokken 
kan worden bij een door het gemeentebestuur te nemen besluit.

Die ontwikkelvisie laat zien dat het voorgestelde aantal nieuwe woningen en 
voorzieningen past in de structuur van de aangrenzende wijken. Het klopt dat 
door de toename van het aantal woningen een aantal zaken merkbaar zal 
veranderen in de bestaande wijken rond de zone. Voor de negatieve effecten 
hiervan worden compenserende voorstellen gedaan in de visie zoals de aanleg 
van een fietstunnel en het verbeteren van groene routes door het sportpark. Een 
toename van het aantal woningen brengt ook positieve effecten met zich mee die 
een plek hebben gekregen in de ontwikkelvisie, zoals een toename van stedelijke 
voorzieningen, het toevoegen van een nieuw buurtplein en het reserveren van 
buurtinitiatieven zoals een energiehub langs de Pim Mulierlaan. De voor- en 
nadelen van het toevoegen van programma zijn lastig één-op-één tegen elkaar af 
te wegen. Daarom worden deze zoveel mogelijk benoemd in de visie zodat het 
besluit tot vaststelling zo compleet mogelijk kan worden genomen. Hierbij dient 
wel in overdenking te worden genomen dat niet alle effecten op dit moment al 
beschreven kunnen worden, omdat de visie een document op hoofdlijnen betreft 
waarvan de uitwerking in een volgende fase zal moeten plaatsvinden.

1.5 In paragraaf 3.5 wordt ingegaan op het hittestress. Het volbouwen van gebieden die nu groen zijn staat ons 
inziens haaks op het voorkomen van hittestress. Een bijkomend effect van het volbouwen van sportterreinen is 
dat er minder ruimte is voor sportvelden, waardoor de noodzaak van het gebruik van kunstgrasvelden 
toeneemt. Deze kunstgrasvelden hebben dan weer een negatief effectief op hittestress. Hoe denkt de 
gemeente Haarlem deze vicieuze cirkel te doorbreken?

Bomen planten is de meest effectieve maatregel voor het tegengaan van 
hittestress. Ze zorgen voor verkoeling, doordat ze water verdampen en daardoor 
hitte afvoeren. Bovendien geven ze schaduw.
Bomen zijn niet de enige manier om hittestress tegen te gaan. Groen in het 
algemeen is goed, ook gras absorbeert warmte. Wanneer er een hittegolf is 
kunnen bomen dankzij hun diepe wortels langer doorgaan met verdampen van 
grondwater dan gras, dat er al snel verdord bij ligt. Maar groene daken en meer 
gras in plaats van verharding, is prima.
Kunstgrasvelden hebben alleen een negatief effect op hittestress, wanneer er 
geen waterverdamping plaatsvind. Deze verdamping kan wel plaatsvinden 
wanneer in de ondergrond van een kunstgrasveld een waterbufferfunctie is 
opgenomen.

1.6 Haarlem is een aantrekkelijke stad om te wonen, mede dankzij de aanwezigheid van een Natura 2000 gebied 
en wel Kennemerland Zuid. De ontwikkelzone Orionzone bevindt zich op minder dan 2 kilometer afstand van dit 
prachtige natuurgebied. Wij doen een dringend beroep op de gemeente Haarlem om bij de verdere 
planvorming van Orionzone gedegen onderzoek te doen naar de invloed van de ontwikkelingen op dit 
kwestbare Natura 2000 gebied. Dit gezien in het licht van de alom bekende stikstofproblematiek. Graag uw 
reactie ten aanzien van dit punt.

Op basis van de Wet Natuurbescherming is het zonder vergunning niet mogelijk 
een project uit te voeren of een project vast te stellen als dat project de natuurlijke 
habitats in een Natura 2000 gebied verslechtert, of een verstorende werking 
heeft. Bij de ontwikkeling van een project of bijvoorbeeld bij de vaststelling van 
een bestemmingsplan moet aangetoond zijn dat de vergunning op basis van de 
Wet Natuurbescherming is verkregen of kan worden verkregen. Het bevoegd 
gezag voor het verlenen van deze vergunningen is de Provincie. Wat u vraagt 
van het gemeentebestuur is dus al in wetgeving verankerd. Uw zienswijze leidt op 
dit punt dus niet tot een aanpassing van de visie.
Concreet betekent dit dat de toetsing van initiatieven in de Orionzone aan de 
relevante regelgeving rondom stikstof dient plaats te vinden bij het voorbereiden 
van een bestemmingswijziging of het verlenen van een omgevingsvergunning.
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1.7 De concept ontwikkelvisie spreekt over de ambitie om minimaal 650 woningen in de Orionzone te realiseren. 
Op het moment van schrijven zijn er kort geleden 59 woningen gerealiseerd op de hoek Westelijke Randweg - 
Pim Mulierlaan. Wij gaan er vanuit dat de resterende opgave nog 591 woningen bedraagt voor Orionzone. Kunt 
u dat positief bevestigen? Indien dit niet het geval is, zou het gaan om een ambitie van 719 woningen. Dat geeft 
de indruk dat de ontwikkelvisie over het aantal toe te voegen woningen bewust onduidelijk is.

De ontwikkeling van losse gebouwen in de stad staat los van de opgave die is 
gekoppeld aan het te realiseren programma binnen de ontwikkelzones. De 650 
voorgestelde woningen in de ontwikkelvisie zijn daarmee exclusief overige 
bestaande ontwikkelingen zoals de Pim Muliertoren. In de visie is de nieuw toe te 
voegen bebouwing in de zone op de visiekaarten een anders gekleurd dan de 
bestaande bebouwing (waar de Pim Muliertoren onderdeel van is).In de legenda 
valt duidelijk af te lezen welke bebouwing nieuw is en welke bebouwing niet. Op 
grond hiervan valt te concluderen dat de ontwikkelvisie duidelijk is over het aantal 
toe te voegen woningen en op welke plek ruimte is gevonden voor deze 
woningen.

2.0 Verkeerskundig Antwoord gemeente
2.1 De door Mobycon uitgevoerde mobiliteitsstudie is weliswaar een goede aanzet voor het bepalen van 

knelpunten, maar zoals de studie zelf al aangeeft is er meer onderzoek nodig. Welke onderzoeken gaat de 
gemeente Haarlem nog uitvoeren om de gevolgen van voorgenomen plannen te onderzoeken en de 
bijbehorende maatregelen vast te stellen? Graag uw reactie ten aanzien van dit punt.

De gemeente beraadt zich nog op welke vervolgonderzoeken zullen worden 
uitgevoerd.

2.2 In de mobiliteitsstudie van Mobycon wordt de verkeerssituatie in Haarlem Noord beschouwd en onderzocht. 
Wat wij missen is een integrale verkeerssituatie voor geheel Haarlem. Wij vinden dit van belang omdat er naast 
de ontwikkelzone Orionzone nog een 7 tal ontwikkelzones zijn, waarvan een groot deel aan de westzijde van 
het Spaarne zijn voorzien. Het verkeer in Haarlem Noord maakt over het algemeen gebruik van drie bruggen 
over het Spaarne en dat zijn de Schoterbrug, de Waarderbrug en de Prinsenbrug om voor werk en overige 
activiteiten de A9 te bereiken. Wij zijn zeer bezorgd over de toekomstige verkeersafwikkeling als gevolg van 
alle ontwikkelzones. Wij verzoeken u dringend om een integrale verkeersstudie te laten uitvoeren, waarin de 
toekomstige situatie voor geheel Haarlem wordt beschouwd en onderzocht. Kunt u ons toezeggen dat een 
dergelijke ondezoek wordt uitgevoerd? En kunt u ons toezeggen dat de ontwikkelvisie pas wordt vastgesteld 
nadat er een dergelijk onderzoek is uitgevoerd?

De gemeente werkt aan een mobiliteitsvisie voor Haarlem als geheel. De 
verwachting is dat dit proces zal leiden tot een mobiliteitsvisie die na de zomer 
van 2020 kan worden vastgesteld.

2.3 Onderdeel van de mobiliteitsstudie is een rapportage van de Klankbordgroep Verkeer Bewoners Orionzone. Als 
bewoners van de Planetenlaan 114 t/m 166 sluiten wij ons aan bij de zorgen en aandachtspunten die door 
deze klankbord groep zijn verwoord.

Niet beantwoord.

2.4 Het mobiliteitsonderzoek neemt diverse toekomstige maatregelen en het verwachte effect als gegeven, terwijl 
aangegeven wordt dat dat effect hoogst onzeker is. Wat gaat de gemeente Haarlem met deze conclusie doen?

Onzekerheid is inherent verbonden aan besluiten over verkeerskundige 
aanpassingen. Immers, ontwikkelingen in het mobilietsgedrag van bewoners, 
ontwikkelingen in de techniek en economie, hebben veel gevolgen maar laten 
zich beperkt voorspellen. Het mobiliteitssysteem heeft dan ook de permanente 
aandacht van de gemeente en haar regionale partners, en zo zal het ook in de 
toekomst zijn.

2.5 In de mobiliteitsstudie van Mobicon wordt gebruik gemaakt van reeds beschikbare data (paragraaf 1.1.1). Wij 
merken op dat bepaalde data uit 2012 zijn. Daarnaast merken wij op dat er voor de Planetenlaan geen data ten 
aanzien van fietsers beschikbaar zijn. Wij gaan er van uit dat er voor een nieuwe versie van de mobiliteitsstudie 
of vervolgonderzoeken gebruikt wordt gemaakt van actuele data zowel ten aanzien van fietsers, 
gemotoriseerde voertuigen als ook van OV. Daarnaast gaan wij er van uit dat deze verkeerstellingen en data 
beschikbaar komen voor in ieder geval de Planetenlaan, maar ook andere straten die een belangrijke rol spelen 
in de huidige ontsluiting waaronder de Mr. Jan Gerritzlaan, de Middenweg, de Van Nesstraat, de Orionweg, de 
Zaanenstraat. Kunt u ons toezeggen dat de door ons aangehaalde zaken worden meegenomen in een 
vervolgonderzoeken? 

De gemeente beraadt zich nog op welke vervolgonderzoeken zullen worden 
uitgevoerd.

2.6 In de mobiliteitsstudie wordt aangegeven dat eigenlijk niet goed ingeschat kan worden wat deze nieuwe 
woningen en voorzieningen aan extra verkeer opleveren. Extra woningen en voorzieningen leiden tot extra 
verkeer en wij vinden het van groot belang dat hier gedegen onderzoek naar wordt gedaan. Welke 
onderzoeken gaat de gemeente Haarlem nog uitvoeren om wel vast te stellen wat de gevolgen zijn van de 
ontwikkelvisie als het gaat om de toename van verkeer?  

De gemeente beraadt zich nog op welke vervolgonderzoeken zullen worden 
uitgevoerd.

2.7 Een van de beweegredenen voor ons als bewoners om aan de Planetenlaan te gaan wonen zijn de huidige 
parkeerplaatsen voor de deur. De mobiliteitsstudie geeft aan dat parkeren een probleem wordt omdat er in de 
Planetenlaan parkeerplaatsen worden geschrapt. Wij hechten veel waarde aan het huidige comfort van 
parkeerplaatsen voor de deur en vragen de gemeente Haarlem om hier in de verdere uitwerking van de 
ontwikkelvisie en de plannen het huidige aantal parkeerplaatsen als uitgangspunt te nemen. Graag uw reactie.

Het streven zal zijn om het huidige aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte 
gelijk te houden, danwel de afname zoveel mogelijk te beperken.

2.8 Door de vele openbare voorzieningen in de Planetenlaan of in de directe omgeving komen er in de huidige 
situatie al vaak opstoppingen in het verkeer voor. Met name bij de scholen waar ouders hun kinderen komen 
brengen en halen. Zie bijgevoegde foto van een dagelijks terugkerende situatie. In de plannen van de 
gemeente Haarlem komt de huidige ventweg van de Planetenlaan te vervallen, waardoor dergelike situaties 
opstoppingen gaan veroorzaken. Onze vraag aan de gemeente is hoe dergelijke situaties en bijbehorende 
opstoppingen worden voorkomen. Graag uw antwoord.

De door u getoonde situatie is een gedragskwestie. Alleen door toezicht en het aanspreken 
van bestuurders op hun gedrag kan hier een verandering in optreden. Toezicht en 
handhaving zijn geen onderwerpen waar de ontwikkelvisie uitspraken over doet.

3.0 Profiel Planetenlaan Antwoord gemeente
3.1 In de ontwikkelvisie wordt gesproken over een lintpark als een nieuw onderdeel in de Planetenlaan. Wij vinden 

de term lintpark enigszins misleidend aangezien het slechts een beperkte breedte heeft/kan krijgen. De term 
groenstrook lijkt ons beter passen bij de voorgestelde inrichting.

Een discussie over de naamgeving van de groene strook die na herinrichting van de 
Planetenlaan ontstaat is semantisch. De visie voorziet in een grotendeels doorlopende 
groene ruimte van bijna 800 meter die onder meer recreatief gebruikt kan worden als een 
park in de vorm van een lint.

3.2 Alle huidige bewoners waarderen het vrije zicht op het groen en de sportvelden en de buffer die de ventweg 
vormt tot het autoverkeer op de laan. Dit waren belangrijke beweegredenen waarom wij hier zijn komen wonen. 
Het in de visie voorgestelde lintpark aan de zuidzijde van de Planetenlaan is een maatregel om te voorkomen 
dat de bewoners van de Planetenlaan onevenredig de lasten dragen van de ontwikkeling. Echter, het lintpark 
aan de zuidzijde van de Planetenlaan is pas in een laat stadium ingevoegd in de (concept)visie en nog nergens 
uitgewerkt en integraal ingepast in de plannen. Overigens zijn wij wel voorstander van dit lintpark en wij doen 
dan ook een dringend beroep op de gemeente Haarlem om de ontwikkelvisie met het lintpark aan de zuidzijde 
als uitgangspunt verder uit te werken.

De verschuiving van het groene lintpark van de noord- naar de zuidzijde van de 
Planetenlaan is onder meer in de visie gewijzigd op basis van uw eerdere reactie. Het 
klopt dat het nog geen exact uitgewerkt profiel betreft. Mocht tot de aanleg van het 
lintpark worden besloten, zal een nadere uitwerking en detaillering plaatsvinden die 
verder gaat dan de hoofdlijnen die in de ontwikkelvisie zijn opgenomen.
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3.3 In de (concept)visie is aangegeven dat de gemeente er naar streeft om de Planetenlaan verkeersluw te maken 
door het instellen van bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer of een 'knip'. Eerder gaven wij al aan dat dit streven ons 
niet realistisch lijkt, aangezien meer bewoners en voorzieningen eerder zullen leiden tot een grotere noodzaak 
en wens tot mobiliteit. Het door u uitgevoerde mobiliteitsonderzoek bevestigt deze zorg. Hierin wordt 
aangegeven dat de Planetenlaan juist een grotere rol krijgt als buurtontsluitingsweg. Wij verzoeken u de 
consequenties voor het profiel van de Planetenlaan beter in beeld te brengen en te onderzoeken in hoeverre dit 
te realiseren valt samen met het lintpark aan de zuidzijde, de bestaande volwassen bomen en de benodigde 
parkeergelegenheid aan de Planetenlaan.

De eerder voorgestelde maatregelen zijn onderzocht door Mobycon en 
onvoldoende bevonden omdat de Planetenlaan ook in de toekomst als 
doorgaande weg blijft functioneren. De visie zal op dit punt dan ook worden 
aangepast.

3.3 In de oorspronkelijke (concept) visie zoals die begin mei 2018 gepresenteerd werd, bevond het lintpark zich 
aan de noordzijde van de Planetenlaan. In de daarop volgende nieuwsbrief is gemeld dat het lintpark verplaatst 
zou worden naar de zuidzijde van de Planetenlaan. Hoewel wij dit nieuwe plan - met het lintpark aan de 
zuidzijde - waarderen, vrezen wij dat dit niet eenvoudig gerealiseerd kan worden en ten koste zal gaan van 
bestaande kwaliteit van de Planetenlaan. In de vergadering van de Commissie Ontwikkeling op 20 juni j.l. 
hebben wij dan ook gevraagd dit profiel verder uit te werken om te zien in hoeverre dat profiel gerealiseerd kan 
worden. In deze uitwerking dient het uitgangspunt te zijn dat de dubbele bomenrij van het westelijk deel van de 
Planetenlaan behouden blijft en het tweerichtingen fietspad hier tussen komt. Aan het oostelijk deel van de 
Planetenlaan dient de bomenrij tussen de ventweg en rijbaan behouden te blijven en moet het tweerichtingen 
fietspad ten noorden van de bomenrij gesitueerd worden.

3.4 In de nadere uitwerking van het profiel van de Planetenlaan dient in beeld gebracht te worden op welke wijze 
dit profiel aan de westkant aansluit op het bestaande beschermde stadsgezicht Planetenplein, met behoud (van 
het grootste deel) van de bestaande bomen. Aan de oostkant dient in beeld gebracht te worden op welke wijze 
het lintpark aansluit op het kruispunt met de Rijksstraatweg en op welke wijze de voorzieningen aan de 
zuidzijde van de Planetenlaan ontsloten worden voor langzaam en gemotoriseerd verkeer. 

In de nadere uitwerking van de Planetenlaan en Planetenplein zal binnen de 
kaders van het beschermd stadsgezicht ontworpen worden.

3.5 Ruim 15 jaar geleden zijn de volwassen bomen tegenover onze huizen (nummers 114 t/m 166) gekapt en 
vervangen door nieuwe zeer kleine bomen (zie foto). Tegenwoordig zijn deze bomen gelukkig weer van enig 
formaat. Wij vrezen dat het nieuwe profiel van de Planetenlaan alleen gerealiseerd kan worden ten koste van 
deze bomen. Ook voor de dubbele bomenrij aan het westelijk deel van de Planetenlaan vrezen wij. Het profiel 
is daar smaller vanwege de bebouwing aan de noordzijde. Het realiseren van voldoende brede stroken voor het 
(toenemende) verkeer zal ten koste gaan van de bestaande bomen. Het groene karakter van onze wijk 
verdwijnt daarmee. Wij verzoeken u het bestaande volwassen boombestand aan de Planetenlaan te behouden 
in het nieuwe profiel.

De bomenrijen in de Planetenlaan zullen behouden blijven. De enkele bomenrij 
zal uitgebreid worden tot een dubbele bomenrij. Daardoor ontstaat een eenduidig 
straatbeeld van Planetenplein tot het nieuwe Stadionplein. Behoud van gezonde 
bomen zal ook het uitgangspunt zijn van de verdere uitwerking van het ontwerp 
van de Planetenlaan.

3.6 De visie gaat uit van het behoud van bestaande parkeergelegenheid. In de huidige situatie is er een 
ononderbroken rij parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Planetenlaan en zijn er (ten dele) ook 
parkeerplaatsen aan de noordzijde van de laan. Onze zorg is dat parkeergelegenheid aan beide zijden van de 
laan niet ingepast kan worden in het nieuwe profiel en dat zelfs aan één zijde parkeren lastig inpasbaar is of ten 
koste zal gaan van bomen. Wij verzoeken u het nieuwe profiel verder uit te werken zodat wij inzage krijgen in 
hoeverre dit gerealiseerd kan worden met behoud van zowel het bestaande groen als de bestaande 
parkeergelegenheid.

Het profiel zal verder uitgewerkt worden in de ontwerpfase.

3.7 Alle huidige bewoners waarderen het vrije zicht op het groen en de sportvelden en dit was dan ook een 
belangrijke beweegreden bij de aankoop van de woning. Door de realisatie van de ontwikkelvisie komt dit 
woongenot te vervallen en wordt het groene uitzicht vervangen door woongebouwen. Het voorgestelde lintpark 
aan de zuidzijde van de Planetenlaan is noodzakelijk en randvoorwaardelijk om te kunnen bouwen. Anders 
dragen bewoners van de Planetenlaan onevenredig de lasten van de ontwikkeling. Wij doen hierbij het voorstel 
aan de gemeente Haarlem om eerst het lintpark te realiseren, alvorens te starten met de realisatie van de 
woongebouwen. Door deze volgorde van bouwen blijft de overlast voor ons beperkt. Graag uw reactie.

Het groene lintpark langs de Planetenlaan is geen randvoorwaarde om te kunnen 
starten met het realiseren van woningen in de ontwikkelzone. De extra ruimte 
voor groen en water kan op termijn van belang zijn om de gevolgen van 
klimaatverandering op te vangen, maar hoeft niet gerealiseerd te zijn 
voorafgaand aan de start van andere ontwikkelingen in de zone.

3.8 In de mobiliteitstudie wordt in hoofdstuk 5 een aantal varianten beschouwd. Als bewoners aan de plantenlaan 
114 t/m 166 gaat onze voorkeur uit naar variant 2. Als wij de ontwikkelvisie goed hebben gelezen komt variant 
2 overeen met wat wordt voorgesteld in de ontwikkelvisie. Kunt u dat bevestigen? Belangrijk punt bij de verdere 
uitwerking is behoud van het aantal parkeerplaatsen waarbij wij er voor pleiten dat  het aantal parkeerplaatsen 
tussen Van Nesstraat en Ambachtsstraat in nieuwe situatie minimaal gelijk is aan de bestaande situatie. Wij 
vragen de gemeente Haarlem om bij de verdere uitwerking van de ontwikkelvisie en de plannen uit te gaan 
variant 2. 

De visie gaat inderdaad uit van de rijweg in twee richtingen aan de noordzijde van 
de middenberm, en het groene lintpark aan de zuidzijde van de Planetenlaan. Het 
fietspad in twee richtingen ligt dan ofwel tussen de bestaande bomen in de 
middenberm, ofwel ten zuiden van de middenberm.

4.0 Bouwstijl en bouwhoogte Antwoord gemeente
4.1 In de ontwikkelvisie wordt nieuwe bebouwing voorgesteld in lijn met de jaren 30 bouwstijl. Te denken valt dan 

aan een beeldkwaliteit die bestaat uit donkerrode baksteenarchitectuur, horizontale en verticale geleding van 
de gevels en passende detaillering. Uit niets blijkt dat deze architectuur ambitie gerealiseerd kan worden. In 
hoeverre kan dit bewaarheid worden en hoe wordt dat in het verdere proces geborgd? 

In de ontwikkelvisie is een aanzet opgenomen over de gewenste beeldkwaliteit 
zoals u omschrijft. In een nader uit te werken ontwikkelstrategie zullen nadere 
toetsinstrumenten ter borging hiervan worden opgenomen in de vorm van 
beeldkwaliteitregels. Te denken valt aan een beeldkwaliteitplan of een 
beeldkwaliteitparagraaf als onderdeel van een stedenbouwkundig programma 
van eisen.

4.2 In de visie wordt U-vormige bebouwing voorgesteld. De bewoners zien de koppen van de U graag 
vormgegeven in maximaal 3 lagen en als echte voorgevels in een bij de wijk passende (jaren 30) architectuur. 
Kan de gemeente aangeven wat deze uitvoeringswijze betekent voor de ontwikkelvisie? De bewoners van de 
Planetenlaan hechten aan een grondig haalbaarheidsonderzoek en zorgvuldige afweging door het 
gemeentebestuur.

Het voordeel van het bouwen in open hoven is dat een deel van het gebouw een 
uitgesproken groene uitstraling kan krijgen, zoals in dit deel van het plangebied 
langs de Planetenlaan. De gedachte is dat de koppen van de hoven langs de weg 
als voorkanten worden vormgegeven, zoals u ook opmerkt in uw reactie. Een 
hoogte van vier lagen vinden wij passend bij het brede profiel van de 
Planetenlaan zodat voldoende stedenbouwkundige begeleiding van de 
Planetenlaan ontstaat door de koppen van de hoven. Overigens loopt de hoogte 
van de hoven achtergelegen woonstraten in de meeste wel af naar drie 
bouwlagen in verband met de krappere profielruimte aldaar.
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4.3 De bouwhoogte die in de (concept)visie voorzien is aan de overzijde van de Planentenlaan is grotendeels 4 
lagen, met op een enkele locatie 5 of 6 lagen (zie pagina 37 van de ontwikkelvisie). Dit is niet in lijn met het 
uitgangspunt van de visie om aan te sluiten bij de omliggende bebouwing. De omliggende bebouwing aan de 
Planetenlaan bestaat namelijk voornamelijk uit maximaal 3 lagen (waarvan de bovenste laag het schuine dak 
betreft). Een bouwhoogte van 3 lagen is meer in lijn met het karakter van onze wijk (zie bijgevoegde foto's). Wij 
verzoeken u de bouwhoogte aan de Planetenlaan te beperken tot 3 lagen.

Langs de Planetenlaan is in de visie ruimte gevonden voor bebouwing in drie tot 
vier lagen. Daarmee sluit de bebouwing goed aan bij de omgeving die niet alleen 
bestaat uit gebouwen aan de Planetenlaan maar ook gebouwen in Sinnevelt. Zo 
wordt de Mr. Jan Gerritszlaan in de huidige situatie al begeleid door gebouwen 
van vier tot vijf bouwlagen. Aan de Oostkant aan het nieuwe Stadionplein is 
gekozen voor een grotere hoogte van de bebouwing omdat deze plek de functie 
krijgt van buurtplein, nabij een HOV-halte is gelegen en op een plek is gelegen 
met een minder heldere bebouwde context. Maar ook hier bestaat 
stedenbouwkundige aansluiting in de vorm van het Schoter, 
appartementengebouw Parksight en de nieuw te bouwen sporthal aan de 
Sportweg. Ten overvloede: de ontwikkelvisie gaat niet uit van het spiegelen van 
de jaren ‘30-bebouwing langs de Planetenlaan, maar wil juist laten zien dat de 
Planetenlaan een grens is tussen de voor- en naoorlogse stad. Daarbij is 
gekozen voor een passend contrast dat zich onder meer uit in een (beperkt) 
andere hoogte dan de huidige rijwoningen langs de Planetenlaan.

5.0 Procesmatig Antwoord gemeente
5.1 Wij maken ons zorgen over de integraliteit van het plan: veel onderdelen zijn onvoldoende onderzocht 

waardoor niet zeker is of dit mogelijk is. Maar deze zaken zijn wel randvoorwaardelijk om te kunnen 
ontwikkelen (tunnel randweg, profiel Planetenlaan, knelpunten ontsluiting). Hoewel wij liever geen bebouwing 
tegenover onze huizen zien verschijnen, denken wij graag mee over de integraliteit van de plannen. Uit niets 
blijkt de financiële haalbaarheid van de plannen. Daar maken wij ons zorgen over. Graag zien wij verzekerd dat 
het gemeentebestuur alle financiële middelen die nodig zijn voor integrale realisatie van alle onderdelen heeft 
gereserveerd.

Het realiseren van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers over de randweg, en 
het aanpassen van het profiel van de Planetenlaan zijn niet randvoorwaardelijk 
om de ontwikkelprojecten te kunnen opstarten. Er is dus wel enige flexibiliteit in 
de volgorde waarin dingen worden opgepakt. Niet alle voorgestelde ingrepen zijn 
financieel gedekt. Dat hoeft ook niet in deze fase van de ontwikkeling. Kenmerk 
van de visie is dat deze ook gedeeltelijk gerealiseerd kan worden, en ook in de 
loop van de tijd nog kan wijzigen.

5.2 Wij hebben eerder aangegeven dat onze vrees is dat de totale ontwikkelvisie versnipperd uitgevoerd zal 
worden met als sluitstuk de mitigerende en compenserende maatregelen die nodig zijn om te komen tot de 
gewenste samenhang en kwaliteit. Welke garanties kan de gemeente geven dat de ontwikkelvisie integraal en 
in zijn geheel wordt gerealiseerd?

Zie 5.1


