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1 INLEIDING

Nieuwe tijd, 
nieuwe opgave

Bewoner van de Aart van der Leeuwstraat geniet van het groen 
rondom de gebouwen.

De stedelijke vernieuwing van Delftwijk 

heeft een flinke impuls gegeven aan de 

ruimtelijke en programmatische kwaliteit 

in de wijk. Met het nieuwe Simon Vest-

dijkpark en het vernieuwde Marsman-

plein heeft de wijk een mooi en levendig 

kloppend hart gekregen. Maar de ste-

delijke vernieuwing is nog niet voltooid. 

Het zuidelijke deel van de wijk moet nog 

aangepakt worden.

Een belangrijke vervolgstap in de ver-

nieuwing van Delftwijk is de sloop van 

224 portieketageblokken, 24 garage-

boxen en 4 bedrijfsruimten ten zuiden 

van de Jan Prinslaan, direct grenzend aan 

het Simon Vestdijkpark en het Marsman-

plein. Dit deelplan heeft de naam Aart 

van der Leeuw gekregen. Pré Wonen 

is de eigenaar van de bebouwing en de 

tussenliggende groene binnentuinen. 
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1 Nieuwe tijd, nieuwe opgaven

De buurt is 
overweldigend 
ruim en groen 
van opzet

Goede betaalbare sociale huur
De bouwkundige en woontechnische staat 

van de woningen in het deelgebied Aart 

van der Leeuw is zo slecht dat renovatie 

geen optie is. Daarom is er besloten om 

na sloop van de bestaande 224 woningen 

minimaal evenveel sociale huurwonin-

gen terug te bouwen, vooral voor een- en 

tweepersoonshuishoudens. Dit sluit goed 

aan op de gemeentelijke doelstellingen om 

meer woningen te realiseren voor starters, 

aleenstaanden en senioren. Ook bij de 

huurders van Pré Wonen leeft een groei-

ende behoefte aan betaalbare, kleinere en 

levensloopbestendige woningen.

Een nieuw evenwicht
Deelplan Aart van der Leeuw is de laat-

ste grotere herstructurering in Delftwijk. 

De omliggende wooncomplexen zijn of 

worden door andere woningcorporaties 

gerenoveerd. Daarmee rijst de vraag hoe 

de herontwikkeling van Aart van der Leeuw 

goed kan aansluiten op zowel het noor-

delijke deel van de wijk dat inrgijpend is 

vernieuwd en het te renoveren deel ten 

zuiden van het plangebied. De zoektocht 

naar een goed evenwicht tussen beide we-

relden in Delftwijk vormt de kern van deze 

visie.

Ontdekking van de tuinstad
Gezien vanuit het nieuwe Simon Vest-

dijkpark toont Aart van der Leeuw zijn 

slechtste gezicht. De achterkant van 24 

garageboxen bepaalt het beeld. Maar wie 

de buurt vervolgens inloopt wordt verrast 

door het overweldigend ruime en groene 

karakter. In de ruime binnenhoven staan 

aantrekkelijke volwassen bomen. Ook de 

overgangszone tussen de straten en de 

woningen zijn ruim en groen van opzet, 

goed onderhouden en zichtbaar goed ge-

bruikt door de bewoners. Bij verschillende 

voordeuren staan mooie picknicksets en 

tuinstoelen. Kortom, lopend over de Aart 

van der Leeuwstraat ontdekten wij weer de 

kwaliteit van de tuinstad. 

Oude buurt, nieuwe waarden
Delftwijk is op leeftijd, maar bij nadere be-

schouwing blijkt de oorspronkelijke struc-

tuur van deze tuinstad een stuk vitaler 

dan enkele jaren geleden nog werd ge-

dacht. Wij zien veel kansen om een oude 

buurt te laden met nieuwe waarden en 

klaar te maken voor een mooie en lange 

toekomst. Drie waarden spelen in onze 

visie een belangrijke rol: 

1. Klimaatbestendig. Het klimaat wordt-

niet alleen warmer, maar er zal ook 

steeds meer hevige regenval komen. 

Met hittestress en wateroverlast tot 
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gevolg. Aart van der Leeuw is door het 

vele groen en de volwassen bomen 

goed bestand tegen de klimaatveran-

deringen. De bomen geven schaduw en 

de grasvelden hebben veel bergingsca-

paciteit om tijdens zware regenval het 

water een tijdje vast te houden.

2. Energiezuinig. De energietransitie 

vraagt om woningen die aanzienlijk 

zuiniger met energie omgaan dan de 

huidige. Hier ligt een grote vernieu-

wingsopgave. Maar de stedenbouw-

kundige opzet van Aart van der Leeuw 

is gunstig. De woningen zijn goed geo-

rienteerd en er is veel ruimte tussen de 

gebouwen, wat goed is voor de passieve 

zonne-energie die op de gevels valt. 

Daarnaast bieden de platte daken van 

de relatief langgerekte bouwblokken 

heel veel ruimte voor zonnepanelen.

3. Gezond.  Wij willen graag een buurt 

maken waar ook de lagere inkomens 

de kans krijgen om een gezond leven 

te leiden. Ook hier biedt de ruimtelijke 

structuur van Aart van der Leeuw een 

goed startpunt. Het groen in de buurt 

heeft niet alleen een positief effect op 

de gezondheidsbeleving, maar zorgt 

ook daadwerkelijk voor een betere 

luchtkwaliteit. Daarnaast liggen alle 

noodzakelijke voorzieningen op loop- 

en fietsafstand. Dit betekent in onze 

visie dat wij een buurt moeten ontwikke-

len die mensen uitnodigt om te lopen en 

te fietsen en de auto te laten staan. De 

bestaande ruime opzet van de straten 

met een goede aansluiting op de loop- 

en fietsroutes in de omgeving vormen 

daarvoor een cruciale basis.
Het noordelijke deel van de wijk is 
vernieuwd (blauw).  Ook is er een 
park en een nieuw hart voor de wijk 
gerealiseerd: het Marsmanplein. De 
vernieuwing van het zuidelijke deel 
is uitgebleven. Alleen de Aart van 
der Leeuw wordt nog gesloopt. 

MUST 5

www.must.nl


De heldere 
orthogonale opzet 
van de buurt tussen 
Simon Vestdijkpark 
en Schoterbos.

Water

Pleinen

Schoolplein

Openbaar groen

Hof

Tuin
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 Plangrens
 Erfgrens Pre  
 Wonen
 Hof
 Groen
 Tuin

 Stoep
 Asfalt
 Klinkers 
 Water
 

Het pangebied Aart van der Leeuw 
met de acht portieketageblokken, 
24 garageboxen en 4 
bedrijfsruimten.
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Bomeninventarisatie, bron: Groen Advies Amsterdam bv. 26.02.2018

 Goed
 Redelijk
 Matig
 Slecht
 

De bomeninventarisatie laat zien 
dat vooral de bomen in de straten 
van slechte kwaliteit zijn. 
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Ontsluiting en parkeerplaatsen, bron: Telwerk B.V. april 2018

 p. vakken haaks / langs
 p. plaatsen half op de stoep
 p. plaatsen op de rijbaan

Ontsluiting en parkeren binnen 
het plangebied. Opvallend detail: 
een deel van de Jan Prinslaan is nu 
eenrichtingsverkeer.
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MUST 10

Bebouwing
 Portiek
 Garage
 Bedrijfsruimte
 

De variatie in positionering van de 
bouwblokken en de bouwhoogte.
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Ruimte voor 
een nieuwe 
tijd

2 STEDENBOUWKUNDIG PLAN OP HOOFDLIJNEN

MUST 11

Het stedenbouwkundig plan voor de 

herontwikkeling van Aart van der Leeuw 

is zorgvuldig ingepast in de omgeving. 

Met een nieuw gezicht naar het Simon 

Vestdijkpark en Marsmanplein sluit het 

goed aan op de grootschalige stedelijke 

vernieuwing die al heeft plaatsgevon-

den. Met ruime groene straten en bin-

nenterreinen wordt goed aangesloten 

op het deel van Delftwijk dat groten-

deels de oorspronkelijke ruimtelijke 

opzet van de wijk zal behouden.

Anderzijds is gezocht naar een logische 

aansluiting op de bestaande loop- en 

fietsroutes door de wijk en de ruimtelijke 

opbouw en positionering van de bebou-

wing. Zo is een robuust en stedenbouw-

kundig raamwerk ontstaan waarbinnen 

alle ruimte is om een aantrekkelijk en 

passend woonmilieu te realiseren voor 

de toekomstige bewoners en de wijk als 

geheel te verbeteren. 
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Behoud van bomen
Op basis van een uitgebreide bomenin-

ventarisatie is bepaald welke bomen het 

behouden waard zijn. Vervolgens is geke-

ken op welke wijze het bouwvolume het 

best gepositioneerd kan worden om zoveel 

mogelijk bomen, met toekomstwaarde, te 

kunnen behouden. Dit heeft geleid tot een 

verkaveling die dicht bij de bestaande ver-

kaveling blijft. Een belangrijke uitzondering 

is de bebouwing langs de Jan Prinslaan. 

Hier staan zestien markante Pluimiepen 

die door de sloop van de garageboxen 

aanzienlijk beter tot hun recht zullen ko-

men. Daarom wordt hier geen nieuwe 

bebouwing gerealiseerd maar komt er juist 

meer ruimte voor groen, aansluitend op het 

Simon Vestdijkpark.

Mooie groene binnenterreinen 
De meeste waardevolle bomen staan op 

de groene binnentereinen van Aart van 

der Leeuw. Mede door deze volwassen 

bomen hebben de groene binnenterrei-

nen de woonomgeving een enorme kwa-

liteit. Daarom wordt in ons plan ingezet op 

het behoud en versterken van de groene 

binnenterreinen. De vernieuwde binnen-

terreinen krijgen een collectief karakter, 

afgeschermd van de openbare ruimte door 

brede groene hagen. Pré Wonen is ver-

antwoordelijk voor het beheer, mogelijk in 

samenwerking met de huurders. De direct 

aanwonenden hebben vanuit de trappen-

huizen direct toegang tot de binnenter-

reinen waardoor zij er volop van kunnen 

genieten.

Aantrekkelijke straten
De ruime inrichting van de huidige straten 

blijft ongewijzigd. De collectieve voortui-

nen die grenzen aan de bebouwing blijven 

behouden en geven de straten een groen 

karakter. De straten van noord naar zuid 

worden ingericht voor eenrichtingsverkeer 

zodat de rijbaan smaller kan worden en 

er ruimte ontstaat om aan een zijde goed 

gemarkeerde langspakeerplaatsen te reali-

seren. Hierdoor wordt het straatbeeld nog 

rustiger. In dit plan gaan wij er ook vanuit 

dat de geimproviseerde parkeerplekken op 

de stoep van de Jan Prinslaan verdwijnen. 

Zo ontstaat er een plan op hoofdlijnen 

met voldoende ruimte om alle parkeer-

plaatsen op straat te realiseren, waardoor 

de groene binnenterreinen gespaard 

kunnen blijven.

Groene 
binnentuinen 
en aantrekke-
lijke straten
2 Ruimte voor een nieuwe tijd
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Vier nieuwe bouwblokken 
Binnen het stedenbouwkundig raamwerk 

met groene binnenterreinen en aantrekke-

lijke straten is ruimte voor vier bouwblok-

ken. Door de bestaande bomenstructuur 

liggen de buitenste twee bouwblokken 

dichter tegen de Jan Prinslaan aan en lig-

gen de middelste twee er juist verder vanaf. 

Hierdoor zijn de blokken aan de zuidzijde 

ook versprongen ten opzichte van elkaar, 

dit past goed in de bestaande ruimtelijke 

structuur van de omliggende bebouwing. 

Belangrijkste wijziging ten opzichte van 

de huidige verkaveling is dat twee van de 

vier bouwblokken een U-vorm krijgen. Zo 

onstaat er ook langs de Jan Prinslaan een 

straatgevel, die de straat een meer formeel 

karakter geeft, passend bij de uitstraling 

van het Simon Vestdijkpark en de nieuw-

bouw rondom het winkelcentrum.

Goede sociale huurwoningen
Het plan biedt ruimte voor ongeveer 280 

sociale huurwoningen (mede afhankelijk 

van de woninggrootte). In de berekening is 

er vanuit gegaan dat de meeste woningen 

55m2 of 65m2 gebruiksopppervlak heb-

ben, geschikt voor een- en tweepersoons 

huishoudens. Ongeveer 14 woningen zul-

len groter zijn: 75m2 gebruiksoppervlak. 

Het merendeel van de woningen is met 

een lift toegankelijk, dus  ook toegankelijk 

als je slecht ter been bent. De woningen 

hebben allemaal een collectieve inpandige 

fietsenstalling bij de hoofdentree. Hier is 

ook ruimte gereserveerd voor de stalling 

van scootmobielen. Iedere binnentuin is 

voor de aanwonende bewoners bereikbaar 

zodat maximaal geprofiteerd kan worden 

van het groen. Dit alles bij elkaar levert vier 

bouwblokken op met sociale huurwonin-

gen van hoge kwaliteit.

MUST 13

www.must.nl


Jan Prinslaan

Aart van der Leeuwstraat

Simon Vestdijkpark

Marsmanplein
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Bebouwing

Groenstrook met buffer voor  

hemelwater

Gras met beplanting

Collectieve binnentuin

Brede groene haag afscheiding 

collectieve binnentuin 

Te behouden boom

Hoofdentree

Entree begane grondwoning 

(indicatief)

Terras begane grondwoning 

Balkons buiten gevelvlak

Gallerij binnen gevelvlak

Openbare ruimte

Asfalt

Klinkers

Stoep

Groen

Water

Boom

Stedenbouwkundig plan
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216 Parkeerplaatsen

Parkeervak

Parkeren in de straat

Parkeren half op de stoep 

(bestaande situatie).

Ontsluiting

Eenrichtingsverkeer

Tweerichtingsverkeer

Ontsluiting en parkeren
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Bron: Groen Advies Amsterdam bv 

26.02.2018

Goed

Redelijk

Te kappen: goede of redelijke 

boom ten behoeve van nieuw-

bouw.

Consequenties voor goede 
en redelijke bomen
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Het plangebied kent op hoofdlijnen 

een  symmetrische opzet, aansluitend 

op de bestaande symmetrische opzet 

van  Delftwijk-Zuid. Typerend voor de 

naoorlogse woonwijk is echter dat er te-

gelijkertijd allerlei bewuste afwijkingen 

zijnn bedacht in deze symmetrie. Denk 

bijvoorbeeld aan het bestaande asym-

metrische straatprofiel of afwijkingen 

vanwege aansluitingen op de omgeving 

of de wens dat zoveel mogelijk wonin-

gen goed zijn georienteerd op de zon.

Dit spel tussen symmetrie en verbijzon-

dering is een belangrijk ruimtelijk en 

beeldbepalend principe dat in de uitwer-

king van het stedenbouwkundig plan is 

meegenomen.  

 

Regelmaat en 
verbijzondering
3 STEDENBOUWKUNDIGE UITWERKING
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1. Symmetrische buurt

Het stedenbouwkundig plan bestaat uit 

vier kavels van elkaar gescheiden door drie 

woonstraten.  De Gerard van Eckerenstraat 

is de middelste en verbindt door de gehele 

wijk het nieuwe Marsmanplein en Simon 

Vestdijkpark met het Schoterbos. Deze 

straat is daarom belangrijker dan de andere 

twee. Dit is dan ook de straat die de spie-

gel-as van de buurt is. Dat is in de huidige 

situatie het geval en zal ook in de toekomst 

zo blijven.

2. Symmetrische bouwblok

De rooilijnen van de bebouwing op de 

kavels is net als de kavels gespiegeld op de 

Gerard van Eckerenstraat. De buitenste 

twee bouwblokken staan dicht op de Jan 

Prinslaan, de middelste twee staan op gro-

tere afstand van de Jan Prinslaan en steken 

aan de zuidkant door, net als in de huidige 

situatie. De buitenste twee bouwblok-

ken zijn U-vormig en markeren zo ook de 

hoekpunten van de buurt. Bovendien zijn 

deze nadrukkelijk geadresseerd aan de Jan 

Prinslaan. De middelste twee bouwblokken 

bestaan uit strokenbouw, terugliggend ten 

opzichte van de Jan Prinslaan. 

3. Vier groepen pluimiepen

De Pluimiepen spelen een belangrijke rol 

in het straatbeeld van de buurt. Er zijn vier 

groepen van vier bomen die de symmetrie 

van de buurt onderstrepen. Opnieuw is de 

Gerard van Eckerenstraat de spiegel-as. 

Door de huidige garageboxen te verwij-

deren ontstaat er volop ruimte voor de 

bomen en neemt de betekenis voor het 

straatbeeld toe.
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4. Midden hoger, buiten lager

Net als in de bestaande situatie is de bouw-

hoogte per bouwblok identiek en zijn 

de middelste twee bouwblokken hoger 

dan de buitenste twee. De regel is dat de 

middelste twee bouwblokken altijd een 

of twee verdiepingen hoger zijn dan de 

buitenste twee. De maximale hoogte voor 

de middelste bouwblokken is maximaal vijf 

verdiepingen en minimaal vier verdiepin-

gen.  De buitenste twee blokken zijn mini-

maal drie verdiepingen en maximaal vier 

verdiepingen (als de middelste vijf verdie-

pingen zijn). 

5. Asymmetrie stratenprofielen

De woonstraten van noord naar zuid ken-

nen een asymmetrisch straatprofiel, net 

als in de huidige situatie. Maar de inrich-

ting verandert wel door de toepassing van 

eenrichtingsverkeer, waardoor de rijbaan 

smaller wordt, de straat minder uitnodigt 

om hard te rijden en er minder verharding 

nodig is. Aan de westzijde is er een brede 

stoep met daarlangs schuinparkeren en 

aan de oostzijde een smallere stoep met 

langsparkeren.

6. Asymmetrie groenstroken

De collectieve groenstroken tussen de 

stoepen en de woningen sluiten aan op 

het asymmetrische straatprofiel. De bre-

dere groenstroken aan de westzijde krijgen 

een ruiger en ecologischer karakter. Hier 

is ook ruimte voor waterberging bij zware 

regenval. De groenstroken aan de zuidzijde 

sluiten hierop aan  en vormen een brede 

buffer tussen openbare ruimte en collec-

tieve binnentuinen. De groenstroken aan 

de oostzijde krijgen een parkachtig karak-

ter met gras en solitaire heesters en blok-

hagen tegen de gevel.  De groenstroken 

onder de pluimiepen sluiten hierop aan en 

vormen zo de overgang naar het aangren-

zende park.
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7. Koppeling begane grond en maaiveld

De orientatie en ontsluiting van de wo-

ningen op de begane grond is zorgvuldig 

afgestemd op de inrichting van de groen-

stroken en de openbare ruimte. De wonin-

gen aan de westzijde van de straten krijgen 

een terras op de begane grond. De brede 

natuurlijk ingerichte groenstroken garan-

deren voldoende privacy en een aantrek-

kelijk uitzicht. De woningen aan de oost-

zijde van de straat krijgen een individuele 

entree op de begane grond. De voordeu-

ren zijn via voetpaden door de smallere 

groenstroken bereikbaar. Dit versterkt de 

levendigheid op straat.

8. Variatie op de verdiepingen

Het gevelbeeld van de bovenliggende ver-

diepingen wordt bepaald door de ontslui-

tingstypologie en de situering van de be-

langrijkste verblijfsruimten in de woningen. 

Om dit verschil te benadrukken worden de 

navolgende hoofdprincipes toegepast:

a. Voor de gevels met een collectieve 

ontsluiting (portieken of galerijen) is 

de rooilijn dominant in het gevelbeeld. 

Portieken of galerijen liggen achter het 

gevelvlak, dat in de rooilijn staat.

b. De gevels waarachter woonkamers zijn 

gesitueerd krijgen een plastisch karakter 

door de balkons die nadrukkelijk op het 

gevelvlak zijn geplaatst. Deze steken dus 

door de rooilijn heen. 

Dit principe wordt toegepast conform de 

spiegeling op buurtniveau. Hierdoor krij-

gen de meest oostelijke en westelijke gevel 

van het complex een formele uitstraling 

naar de omliggende buurten. De woningen 

langs de Gerard van Eckerenstraat krijgen 

op de verdiepingen aan beide zijden van 

de straat woonkamers met balkons. Daar-

mee wordt de bijzondere betekenis van 

deze straat, als informele wandelroute door 

de wijk, ook in het gevelbeeld benadrukt. 

De andere twee woonstraten krijgen vol-

gens dit principe een asymetrisch gevel-

beeld op zowel de begane grond als de 

verdiepingen. 
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Gallerij

Portiek Dakrand en Plint

Gallerij

Portiek Dakrand en Plint

Verschillende gevels van 
het gallerijblok

Verschillende gevels bij 
toepassing van portieken

Hoofdentree
Herkenbaar als verticaal 
element

Balkons
Terras op het maaiveld

Balkons
Terras op het maaiveld

Balkons
Directe entree woningen 
op maaiveld

Gallerij binnen gevelvlak
Terras op maaiveld

Gallerij binnen gevelvlak
Directe entree woningen 
op maaiveld

Entree portiek binnen 
gevelvlak
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Doorsnede van het gehele 
plangebied met de maximale 
bouwhoogte.
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Gerard Van Eckerenstraat
Deze straat is de belangrijkste route 

van de wijk die het nieuwe hart rondom 

het Marsmanplein met het Schoterbos 

verbindt.  Het is de enige straat waar de 

bebouwing aan weerszijden even hoog is 

en alle gevels op de verdiepingen balkons 

hebben. 

Aan de oostzijde worden de woningen op 

de begane grond  direct ontsloten vanaf 

de  straat via een eigen opgang.  Deze 

zijn via voetpaden door de parkachtige 

groenstrook bereikbaar. De woningen op 

de begane grond aan de westzijde van de 

straat hebben een ruim terras. De brede 

groenstrook met een landschappelijke 

inrichting geeft de terrassen privacy. Hier 

is ook ruimte om hemelwater te  bufferen.
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Aart van der Leeuwstraat
Het zuidelijke deel van de Aart van der 

Leeuwstraat grenst aan de eengezinswo-

ningen van Elan Wonen. Het is een ruime 

woonstraat met langsparkeren en ruimte 

voor groen. 

Aan de (zonnige) noordzijde van de straat 

is een collectieve groenstrook met een 

natuurlijk karakter waarin hemelwater 

wordt opgevangen. Deze  wordt beheerd 

door Pre Wonen. 
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Jan Prinslaan parkzijde

De woningen zijn in het middendeel van 

de Jan Prinslaan teruggelegd om alle 

ruimte vrij te maken voor een plantsoen 

rondom de waardervolle pluimiepen, 

aansluitend op het aangrenzende park.

Er is een brede stoep en een rijbaan in 

twee richtingen met aan een zijde langs-

parkeren. Een groene haag langs het park 

voorkomt dat men hier op de stoep par-

keert. Aan weerszijden van de straat komt 

een bomenrij waardoor dit een echte laan 

langs het park wordt.
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Jan Prinslaan winkelcentrumzijde

Dit is het meest compacte deel van de 

Jan Prinslaan. De nieuwbouwwoningen 

zijn geadresserd aan de Jan Prinslaan, 

maar hebben nog wel een smalle groen-

strook langs de gevel. Er is voldoende 

ruimte voor een goede stoep aan weers-

zijden van de straat, langsparkeren aan 

beide zijden en tussen de parkeervakken 

is ruimte om bomen te planten, waardoor 

dit een echte laan kan worden.
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Participatie
traject 
Pré Wonen

4 PARTICIPATIE

Ten behoeve van de beoogde ontwikke-

ling is er door Pré Wonen een participa-

tietraject vormgegeven en in uitvoering 

gebracht. Hiertoe zijn vanaf de start van 

de ontwikkeling de navolgende verschil-

lende betrokkenen geïnformeerd:

• Wijkraad

• (Terugkerende) huurders 

• Klankbordgroep (afvaardiging bewo-

ners)

• Individuele bewoners in de nabijheid 

van de ontwikkeling

• Individuele ondernemers in de nabij-

heid van de ontwikkeling

MUST 31
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Ten behoeve van de totale aanpak van 

de Delftwijk waar deze ontwikkeling on-

derdeel van uitmaakt is in het verleden 

een uitgebreide gebiedscommunicatie 

gevoerd. Hierbij is met behulp van o.a.  

nieuwsbrieven en website de omgeving 

geïnformeerd.

Na het sloopbesluit vanuit de corporatie 

voor het complex Aart van der Leeuw zijn 

de betreffende huurders geïnformeerd via 

een informatiebijeenkomst. Vervolgens 

is met een afvaardiging van de bewoners 

tot een Sociaal Projectplan gekomen. Op 

basis van deze set aan rechten en plichten 

worden op individueel niveau gesprekken 

met de huurders gevoerd om tot een tij-

delijke dan wel definitieve woning elders 

te komen, die aansluit bij hun specifieke 

woonwensen en huishoudenssituatie. In 

een kantoorruimte op locatie in het com-

plex is tevens iedere 2 weken een spreek-

uur waar de huurders kunnen binnenlopen 

met vragen.

Na de afronding van het concept steden-

bouwkundig plan zijn met de bovenge-

noemde betrokkenen de volgende stap-

pen doorlopen:

1. Informeren - De betrokkenen zijn 

geïnformeerd over het beoogde 

stedenbouwkundige plan. Tijdens 

de inloopbijeenkomst zijn de eerste 

reacties op het stedenbouwkundige 

plan geïnventariseerd.

2. Inventariseren en analyseren reactie 

- Schriftelijke en mondelinge reacties 

zijn door gemeente en Pré Wonen 

geïnventariseerd en geanalyseerd.  Een 

viertal reacties vanuit omwonenden 

zijn ontvangen, waarbij de reacties zich 

richten op het verlies aan uitzicht en de 

breedte van de Jan Prinslaan

3. Nader onderzoek en planbijstelling 

- Om de situatie ter plaatse goed in 

te schatten zijn de gemeentelijke 

stedenbouwkundige en Pré Wonen 

bij de betreffende omwonenden op 

huisbezoek geweest. De beoordeling 

van situatie ter plekke heeft geen 

aanleiding gegeven tot planbijstelling. 

De Jan Prinslaan wordt breder en 

aangepast aan de eisen van de 

huidige tijd. En hoewel sprake is van 

een beperking aan uitzicht voor 7 

huishoudens, is de afstand tussen de 

bestaande en nieuwbouw beoordeeld 

als acceptabele afstand tussen 

bebouwing in een stedelijk gebied.

4. Informeren naar aanleiding van 

planbijstelling - Bijstelling heeft niet 

plaatsgevonden. De omwonenden die 

een reactie hebben verzonden zijn via 

een brief geïnformeerd.
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eldkwali

Bijlage 1 

Bomeninventa-
risatie
Mense GroenBijlage 

Stedenbouwkundig plan 
Aart van der Leeuwstraat

Amsterdam, november 2019
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Opdrachtgever: AW Mense groen 

Locatie: Aart van der Leeuwstraat e.o. te Haarlem

Datum: 5 februari 2018

Keuringsmethode: VTA+

Keuring uitgevoerd door: T. Oosterom/ N. Vernooy

INVENTARISATIELIJST

open grond; gras

goed open grond; heestervak goed

redelijk bostamvoetak niet opgedrukt redelijk <1 jaar

jong matig voetpad licht opgedrukt matig 1-5 jaar

halfwas slecht parkeerstrook matig opgedrukt slecht 5-10 jaar ja

volgroeid stagnerend halfverharding zwaar opgedrukt dood >10 jaar nee

boom 

nummer

stam 

omvang

stam 

diameter

kroon 

diameter

takvrije 

hoogte

leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats kwaliteit 

verharding

bijzonderheden conditie toekomst 

verwachting

verplantb

aar

in cm in cm in m in m

1 178 57 6 2,5 volgroeid matig Japanse sierkers Prunus serrulata 'Kanzan' gras niet opgedrukt Tonderzwam slecht 1 tot 5 jaar nee

2 106 34 10 2 volgroeid redelijk Japanse sierkers Prunus serrulata 'Kanzan' gras niet opgedrukt Inrotting op 2m redelijk >10 jaar nee

3 134 43 9 2 volgroeid matig Japanse sierkers Prunus serrulata 'Kanzan' gras niet opgedrukt Inrotting op 2m. Tonderzwam slecht 1 tot 5 jaar nee

4 142 45 8 2 volgroeid matig Japanse sierkers Prunus serrulata 'Kanzan' gras niet opgedrukt redelijk >10 jaar nee

5 114 36 7 2,5 volgroeid matig Japanse sierkers Prunus serrulata 'Kanzan' gras niet opgedrukt Tonderzwam slecht 1 tot 5 jaar nee

6 143 46 6 2,5 volgroeid slecht Japanse sierkers Prunus serrulata 'Kanzan' gras niet opgedrukt Tonderzwam matig 5-10 jaar nee

7 84 27 8 3 volgroeid slecht gewone es Fraxinus excelsior voetpad matig opgedrukt instervende top matig >10 jaar nee

8 31 10 3 3 jong redelijk gewone es Fraxinus excelsior voetpad niet opgedrukt redelijk >10 jaar ja

9 31 10 5 2 jong redelijk gewone es Fraxinus excelsior voetpad niet opgedrukt Geen doorgaande spil redelijk >10 jaar ja

10 126 40 9 5 volgroeid redelijk gewone es Fraxinus excelsior voetpad matig opgedrukt redelijk >10 jaar nee

11 42 13 4 4 halfwas redelijk gewone es Fraxinus excelsior voetpad licht opgedrukt redelijk >10 jaar nee

12 172 55 12 6 volgroeid matig paardekastanje Aesculus hippocastanum 'Baumanii' voetpad zwaar opgedrukt zware kastanjebloedingsziekte; aantasting 

fluweelpootje

slecht <1 jaar nee

13 131 42 10 6 halfwas slecht paardekastanje Aesculus hippocastanum 'Baumanii' Heestervak matig opgedrukt zware kastanjebloedingsziekte; 

afstervende bast

matig 1 tot 5 jaar nee

14 94 30 7 6 halfwas matig paardekastanje Aesculus hippocastanum 'Baumanii' Heestervak licht opgedrukt matig >10 jaar nee

15 104 33 7 6 halfwas redelijk paardekastanje Aesculus hippocastanum 'Baumanii' Heestervak niet opgedrukt zware kastanjebloedingsziekte; 

stamvoetschade

matig 5 tot 10 jaar nee

16 31 10 2 2 jong redelijk paardekastanje Aesculus hippocastanum 'Baumanii' parkeerstrook licht opgedrukt rijsporen in boomspiegel redelijk >10 jaar nee

17 61 19 12 1 volgroeid redelijk inlandse vogelkers Prunus padus gras licht opgedrukt twee stammig redelijk >10 jaar nee

18 88 28 5 3 volgroeid stagnerend meidoorn Crataegus cv. gras niet opgedrukt Perenprachtkever. Zo goed als dood. slecht <1 jaar nee

19 80 25 7 3 volgroeid slecht meidoorn Crataegus cv. gras niet opgedrukt perenprachtkever; licht dood takhout; 1/3 

stamomtrek afgestorven

slecht 1 tot 5 jaar nee

20 210 67 16 4 volgroeid redelijk gewone es Fraxinus excelsior gras niet opgedrukt licht dood takhout redelijk >10 jaar nee
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Opdrachtgever: AW Mense groen 

Locatie: Aart van der Leeuwstraat e.o. te Haarlem

Datum: 5 februari 2018

Keuringsmethode: VTA+

Keuring uitgevoerd door: T. Oosterom/ N. Vernooy

INVENTARISATIELIJST

boom 

nummer

stam 

omvang

stam 

diameter

kroon 

diameter

takvrije 

hoogte

leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats kwaliteit 

verharding

bijzonderheden conditie toekomst 

verwachting

verplantb

aar

in cm in cm in m in m

21 84 27 10 1 volgroeid redelijk Meidoorn Crataegus cv. verharding matig opgedrukt redelijk >10 jaar nee

22 98 31 8 2 volgroeid redelijk meidoorn Crataegus cv. Heestervak niet opgedrukt redelijk >10 jaar nee

23 37 12 5 n.v.t. halfwas redelijk Nordmannspar Abies Nordmanniana gras niet opgedrukt top ontbreekt redelijk >10 jaar nee

24 43 14 5 n.v.t. halfwas redelijk Hartbladige els Alnus cordata gras niet opgedrukt redelijk >10 jaar nee

25 54 17 8 1 volgroeid redelijk amberboom Liquidambar styracyflua gras niet opgedrukt Dubbele top redelijk >10 nee

26 45 14 1 1 volgroeid redelijk Bolacacia Rob. Pseu. 'Umbraculifera' gras niet opgedrukt Holte stamvoet matig 5-10 jaar nee

27 53 17 1 1 volgroeid redelijk Bolacacia Rob. Pseu. 'Umbraculifera' gras niet opgedrukt Zwam stamvoet matig 5-10 jaar nee

28 57 18 1 1 volgroeid redelijk Bolacacia Rob. Pseu. 'Umbraculifera' gras niet opgedrukt scheefstand matig 5-10 jaar nee

29 50 16 1 1 volgroeid redelijk Bolacacia Rob. Pseu. 'Umbraculifera' gras niet opgedrukt Holte stamvoet. stamschade matig 5-10 jaar nee

30 159 51 9 2,5 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras licht opgedrukt laag veredeld, toekomstverwachting pas te 

geven na nader onderzoek kwaliteit 

beworteling 

redelijk ? nee

31 190 60 12 4 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras matig opgedrukt laag veredeld, toekomstverwachting pas te 

geven na nader onderzoek kwaliteit 

beworteling 

redelijk ? nee

32 168 53 10 4 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras licht opgedrukt laag veredeld, toekomstverwachting pas te 

geven na nader onderzoek kwaliteit 

beworteling 

redelijk ? nee

33 135 43 10 2,5 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras matig opgedrukt laag veredeld, toekomstverwachting pas te 

geven na nader onderzoek kwaliteit 

beworteling 

redelijk ? nee

34 59 19 6 4 halfwas matig gewone es fraxinus excelsior voetpad licht opgedrukt Zwaar doodhout. Stamschade 15x40cm matig >10 jaar nee

35 64 20 7 5 halfwas matig gewone es Fraxinus excelsior voetpad licht opgedrukt stamschade redelijk >10 jaar nee

36 111 35 11 5 volgroeid redelijk gewone es Fraxinus excelsior voetpad zwaar opgedrukt oppervlakkige wortels; wurgwortels redelijk >10 jaar nee

37 24 8 3 2 jong goed gewone es Franxinus excelsior voetpad niet opgedrukt redelijk >10 jaar ja

38 43 14 6 4 halfwas redelijk gewone es Fraxinus excelsior voetpad matig opgedrukt licht dood takhout redelijk >10 jaar nee

39 192 61 12 3 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras niet opgedrukt laag veredeld, toekomstverwachting pas te 

geven na nader onderzoek kwaliteit 

beworteling 

redelijk ? nee

40 154 49 8 4 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras niet opgedrukt laag veredeld, toekomstverwachting pas te 

geven na nader onderzoek kwaliteit 

beworteling 

redelijk ? nee

41 153 49 9 2 volgroeid redelijk Pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras niet opgedrukt laag veredeld, toekomstverwachting pas te 

geven na nader onderzoek kwaliteit 

beworteling 

redelijk ? nee

42 150 48 11 2 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras niet opgedrukt laag veredeld, toekomstverwachting pas te 

geven na nader onderzoek kwaliteit 

beworteling 

redelijk ? nee

43 86 27 9 4 volgroeid redelijk Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus Heestervak zwaar opgedrukt redelijk >10 jaar nee

44 39 12 5 4 halfwas slecht Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus parkeerstrook licht opgedrukt Geen doorgaande spil matig 1 tot 5 jaar nee

45 42 13 6 5 halfwas matig Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus parkeerstrook matig opgedrukt Stamschade 6x68cm matig 5 tot 10 jaar nee

46 30 10 3 2 halfwas redelijk Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus parkeerstrook matig opgedrukt Stamschade 4x15cm redelijk >10 nee

47 115 37 6 4 halfwas matig Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus verharding matig opgedrukt wurgwortel matig >10 nee

48 190 60 14 1 volgroeid redelijk Hartbladige els Alnus cordata gras niet opgedrukt redelijk >10 nee
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Opdrachtgever: AW Mense groen 

Locatie: Aart van der Leeuwstraat e.o. te Haarlem

Datum: 5 februari 2018

Keuringsmethode: VTA+

Keuring uitgevoerd door: T. Oosterom/ N. Vernooy

INVENTARISATIELIJST

boom 

nummer

stam 

omvang

stam 

diameter

kroon 

diameter

takvrije 

hoogte

leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats kwaliteit 

verharding

bijzonderheden conditie toekomst 

verwachting

verplantb

aar

in cm in cm in m in m

49 184 59 10 2 volgroeid matig Japanse sierkers Prunus serrulata 'Kanzan' gras matig opgedrukt klinkt hol matig 5-10 jaar nee

50 155 49 9 2 volgroeid redelijk Japanse sierkers Prunus serrulata 'Kanzan' gras niet opgedrukt Tonderzwam matig 1-5 jaar nee

51 112 36 8 2 volgroeid redelijk Japanse sierkers Prunus serrulata 'Kanzan' gras licht opgedrukt redelijk >10 nee

52 170 54 8 2 volgroeid redelijk Japanse sierkers Prunus serrulata 'Kanzan' gras licht opgedrukt Tonderzwam matig 1 tot 5 jaar nee

53 156 50 11 4 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras matig opgedrukt laag veredeld, toekomstverwachting pas te 

geven na nader onderzoek kwaliteit 

beworteling 

redelijk ? nee

54 116 37 11 3 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras matig opgedrukt laag veredeld, toekomstverwachting pas te 

geven na nader onderzoek kwaliteit 

beworteling 

redelijk ? nee

55 180 57 10 4 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras licht opgedrukt laag veredeld, toekomstverwachting pas te 

geven na nader onderzoek kwaliteit 

beworteling 

redelijk ? nee

56 166 53 10 3 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras licht opgedrukt laag veredeld, toekomstverwachting pas te 

geven na nader onderzoek kwaliteit 

beworteling 

redelijk ? nee

57 28 9 2 6 jong slecht Gewone es Fraxinus excelsior voetpad licht opgedrukt Scheefgroei matig 1 tot 5 jaar nee

58 21 7 3 4 jong matig Gewone es Fraxinus excelsior voetpad niet opgedrukt Stamschade 3x5cm redelijk >10 jaar nee

59 121 39 14 5 volgroeid redelijk Gewone es Fraxinus excelsior voetpad matig opgedrukt redelijk >10 jaar nee

60 43 14 6 5 halfwas slecht Gewone es Fraxinus excelsior voetpad licht opgedrukt instervende top matig >10 jaar nee

61 84 27 9 5 volgroeid matig Gewone es Fraxinus excelsior voetpad zwaar opgedrukt redelijk >10 jaar nee

62 140 45 9 3 volgroeid redelijk Pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras niet opgedrukt redelijk >10 jaar nee

63 179 57 14 6 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras niet opgedrukt redelijk >10 jaar Nee

64 186 59 12 4 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras licht opgedrukt licht dood takhout redelijk >10 jaar nee

65 174 55 13 3 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' gras zwaar opgedrukt redelijk >10 jaar nee

66 37 12 6 1 volgroeid goed Kronkelwilg Salix babylonica Heestervak licht opgedrukt redelijk >10 jaar nee

67 44 14 6 1 volgroeid matig Meidoorn Crataegus cv. Heestervak niet opgedrukt Perenprachtkever redelijk 5 tot 10 jaar nee

68 77 25 7 2 halfwas stagnerend paardekastanje Aesculus hippocastanum 'Baumanii' parkeerstrook zwaar opgedrukt matige kastanjebloedingsziekte slecht <1 jaar nee

69 168 53 16 5 volgroeid slecht paardekastanje Aesculus hippocastanum 'Baumanii' Heestervak zwaar opgedrukt matige kastanjebloedingsziekte, aangetast 

door oesterzwam

slecht <1 jaar

70 29 9 1 1 jong matig paardekastanje Aesculus hippocastanum 'Baumanii' Heestervak niet opgedrukt redelijk >10 jaar ja

71 43 14 1 1 volgroeid redelijk Bolacacia Rob. Pseu. 'Umbraculifera' gras niet opgedrukt maaischade stamvoet matig 5 tot 10 jaar nee

72 35 11 1 1 volgroeid redelijk Bolacacia Rob. Pseu. 'Umbraculifera' gras niet opgedrukt maaischade stamvoet matig 5 tot 10 jaar nee

73 41 13 1 1 volgroeid redelijk Bolacacia Rob. Pseu. 'Umbraculifera' gras niet opgedrukt maaischade stamvoet matig 5 tot 10 jaar nee

74 38 12 1 1 volgroeid redelijk Bolacacia Rob. Pseu. 'Umbraculifera' gras niet opgedrukt maaischade stamvoet matig 5 tot 10 jaar nee

75 36 11 1 1 volgroeid redelijk Bolacacia Rob. Pseu. 'Umbraculifera' gras niet opgedrukt maaischade stamvoet matig 5 tot 10 jaar nee

76 39 12 1 1 volgroeid redelijk Bolacacia Rob. Pseu. 'Umbraculifera' gras niet opgedrukt maaischade stamvoet matig 5 tot 10 jaar nee

77 52 17 4 1 halfwas goed Ruwe berk Betula pendula gras niet opgedrukt Boompaal verwijderen goed >10 jaar nee

78 95 30 6 2 volgroeid redelijk Meidoorn Crataegus cv. gras niet opgedrukt redelijk >10 jaar nee

79 162 52 12 7 volgroeid redelijk Gewone es Fraxinus excelsior gras niet opgedrukt Vogelnest in kroon redelijk >10 jaar nee

80 176 56 16 5 volgroeid redelijk Veldesdoorn Acer campestre Heestervak niet opgedrukt Klimop door kroon redelijk >10 jaar nee

81 184 59 20 3 volgroeid redelijk Veldesdoorn Acer campestre Heestervak niet opgedrukt Klimop door kroon redelijk >10 jaar nee

82 161 51 15 4 volgroeid redelijk Veldesdoorn Acer campestre Heestervak niet opgedrukt Klimop door kroon redelijk >10 jaar nee

83 146 46 10 3 volgroeid redelijk winterlinde Tilia cordata Heestervak niet opgedrukt korsthoutskoolzwam rond 1/3 stamomtrek, 

tot 15 cm inrottend

slecht 1-5 jaar nee

84 88 28 7 3 volgroeid matig Meidoorn Crataegus cv. gras niet opgedrukt redelijk >10 jaar nee
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Opdrachtgever: AW Mense groen 

Locatie: Aart van der Leeuwstraat e.o. te Haarlem

Datum: 5 februari 2018

Keuringsmethode: VTA+

Keuring uitgevoerd door: T. Oosterom/ N. Vernooy

INVENTARISATIELIJST

boom 

nummer

stam 

omvang

stam 

diameter

kroon 

diameter

takvrije 

hoogte

leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats kwaliteit 

verharding

bijzonderheden conditie toekomst 

verwachting

verplantb

aar

in cm in cm in m in m

85 91 29 8 2 volgroeid matig Meidoorn Crataegus cv. gras niet opgedrukt Scheefstand. Tonderzwam. matig 1 tot 5 jaar nee

86 140 45 3 n.v.t. halfwas goed Nordmannspar Abies Nordmanniana voetpad niet opgedrukt goed >10 jaar nee

87 62 20 9 5 volgroeid redelijk winterlinde Tilia cordata gras niet opgedrukt korsthoutskoolzwam en (vermoedelijk) 

dikrandtonderzwam

matig 5-10 jaar nee

88 54 17 5 1 halfwas goed Ruwe berk Betula pendula gras niet opgedrukt Boompaal verwijderen. Zuiger goed >10 jaar ja

89 106 34 9 3 volgroeid slecht meidoorn Crataegus cv. open grond; gazon licht opgedrukt scheefstand; schade aan gesteltak matig 5-10 jaar nee

90 68 22 6 2 volgroeid slecht meidoorn Crataegus cv. open grond; gazon niet opgedrukt scheefstand; slechte verankering; 

perenprachtkever

slecht 1-5 jaar nee

91 71 23 5 3 volgroeid slecht meidoorn Crataegus cv. open grond; gazon licht opgedrukt gescheurde plakoksel, inrottend, 

perenprachtkever

slecht 1-5 jaar nee

92 84 27 7 2 volgroeid slecht meidoorn Crataegus cv. open grond; heestervaklicht opgedrukt aantasting platte tonderzwam, inrottende 

wonden in de kroon

slecht 1-5 jaar nee

93 110 35 11 4 volgroeid redelijk gewone es Fraxinus excelsior cv. voetpad zwaar opgedrukt oppervlakkige wortels met schade redelijk >10 jaar nee

94 39 12 3 0 volgroeid goed hulst Ilex aquifolium open grond; heestervakn.v.t. inrottende wond stamvoet redelijk >10 jaar nee

95 50 16 5 4 volgroeid matig gewone es Fraxinus excelsior cv. voetpad niet opgedrukt licht dood takhout redelijk >10 jaar nee

96 130 41 14 5 volgroeid redelijk gewone es Fraxinus excelsior cv. voetpad licht opgedrukt wurgwortel redelijk >10 jaar nee

97 211 67 8 2 volgroeid goed moerascipres Taxodium distichum open grond; gazon licht opgedrukt goed >10 jaar nee

98 48 15 6 1,5 halfwas goed Japanse sierkers Prunus serrulata 'Kanzan' open grond; gazon n.v.t. goed >10 jaar ja

99 201 64 13 3 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' open grond; gazon matig opgedrukt dood takhout redelijk >10 jaar nee

100 56 18 6 1 halfwas goed Japanse sierkers Prunus serrulata 'Kanzan' open grond; gazon n.v.t. goed >10 jaar ja

101 205 65 9 2 volgroeid goed moerascipres Taxodium distichum open grond; gazon n.v.t. maaischade goed >10 jaar nee

102 53 17 5 1,5 halfwas goed Japanse sierkers Prunus serrulata 'Kanzan' open grond; gazon n.v.t. oppervlakkige wortel met schade redelijk >10 jaar nee

103 209 67 15 4 volgroeid redelijk pluimiep Ulmus glabra 'Exoniensis' open grond; gazon matig opgedrukt dood takhout; oppervlakkige wortel met 

schade; wurgwortel

redelijk >10 jaar nee

104 73 23 5 1 halfwas redelijk zwarte den Pinus nigra open grond; heestervakn.v.t. zuiger redelijk >10 jaar nee

105 47 15 6 0 volgroeid goed venijnboom Taxus baccata open grond; heestervakn.v.t. tweestammig goed >10 jaar nee

106 54 17 4 2 halfwas goed Amerikaanse linde Tilia americana open grond; heestervakniet opgedrukt achterstand begeleidingssnoei goed >10 jaar ja

107 42 13 4 3 volgroeid stagnerend gouden regen Laburnum anagyroides open grond; heestervakniet opgedrukt aftakelend slecht 1-5 jaar nee

108 85 27 5 3 volgroeid slecht gouden regen Laburnum anagyroides open grond; heestervakniet opgedrukt tweestammig, één met inrottende wonden matig 5-10 jaar nee

109 83 26 6 3 volgroeid slecht gouden regen Laburnum anagyroides open grond; heestervakniet opgedrukt matig 5-10 jaar nee

110 42 13 5 0 volgroeid redelijk hulst Ilex aquifolium open grond; heestervakniet opgedrukt redelijk >10 jaar nee

111 158 50 10 2 volgroeid goed Krimlinde Tilia × europaea 'Euchlora' open grond; gazon licht opgedrukt goed >10 jaar nee

112 49 16 5 1 volgroeid goed bolesdoorn Acer platanoides 'Globosum' open grond; heestervakn.v.t. goed >10 jaar ja

113 35 11 2 0 halfwas redelijk Nordmannspar Abies nordmanniana voetpad niet opgedrukt redelijk >10 jaar nee

114 85 27 6 1,5 volgroeid redelijk eenstijlige meidoornCrataegus monogyna open grond; heestervakn.v.t. oppervlakkige wortel redelijk >10 jaar nee

115 132 42 10 1,5 volgroeid goed eenstijlige meidoornCrataegus monogyna voetpad matig opgedrukt eksternest goed >10 jaar nee

116 80 25 5 1 halfwas redelijk amberboom Liquidambar styracyflua open grond; heestervakn.v.t. overwoekerd door klimop; boomband 

verwijderen

redelijk >10 jaar nee

117 155 49 9 2 volgroeid goed Zweedse meelbes Sorbus intermedia open grond; gazon n.v.t. inrottende snoeiwonden; 2x 

stamvoetschade; gekandelaberd

redelijk >10 jaar nee

118 162 52 8 2 volgroeid goed Zweedse meelbes Sorbus intermedia open grond; gazon n.v.t. stamvoetschade; gekandelaberd redelijk >10 jaar nee

119 100 32 6 2 volgroeid slecht meidoorn Crataegus cv. open grond; heestervakn.v.t. overwoekerd door klimop matig 5-10 jaar nee

120 100 32 6 2 volgroeid slecht meidoorn Crataegus cv. open grond; heestervakn.v.t. overwoekerd door klimop matig 5-10 jaar nee

121 80 25 5 2 volgroeid slecht meidoorn Crataegus cv. open grond; heestervakn.v.t. overwoekerd door klimop matig 5-10 jaar nee
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Opdrachtgever: AW Mense groen 

Locatie: Aart van der Leeuwstraat e.o. te Haarlem

Datum: 5 februari 2018

Keuringsmethode: VTA+

Keuring uitgevoerd door: T. Oosterom/ N. Vernooy

INVENTARISATIELIJST

boom 

nummer

stam 

omvang

stam 

diameter

kroon 

diameter

takvrije 

hoogte

leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats kwaliteit 

verharding

bijzonderheden conditie toekomst 

verwachting

verplantb

aar

in cm in cm in m in m

122 100 32 7 2 volgroeid stagnerend meidoorn Crataegus cv. open grond; heestervakn.v.t. overwoekerd door klimop; afstervende 

kroon

slecht 1-5 jaar nee

123 80 25 6 2 volgroeid matig meidoorn Crataegus cv. open grond; heestervakn.v.t. overwoekerd door klimop matig 5-10 jaar nee

124 93 30 7 2 volgroeid matig meidoorn Crataegus cv. open grond; heestervakn.v.t. afstervende top matig 5-10 jaar nee

125 55 18 4 0 halfwas goed Nordmannspar Abies nordmanniana open grond; gazon n.v.t. goed >10 jaar nee

126 49 16 6 1 volgroeid matig meidoorn Crataegus cv. open grond; gazon n.v.t. inrottende stamvoetschade; stamschade matig 5-10 jaar nee

127 62 20 4 2 volgroeid goed hulst Ilex aquifolium open grond; heestervakn.v.t. goed >10 jaar nee
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Geachte heer Lute, 
 
Januari 2018 is een inventarisatie en 
boomveiligheidsonderzoek uitgevoerd aan de 
bomen in het projectgebied Aart van der 
Leeuwstraat te Haarlem. Bij een aantal bomen 
kon op basis van het uitgevoerde onderzoek geen 
goede inschatting van de toekomstverwachting 
gedaan worden. Het betreft zestien pluimiepen 
(Ulmus glabra 'Exoniensis'), welke in vier groepen 
van vier stuks zijn geplant op de straathoeken in 
de Jan Prinslaan. Naar aanleiding hiervan hebben 
wij nader technisch onderzoek uitgevoerd, met als 
doel een realistische toekomstverwachting te 
kunnen bepalen. In deze brief beschrijven wij 
onze bevindingen en adviezen met betrekking tot 
deze vraag. 
 
 
Achtergrond 
Pluimiepen worden vermeerderd door een stekje 
van een moederboom met de gewenste 
eigenschappen te enten op een goedkoop te 
verkrijgen onderstam van een andere iepensoort 
die voor een goede wortelkluit kan zorgen. Ent en 
onderstam moeten goed aan elkaar hechten 
(verenigbaar zijn). Meestal blijkt op de kwekerij al 
welke combinatie van ent en onderstam goed           De bomen zijn in groepen van vier geplant. 
verenigbaar is.       

                                                 

  

 Dit product van Groenadvies Amsterdam BV mag alleen geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, openbaar 
gemaakt of ter beschikking van derden worden gesteld, na toestemming van Groenadvies Amsterdam BV en met 
bronvermelding. 
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Soms blijkt dit pas na verloop van jaren, als de ent ‘spontaan’ van de onderstam af valt. In deze 
gevallen is sprake van ‘uitgestelde onverenigbaarheid’. De entplaats is vaak zichtbaar als een 
verdikking op ooghoogte om de gehele stam. 
 
Normaliter worden pluimiepen geënt op een hoge onderstam (circa 1,80 m hoogte) en zijn er geen 
problemen bekend met de onderlinge hechting tussen de onderstam en de ent. De onderzochte 
iepen zijn echter op een lage onderstam geënt. De kenmerkende verdikking bevindt zich net boven 
maaiveld. De afwijkende wijze van veredelen kan gepaard zijn gegaan met de keuze voor een 
andere onderstam. Er lijken namelijk adventiefwortels vanuit de ent te ontspruiten, maar misleiding 
door de lage verdikking is ook mogelijk. Al met al dient uitgestelde onverenigbaarheid uitgesloten te 
worden alvorens een toekomstverwachting te kunnen geven.  
 
 
Uitgevoerd onderzoek 
Per groepje pluimiepen is bij één boom een deel van de stamvoet vrij gegraven. Drie maal is 
gekozen voor een boom waarbij een tekort lijkt aan gezonde wortelaanzetten (namelijk de nummers 
33, 40 en 54). Ter vergelijking van het beeld is ook bij één goed ogende stamvoet (boom 64) 
gegraven.  
 
 
Bevindingen 
Bij de bomen 33, 40 en 54 is gegraven aan de zijde waar wortelaanzetten bovengronds afwezig 
leken. De bodem is hier vanuit de onderstam intensief doorgroeid met fijne en matig grove wortels. 
Bij alle drie de bomen zijn wurgwortels van variabele dikte aangetroffen. Deze wortels groeien 
rondom de wortelaanzetten en kunnen de sapstroom in de wortels verstoren. In het uiterste geval 
kunnen deze hierdoor afsterven.  
 
De diameter van het ondergrondse stamdeel neemt naar beneden toe snel af. De houtkwaliteit van 
de onderstam is goed. De bovengronds zichtbare wortelaanzetten aan de rand van de kluiten zijn 
gezond en goed gehecht aan de onderstam. Op 20 á 30 cm diepte ontspruiten ook zwaardere 
wortels van 4 cm tot meer dan ø 10 cm aan de onderstam. 
 
Bij de onverdachte boom 64 wijkt het beeld weinig af van de overige bomen: intensieve, fijne 
beworteling vanuit de stamvoet, een afnemende ondergrondse stamdiameter, gezonde 
wortelaanzetten en een onaangetaste onderstam. Alleen de wurgwortels zijn niet aangetroffen.  
 
 
Conclusie 
Van alle onderzochte bomen zijn de onderstam en de wortelaanzetten van goede kwaliteit. Vanuit 
de onderstam groeien dicht aan de oppervlakte fijne wortels en vanaf 20 á 30 cm diepte ook 
zwaardere wortels. Er dus geen sprake van uitgestelde onverenigbaarheid. Ondanks dat de 
wortelaanzetten niet gelijkmatig rond de stamvoet groeien, is er geen reden om uit te gaan van een 
verminderde stabiliteit van de bomen. 
 
De ongelijkmatige verdeling van de wortelaanzetten kan zijn veroorzaakt door de wurgwortels. 
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Advies 
Op basis van de bevindingen stellen wij de toekomstverwachting van de pluimiepen op meer dan 
tien jaar. Soms wordt bij boomveiligheidscontroles ook de categorie “meer dan 25 jaar” gehanteerd. 
Er is momenteel geen reden om aan te nemen dat de iepen deze leeftijd niet kunnen bereiken.  
 
Met betrekking tot het mogelijke effect van de wurgwortels is geen nader onderzoek noodzakelijk. 
Wij adviseren de bovengrondse wurgwortels met een handzaag door te zagen. Zorg voor een 
onderbreking van minimaal een centimeter, om te voorkomen dat de zaagsnede heelt. Voorkom 
schade aan de wortel waarover een wurgwortel groeit. Bij de reguliere, periodieke 
boomveiligheidscontroles kunnen de kwaliteit van de wortelaanzetten en het verloop van de conditie 
worden gevolgd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
B. Stoffer 
Groenadvies Amsterdam 
 
 
 

  

mailto:info@groenadviesamsterdam.nl


 
Postbus 36233 - 1020 ME  Amsterdam - Tel: 06-50523935 - E-mail: info@groenadviesamsterdam.nl 

ABN Amro 61.28.19.183 - IBAN NL39ABNA0612819183 - BIC ABNANL2A - BTWnr. 8145.74.312 B01 
 

DNR 2011 - Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar onder depotnr. 34229935 
 

 

BIJLAGE: FOTO‘S 
 
 

 
De stamvoet van boom 33. 
 

 
Beworteling van boom 33. Bij de pijl een wurgwortel. 
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De stamvoet van boom 40. 
 

  
Beworteling van boom 33. Bij de rode pijl een wurgwortel. Bij de groene een wortel vanuit de 
onderstam. 
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De stamvoet van boom 54. 
 

 
Beworteling van boom 54. Bij de pijl dunne wurgwortels en wortels vanuit de onderstam. 

mailto:info@groenadviesamsterdam.nl


 
Postbus 36233 - 1020 ME  Amsterdam - Tel: 06-50523935 - E-mail: info@groenadviesamsterdam.nl 

ABN Amro 61.28.19.183 - IBAN NL39ABNA0612819183 - BIC ABNANL2A - BTWnr. 8145.74.312 B01 
 

DNR 2011 - Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar onder depotnr. 34229935 
 

 

 
De stamvoet van boom 64. 
 

 
Beworteling van boom 64. 
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INLEIDING EN ONDERZOEKSOPZET

INLEIDING

In opdracht van Pré Wonen heeft Telwerk B.V. parkeeronderzoeken verricht bij het

Aart van der Leeuwcomplex en omgeving in Haarlem.

ONDERZOEKSOPZET

De onderzoeken zijn gehouden in de volgende straten/straatdelen:

> Jan Prinslaan;

> Aart van der Leeuwstraat;

> Gerard van Eckerenstraat;

> Generaal Spoorlaan;

> P.C. Boutensstraat.

De onderzoeken zijn gehouden op twee dagen en verschillende tijdstippen:

> Donderdag 5 april 2018: tussen 19:00 uur en 20:00 uur

> Donderdag 5 april 2018: tussen 23:00 uur en 05:00 uur

> Dinsdag 10 april 2018: tussen 09:00 uur en 12:00 uur

> Dinsdag 10 april 2018: tussen 12:00 uur en 16:00 uur

BIJZONDERHEDEN

In geval van straatparkeren wordt als capaciteit het volgende aangehouden: zes meter is één parkeerplaats.

Parkeerplaatsen voor gehandicapten op kenteken zijn buiten beschouwing gelaten. 
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ONDERZOEKSRESULTATEN

Straatnaam Sectie Sectie Cap. 05-01 - 19:00 05-04 - 23:00 10-04 - 09:00 10-04 - 12:00

Nr. Straatdeel Bez. %. Bez. %. Bez. %. Bez. %.

Jan 1 P.C.Boutensstraat-Aart vd Leeuwstraat west - noordzijde 0 0 - 0 - 0 - 0 -

Prinslaan 2 P.C.Boutensstraat-Aart vd Leeuwstraat west - zuidzijde 7 4 57% 5 71% 3 43% 2 29%

3 A.vd Leeuwstraat west-G.v Eckerenstraat - noordzijde 0 0 - 0 - 0 - 0 -

4 A.vd Leeuwstraat west-G.v Eckerenstraat - zuidzijde 7 4 57% 5 71% 4 57% 5 71%

5 G.v Eckerenstraat-A.vd Leeuwstraat oost - noordzijde 10 8 80% 12 120% 7 70% 7 70%

6 G.v Eckerenstraat-A.vd Leeuwstraat oost - zuidzijde 7 2 29% 1 14% 5 71% 5 71%

7 A.vd Leeuwstraat oost-Generaal Spoorlaan - noordzijde 8 5 63% 7 88% 4 50% 6 75%

8 A.vd Leeuwstraat oost-Generaal Spoorlaan - zuidzijde 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25%

9 Garageblok Jan Prinslaan oost 0 0 - 0 - 0 - 0 -

10 Garageblok Jan Prinslaan west 0 0 - 0 - 0 - 0 -

Totaal 47 25 53% 32 68% 25 53% 27 57%

Aart van der 11 Jan Prinslaan-parkeerterrein west - oostzijde 11 10 91% 12 109% 7 64% 5 45%

Leeuwstraat 12 Jan Prinslaan-parkeerterrein west - westzijde 20 13 65% 16 80% 9 45% 8 40%

13 Parkeerterrein west 8 4 50% 6 75% 4 50% 4 50%

14 Parkeerterrein west-G.van Eckerenstraat - noordoostzijde 0 1 - 0 - 1 - 0 -

15 Parkeerterrein west-G.van Eckerenstraat - zuidwestzijde 12 4 33% 9 75% 7 58% 5 42%

16 G.van Eckerenstraat-parkeerterrein zuid - noordzijde 0 0 - 0 - 0 - 0 -

17 G.van Eckerenstraat-parkeerterrein zuid - zuidzijde 5 4 80% 4 80% 2 40% 1 20%

18 Parkeerterrein zuid-Jan Prinslaan - zuidoostzijde 16 14 88% 17 106% 10 63% 7 44%

19 Parkeerterrein zuid-Jan Prinslaan - noordwestzijde 21 15 71% 16 76% 11 52% 11 52%

Totaal 93 65 70% 80 86% 51 55% 41 44%

Gerard van 20 Jan Prinslaan-Aart vd Leeuwstraat - oostzijde 11 11 100% 12 109% 7 64% 5 45%

Eckerenstraat 21 Jan Prinslaan-Aart vd Leeuwstraat - westzijde 22 17 77% 14 64% 14 64% 12 55%

Totaal 33 28 85% 26 79% 21 64% 17 52%

Gen. Spoorlaan 22 Jan Prinslaan-Reggestraat 14 10 71% 10 71% 4 29% 9 64%

Totaal 14 10 71% 10 71% 4 29% 9 64%

P.C. Boutensstr. 23 Jan Prinslaan-P-terrein  oost P.C. Boutensstraat 11 10 91% 11 100% 5 45% 5 45%

Totaal 11 10 91% 11 100% 5 45% 5 45%

TOTAALOVERZICHT ALLE STRATEN

Cap. 05-01 - 19:00 05-04 - 23:00 10-04 - 09:00 10-04 - 12:00

Bez. %. Bez. %. Bez. %. Bez. %.

Totaal 198 138 70% 159 80% 106 54% 99 50%
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Postbus 161   

7400 AD Deventer Leeuwarden Amsterdam 

T +31 (0)570 666 222 F. HaverSchmidtwei 2 De Ruyterkade 143 

goudappel@goudappel.nl 8914 BC Leeuwarden 1011 AC Amsterdam 

   

 

Pré Wonen 

Parkeernormering herontwikkeling Aart van der Leeuwstraat 

 

29 mei 2019 
03789.20190301.N1.05 
13 maart 2019 
 
 

1 Inleiding  

Aan de Aart van der Leeuwstraat in Haarlem zijn een achttal woonblokken gesitueerd 
met daarin 224 sociale huurwoningen en bedrijvigheid. Deze huidige bebouwing en 
bijbehorende parkeergelegenheid wordt gesloopt en Pré Wonen is voornemens om op 
deze locatie opnieuw sociale huurwoningen te realiseren met openbaar parkeeraanbod. 
In het basisscenario van de nieuwbouwplannen is uitgegaan van enkele extra sociale 
huurwoningen ten opzichte van de huidige situatie. In verband met de hoge woningnood 
in Haarlem heeft de gemeenteraad aan Pré Wonen gevraagd of het mogelijk is om meer 
woningen te realiseren. Hiervoor zijn een aantal scenario’s opgesteld: 
■ basisvariant: realisatie van 228 woningen (toevoeging van 4 woningen); 
■ scenario 1: realisatie van 251 woningen (toevoeging van 27 woningen); 
■ scenario 2 realisatie van 265 woningen (toevoeging van 41 woningen); 
■ scenario 3 realisatie van 303 woningen (toevoeging van 79 woningen); 
■ voorkeursvariant: realisatie van 280 woningen (toevoeging van 56 woningen). 
 
Pré Wonen heeft Goudappel Coffeng BV gevraagd de onderbouwing met betrekking tot 
parkeren op te stellen behorende bij de nieuwe woningontwikkeling voor de 
verschillende scenario’s. Daarbij wordt (deels) rekening gehouden met het autobezit van 
de specifieke doelgroep van jongeren in de sociale huursector. Circa 15 tot 20% van de 
woningen wordt mogelijk toebedeeld aan jongeren. In voorliggende notitie zijn de 
resultaten van de parkeeronderbouwing opgenomen.  
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2 Gemeentelijke parkeernormering 

2.1 Aanpak 

Voor de ontwikkeling van de sociale huurwoningen aan de Aart 
van der Leeuwstraat in Haarlem wordt de parkeervraag bepaald 
aan de hand van de gemeentelijke parkeernormering. De 
parkeervraag wordt berekend door de omvang van de functie te 
vermenigvuldigen met de bijbehorende parkeernorm (het aantal 
benodigde parkeerplaatsen per woning). Onderscheid kan worden 
gemaakt naar bewoners en bezoekers van woningen, die niet op 
alle momenten van de week een even grote parkeervraag 
genereren. Bewoners kennen de hoogste parkeervraag gedurende 
de nacht, terwijl het maatgevende moment voor de bezoekers van 
de woningen de zaterdagavond is. Door toepassing van 
aanwezigheidspercentages wordt rekening gehouden met dit 
effect. In figuur 2.1 is de berekening van de parkeervraag 
geschematiseerd.   
 
Door de parkeervraag af te zetten tegen het te realiseren 
parkeeraanbod, ontstaat de parkeerbalans. In verband met 
volledige sloop van de huidige situatie inclusief parkeerplaatsen in de openbare ruimte is 
de ontwikkeling volledig beschouwd als nieuwbouwproject. Bij het bepalen van de 
parkeervraag voor de verschillende scenario’s is dan ook uitgegaan van het totaal te 
ontwikkelen woningaanbod.  
 
 
2.2 Uitgangspunten 

Functieprogramma 
Bij de ontwikkeling aan de Aart van der Leeuwstraat in Haarlem wordt een basisvariant 
onderzocht plus drie scenario’s met de toevoeging van meer woningen en een 
voorkeursvariant. De te realiseren woningen verschillen in omvang, in tabel 2.1 is het 
volledige functieprogramma opgenomen voor te realiseren woningen in verschillende 
scenario’s.  
 
 basisvariant scenario 1 scenario 2 scenario 3 voorkeursvarian

t 

sociale huurwoningen (75 m2) 14 14 14 14 14 

sociale huurwoningen (60 m2) 214 237 251 289 266 

totaal woningen 228 251 265 303 280 

toevoeging t.o.v. huidige situatie +4 +27 +41 +79 +56 
 
Tabel 2.1: Functieprogramma te realiseren woningen 
 

Functiegegevens  

(aantal woningen) 

Parkeernorm 

(pp per woning en m2 BVO) 

Parkeervraag 

tijd 

pa
rk

ee
rv

ra
ag

 

Figuur 2.1: Berekening parkeervraag 
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Voor de varianten gelden verschillende mogelijkheden om de parkeervraag van de 
woningen op te lossen: 
■ basisvariant: huidige parkeersituatie inclusief uitbreiding waardoor 206 

parkeerplaatsen op maaiveld gerealiseerd worden; 
■ scenario 1, 2 en 3: realiseren van eenrichtingsstructuur met haaksparkeren in de Aart 

van der Leeuwstraat waardoor 228 parkeerplaatsen op maaiveld gerealiseerd worden; 
■ voorkeursvariant: realiseren van eenrichtingsstructuur met langsparkeren in de Aart 

van der Leeuwstraat waardoor 216 parkeerplaatsen op maaiveld gerealiseerd worden.  
 
Parkeernormen 
De gemeente Haarlem heeft haar parkeernormen opgenomen in de ‘Beleidsregels 
parkeernormen, 2015, gemeente Haarlem’. De parkeernormen voor woonfuncties zijn op 
31 januari 2019 aangepast, naar aanleiding van een onderzoek naar het autobezit in 
Haarlem. Deze parkeernormen zijn opgenomen in ‘Getekend raadsbesluit Aanpassen 
parkeernormen voor woningen op basis van reëel autobezit in Haarlem (2018/747877)’.  
 
In de parkeernormering is onderscheid gemaakt naar verschillende gebieden. De Aart 
van der Leeuwstraat is hierbij gelegen in de schil, het overloopgebied. De parkeernorm 
voor sociale woningen in de schil, het overloopgebied is: 
■ 0,9 parkeerplaats per woning waarvan 0,3 parkeerplaats per woning voor bezoekers.  
 
In bijlage 1 is voor de huidige situatie de parkeerbalans met de vigerende parkeernormen 
weergegeven, ten opzichte van het daadwerkelijk aantal geparkeerde voertuigen. 
Geconcludeerd is dat de vigerende parkeernorm een goede indicatie is voor de te 
verwachten parkeervraag. De gehanteerde parkeernormen sluiten aan bij de 
praktijksituatie.  
 
Aanwezigheidspercentages 
In tabel 2.2 zijn de te hanteren aanwezigheidspercentages voor bewoners en bezoekers 
opgenomen. De aanwezigheidspercentages zijn gebaseerd op kencijfers van CROW, 
landelijke richtlijnen, die gemeentelijk gehanteerd worden.   
 
functie werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70% 

bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70% 

 
Tabel 2.2: Te hanteren aanwezigheidspercentages 
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2.3 Resultaat 

Aan de hand van het functieprogramma, de te hanteren parkeernormen voor de 
woningen en de aanwezigheidspercentages, is de gemeentelijke parkeervraag berekend. 
De volledige parkeerbalans per scenario is opgenomen in bijlage 2. In tabel 2.3 is de 
parkeervraag op het maatgevende moment, zaterdagavond1, weergegeven waarbij per 
variant rekening is gehouden met het te realiseren parkeeraanbod. 
 
 basisvariant  

(+4 woningen) 
scenario 1  

(+27 woningen) 
scenario 2 

(+41 woningen) 
scenario 3 

(+79 woningen) 
voorkeursvariant 

(+56 woningen) 
woningen 75 m2 bewoners 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

woningen 75 m2  bezoekers 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

woningen 60 m2 bewoners 102,7 113,8 120,5 138,7 127,7 

woningen 60 m2 bewoners 64,2 71,1 75,3 86,7 79,8 

parkeervraag (afgerond) 178 196 207 236 218 

parkeeraanbod 206 228 228 228 216 

overschot/tekort 28 32 21 -8 -2 

 
Tabel 2.3: Resultaat gemeentelijke parkeerbalans maatgevende moment per variant  
 
 
Uit tabel 2.3 blijkt dat conform gemeentelijke parkeernormering in de basisvariant, 
scenario 1 en scenario 2 voldoende parkeeraanbod aanwezig is om te voorzien in de 
parkeervraag. In scenario 3 en de voorkeursvariant blijkt dat niet voldoende 
parkeeraanbod beschikbaar is om te voorzien in de parkeervraag op het maatgevende 
moment. In scenario 3 ontstaat een tekort van 8 parkeerplaatsen, in de voorkeursvariant 
is het tekort 2 parkeerplaatsen. 
 
 

  

                                                            
1  De werkdagavond en de zaterdagavond zijn beide maatgevend, de parkeervraag op deze 

momenten is gelijk in alle scenario’s.  



www.goudappel.nl Parkeernormering herontwikkeling Aart van der Leeuwstraat 6 

 

3 Zoektocht passende varianten  

In hoofdstuk 2 is gebleken dat in scenario 3 en in de voorkeursvariant een tekort ontstaat 
bij het geplande functieprogramma. In scenario 3 worden 14 woningen van 75 m2 
gerealiseerd, en 289 woningen van 60 m2, waar met de realisatie van 228 
parkeerplaatsen een tekort van 8 parkeerplaatsen op de maatgevende momenten 
ontstaat. In de voorkeursvariant worden 14 woningen van 75 m2 gerealiseerd, en 266 van 
60 m2, waarbij met de realisatie van 216 parkeerplaatsen een tekort van 2 
parkeerplaatsen op de maatgevende momenten ontstaat. In dit hoofdstuk is voor deze 
varianten onderzocht welke mogelijkheden bestaan om het functieprogramma aan te 
laten sluiten bij het te realiseren parkeeraanbod. 
 
Pré Wonen heeft aangegeven om bij scenario 3 en de voorkeursvariant in te zetten op 
het aantrekkelijk maken van de woningen voor een specifieke doelgroep van jongeren 
en starters. Daarbij gaan ze uit van ongeveer 15 tot 20% van de woningen voor deze 
doelgroep. Gegeven de inzet op deze specifieke doelgroep en de oppervlakte van de 
kleine woningen (60 m2), zijn deze woningen in dit scenario met name geschikt voor 1- 
tot 2-persoonshuishoudens. Deze specifieke doelgroep kent een lager dan gemiddeld 
autobezit. Om het autobezit naar type huishouden te analyseren is gebruik gemaakt van 
de volgende tabel van CBS/Statline: ‘Huishoudens in bezit van auto of motor; 
huishoudkenmerken, 2015’. Figuur 3.1 geeft het gemiddelde aantal auto’s per 
huishoudtype weer2.  
 

 
 
  

                                                            
2  Aangenomen is dat huishoudens in de categorie drie of meer auto’s, gemiddeld drie auto’s 

bezitten.  

Figuur 3.1: Gemiddeld aantal auto's per type huishouden, 2015 
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Uit figuur 3.1 blijkt dat het type huishouden van grote invloed is op het gemiddelde 
autobezit. Onderzoek van de gemeente Haarlem bevestigt dat de woningoppervlakte van 
grote invloed is op het autobezit3. Bij kleinere woningen is het autobezit lager, zoals 
figuur 3.2 laat zien.  
 

 
 
Figuur 3.2: Autobezit per woningwaarde en oppervlakte gemeente Haarlem 
 
 
Gegeven de specifieke doelgroep van starters en jongeren in de sociale huursector waar 
Pré Wonen zich in scenario 3 en de voorkeursvariant bij een deel van de woningen op 
richt, zijn de woningen specifiek gericht op alleenstaanden (eenpersoonshuishoudens) of 
samenwonenden (paren zonder kinderen). Het gewogen autobezit voor deze typen 
huishouden is, conform de gegevens van CBS/Statline 0,79 auto per huishouden. Dit is 
80% van het gemiddelde autobezit per huishouden (0,99 auto per huishouden). Op basis 
van deze specifieke doelgroep wordt de parkeervraag van 20% van de bewoners van de 
woningen met een oppervlakte van 60 m2 gereduceerd met 20%.  
 
Het opstellen van de parkeerbalans met een reductie van 20% op de parkeervraag van 
bewoners van 20% van de woningen met een oppervlakte tot 60 m2, leidt voor:  
■ scenario 3 tot een evenwicht in de parkeersituatie op het maatgevende moment; 
■ de voorkeursvariant tot een overschot van 5 parkeerplaatsen op het maatgevende 

moment. 
 
In tabel 3.1 en 3.2 zijn de resultaten van de parkeerbalans op het maatgevende moment 
(zaterdagavond) opgenomen voor respectievelijk scenario 3 en de voorkeursvariant. 
Hierbij is onderscheid gemaakt naar de volgende parkeerbalansen: 
■ resultaat gemeentelijke parkeerbalans (zoals opgenomen in tabel 2.3); 
■ aangepaste parkeerbalans met voor 20% van de woningen van 60 m2 een correctie 

van 20% op de parkeervraag voor bewoners, voor het overige deel van deze 
woningen geldt de standaard parkeervraag. 

 
In bijlage 3 zijn de volledige parkeerbalansen voor aangepaste scenario’s opgenomen.  
                                                            
3  ‘Analyse naar autobezit in Haarlem 2018, gemeente Haarlem, 27 november 2018’.  
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 scenario 3 

(+79 woningen) 
scenario 3 aangepast 

(+79 woningen incl. correctie 20% 
bewoners woningen 60 m2)  

woningen 75 m2 bewoners 6,7 6,7 

woningen 75 m2  bezoekers 4,2 4,2 

woningen 60 m2 bewoners 138,7 130,3 

woningen 60 m2 bezoekers 86,7 86,7 

parkeervraag (afgerond) 236 228 

parkeeraanbod 228 228 

overschot/tekort -8 0 

 
Tabel 3.1: Resultaat parkeerbalans maatgevende moment scenario 3 inclusief 
aanpassingen 
 
 
 voorkeursvariant 

(+56 woningen) 
voorkeursvariant aangepast 

(+56 woningen incl. correctie 20% 
bewoners woningen 60 m2)  

woningen 75 m2 bewoners 6,7 6,7 

woningen 75 m2  bezoekers 4,2 4,2 

woningen 60 m2 bewoners 127,7 119,9 

woningen 60 m2 bezoekers 79,8 79,8 

parkeervraag (afgerond) 218 211 

parkeeraanbod 216 216 

overschot/tekort -2 5 

 
Tabel 3.2: Resultaat parkeerbalans maatgevende moment voorkeursvariant inclusief 
aanpassing 
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Bijlage 1 Huidige parkeersituatie 
 
In de huidige situatie zijn op de ontwikkellocatie in de Aart van der Leeuwstraat in 
Haarlem sociale huurwoningen gelegen, plus vier panden bedrijvigheid. Voor deze 
functies is de theoretische parkeervraag berekend aan de hand van de vigerende 
parkeernormen van de gemeente Haarlem4. De theoretische parkeervraag is vergeleken 
met het daadwerkelijk aantal geparkeerde voertuigen, aan de hand van een 
parkeeronderzoek uitgevoerd door Telwerk5.  
 
Functieprogramma  
Momenteel zijn de volgende functies gesitueerd op de ontwikkellocatie. 
■ 224 sociale huurwoningen; 
■ 1.800 m2 bvo bedrijvigheid. 
 
Parkeernormen  
De parkeervraag is berekend door de omvang van de functies te vermenigvuldigen met 
de bijbehorende parkeernormering. De ontwikkellocatie is gelegen in de schil, het 
overloopgebied. De gehanteerde functies en parkeernormen voor de huidige situatie zijn: 
■ sociale huurwoning: 0,9 ppl per woning waarvan 0,3 ppl per woning voor bezoekers; 
■ kantoren: 1,0 ppl per 100 m2 bvo. 
 
Aanwezigheidspercentages 
In tabel B1.1 zijn de te hanteren aanwezigheidspercentages voor bewoners, bezoekers en 
kantoor opgenomen. De aanwezigheidspercentages zijn gebaseerd op kencijfers van 
CROW, landelijke richtlijnen, die gemeentelijk gehanteerd worden.   
 
functie werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70% 

bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70% 

Kantoor 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

 
Tabel B1.1: Te hanteren aanwezigheidspercentages 
 
Huidige parkeersituatie 
Aan de hand van het functieprogramma, de te hanteren parkeernormen en de 
aanwezigheidspercentages, is de theoretische parkeervraag berekend. Deze is 
vervolgens afgezet tegen de gemeten bezetting in de omgeving van de ontwikkeling, 
conform de gemeten bezetting op de verschillende momenten. Het resultaat is 
opgenomen in tabel B1.2. 
 
 

                                                            
4  ‘Beleidsregels parkeernormen 2015, gemeente Haarlem’ en ‘Getekend raadsbesluit Aanpassen 

parkeernormen voor woningen op basis van reëel autobezit in Haarlem (2018/747877)’. 
5  ‘Parkeeronderzoeken Aart van der Leeuwcomplex e.o. in Haarlem, april 2018, Telwerk B.V.’  
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 zonder 

dubbelgebruik 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

woningen bewoners 134 67 67 121 108 134 81 108 94 

woningen bezoekers 67 7 13 54 47 0 40 67 47 

bedrijvigheid 18 18 18 1 1 0 0 0 0 

parkeervraag 220 92 99 176 155 134 121 175 141 

Parkeeronderzoek  106 99 - 138 159 - - - 

verschil  14 0 - -17 25 - - - 

 
Tabel B1.1: Resultaat gemeentelijke parkeerbalans maatgevende moment scenario 1 
 
 
Uit tabel B1.1 blijkt dat in de huidige situatie de parkeersituatie conform de vigerende 
parkeernormen een goede indicatie blijkt voor de te verwachten parkeervraag bij de 
ontwikkeling. De gehanteerde parkeernormen sluiten aan bij de praktijksituatie.  
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Bijlage 2 Gemeentelijke parkeerbalans per variant 
 
In tabellen B2.1 tot en met B2.5 zijn de resultaten van de gemeentelijke parkeerbalans 
opgenomen per variant, rekening houdend met het bijbehorend aantal te realiseren 
parkeerplaatsen. Onderscheid is gemaakt naar de parkeervraag zonder dubbelgebruik, en 
de parkeervraag op de verschillende momenten. 
 

 zonder 

dubbelgebruik 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

woningen 75 m2 bewoners 8 4 4 8 7 8 5 7 6 

woningen 75 m2  bezoekers 4 0 1 3 3 0 3 4 3 

woningen 60 m2 bewoners 128 64 64 116 103 128 77 103 90 

woningen 60 m2 bewoners 64 6 13 51 45 0 39 64 45 

parkeervraag 205 75 82 178 157 137 123 178 144 

parkeeraanbod  206 206 206 206 206 206 206 206 

overschot/tekort  131 124 28 49 69 83 28 62 

 
Tabel B2.1: Resultaat gemeentelijke parkeerbalans basisvariant 
 
 
Uit tabel B2.1 blijkt dat in de basisvariant zonder dubbelgebruik de parkeervraag 205 
parkeerplaatsen is. Toepassing van dubbelgebruik van parkeerplaatsen leidt tot een 
parkeervraag van 178 parkeerplaatsen op de maatgevende momenten (werkdagavond 
en zaterdagavond). Gegeven het parkeeraanbod van 206 parkeerplaatsen ontstaat een 
overschot van 28 parkeerplaatsen.  
 

 zonder 

dubbelgebruik 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

woningen 75 m2 bewoners 8 4 4 8 7 8 5 7 6 

woningen 75 m2  bezoekers 4 0 1 3 3 0 3 4 3 

woningen 60 m2 bewoners 142 71 71 128 114 142 85 114 100 

woningen 60 m2 bewoners 71 7 14 57 50 0 43 71 50 

parkeervraag 226 83 90 196 173 151 136 196 158 

parkeeraanbod  228 228 228 228 228 228 228 228 

overschot/tekort  145 138 32 55 77 92 32 70 

 
Tabel B2.2: Resultaat gemeentelijke parkeerbalans scenario 1  
 
 
Uit tabel B2.2 blijkt dat in scenario 1 zonder dubbelgebruik de parkeervraag 226 
parkeerplaatsen is. Toepassing van dubbelgebruik van parkeerplaatsen leidt tot een 
parkeervraag van 196 parkeerplaatsen op de maatgevende momenten (werkdagavond 
en zaterdagavond). Gegeven het parkeeraanbod van 228 parkeerplaatsen ontstaat een 
overschot van 32 parkeerplaatsen.  
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 zonder 

dubbelgebruik 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

woningen 75 m2 bewoners 8 4 4 8 7 8 5 7 6 

woningen 75 m2  bezoekers 4 0 1 3 3 0 3 4 3 

woningen 60 m2 bewoners 151 75 75 136 120 151 90 120 105 

woningen 60 m2 bewoners 75 8 15 60 53 0 45 75 53 

parkeervraag 239 87 95 207 183 159 143 207 167 

parkeeraanbod  228 228 228 228 228 228 228 228 

overschot/tekort  141 133 21 45 69 85 21 61 

 
Tabel B2.3: Resultaat gemeentelijke parkeerbalans scenario 2  
 
 
Uit tabel B2.3 blijkt dat in scenario 2 zonder dubbelgebruik de parkeervraag 239 
parkeerplaatsen is. Toepassing van dubbelgebruik van parkeerplaatsen leidt tot een 
parkeervraag van 207 parkeerplaatsen op de maatgevende momenten (werkdagavond 
en zaterdagavond). Gegeven het parkeeraanbod van 228 parkeerplaatsen ontstaat een 
overschot van 21 parkeerplaatsen.  
 

 zonder 

dubbelgebruik 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

woningen 75 m2 bewoners 8 4 4 8 7 8 5 7 6 

woningen 75 m2  bezoekers 4 0 1 3 3 0 3 4 3 

woningen 60 m2 bewoners 173 87 87 156 139 173 104 139 121 

woningen 60 m2 bewoners 87 9 17 69 61 0 52 87 61 

parkeervraag 273 100 109 236 209 182 164 236 191 

parkeeraanbod  228 228 228 228 228 228 228 228 

overschot/tekort  128 119 -8 19 46 64 -8 37 

 
Tabel B2.4: Resultaat gemeentelijke parkeerbalans scenario 3  
 
 
Uit tabel B2.4 blijkt dat in scenario 3 zonder dubbelgebruik de parkeervraag 273 
parkeerplaatsen is. Toepassing van dubbelgebruik van parkeerplaatsen leidt tot een 
parkeervraag van 236 parkeerplaatsen op de maatgevende momenten (werkdagavond 
en zaterdagavond). Gegeven het parkeeraanbod van 228 parkeerplaatsen ontstaat een 
tekort van 8 parkeerplaatsen. 
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 zonder 

dubbelgebruik 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

woningen 75 m2 bewoners 8 4 4 8 7 8 5 7 6 

woningen 75 m2  bezoekers 4 0 1 3 3 0 3 4 3 

woningen 60 m2 bewoners 160 80 80 144 128 160 96 128 112 

woningen 60 m2 bewoners 80 8 16 64 56 0 48 80 56 

parkeervraag 252 92 101 218 193 168 151 218 176 

parkeeraanbod  216 216 216 216 216 216 216 216 

overschot/tekort  124 115 -2 23 48 65 -2 40 

 
Tabel B2.5: Resultaat gemeentelijke parkeerbalans voorkeursvariant 
 
 
Uit tabel B2.5 blijkt dat in de voorkeursvariant zonder dubbelgebruik de parkeervraag 252 
parkeerplaatsen is. Toepassing van dubbelgebruik van parkeerplaatsen leidt tot een 
parkeervraag van 218 parkeerplaatsen op de maatgevende momenten (werkdagavond 
en zaterdagavond). Gegeven het parkeeraanbod van 216 parkeerplaatsen ontstaat een 
tekort van 2 parkeerplaatsen. 
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Bijlage 3 Aanpassingen scenario 3 en voorkeursvariant  
 
In scenario 3 en de voorkeursvariant ontstaan tekorten van respectievelijk 8 of 2 
parkeerplaatsen. Om de tekorten op te lossen is onderzocht wat het effect is van het 
specifiek aantrekkelijk maken van 20% van de woningen van 60 m2 voor jongeren en 
starters. Voor deze specifieke doelgroep ligt de parkeervraag voor bewoners 20% lager 
dan de parkeervraag conform gemeentelijke parkeernormering. Hierdoor blijkt in 
scenario 3 een evenwicht in de parkeersituatie te ontstaat (zie tabel B3.1). In de 
voorkeursvariant ontstaat een overschot van 5 parkeerplaatsen (zie tabel B3.2). 
 

 zonder 

dubbelgebruik 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

woningen 75 m2 bewoners 8 4 4 8 7 8 5 7 6 

woningen 75 m2  bezoekers 4 0 1 3 3 0 3 4 3 

woningen 60 m2 bewoners 

20% correctie 
24 12 12 22 19 24 15 19 17 

woningen 60 m2 bewoners 

80% regulier 
139 69 69 125 111 139 83 111 97 

woningen 60 m2 bewoners 87 9 17 69 61 0 52 87 61 

parkeervraag 262 95 104 227 201 171 157 228 184 

parkeeraanbod  228 228 228 228 228 228 228 228 

overschot/tekort  133 124 1 27 57 71 0 44 

 
Tabel B3.1: Resultaat parkeerbalans scenario 3 aangepast  
 
 

 zonder 

dubbelgebruik 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

koop 

avond 

werkdag 

nacht 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

woningen 75 m2 bewoners 8 4 4 8 7 8 5 7 6 

woningen 75 m2  bezoekers 4 0 1 3 3 0 3 4 3 

woningen 60 m2 bewoners 

20% correctie 
22 11 11 20 18 22 13 18 16 

woningen 60 m2 bewoners 

80% regulier 
128 64 64 115 102 128 77 102 89 

woningen 60 m2 bewoners 80 8 16 64 56 0 48 80 56 

parkeervraag 242 88 96 210 185 158 145 211 170 

parkeeraanbod  216 216 216 216 216 216 216 216 

overschot/tekort  128 120 6 31 58 71 5 46 

 
Tabel B3.2: Resultaat parkeerbalans voorkeursvariant aangepast  
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Schaduwwerking

19-02: 10:00uur

21-10: 10:00uur 21-10: 12:00uur

19-02: 12:00uur

• Met de ontworpen verdichting van 4,  

5, 5 en 4 lagen voldoen de woningen 

die kans hebben op de meeste 

schaduwwerking ten noorden van de 

Jan Prinslaan aan de ‘lichte’  TNO-

norm (waarbij tenminste 2 mogelijke 

bezonnignsuren per dag in de 

periode van 19 februari - 21 okotber 

in midden vensterbank binnenkant 

raam) en niet aan de ‘strenge’ TNO-

norm (waarbij tenminste 3 mogelijke 

bezonnignsuren per dag in de 

periode van 21 januari - 22 november 

in midden vensterbank binnenkant 

raam)
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