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Zuid Schalkwijkerweg 58
Haarlem

Huidige terreininrichting

AIVM en Wibaut zijn in februari 2017
eigenaar geworden en ontwikkelen
een plan voor 32 grondgebonden
woningen. We vinden het belangrijk
open en actief met de buurtbewoners
en stakeholders te communiceren
tijdens de hele planontwikkeling en
realisatie. Daarvoor is direct na aankoop
de website zuidschalkwijkerweg58.nl
live gegaan.

Context

Kaart uit 1615 waarop is te zien dat het plangebied
oorspronkelijk een eiland was in het Haarlemmermeer

Zuid Schalkwijkerweg 58
Haarlem

1830 Na de veenontginning en de aanleg van de
Ringvaart om het Haarlemmermeer is het plangebied
onderdeel van de polder geworden

Bestemmingsplankaart

Schets bestaande ruimtelijke structuur

Bestaande situatie

Kaders
•
•
•
•

Structuurplan Haarlem 2020
Bestemmingsplan Schalkwijkerweg
Haarlemse bouwverordening
Collegebesluit wijziging voorwaarden
herontwikkeling
• Nota van Uitgangspunten
• Stedenbouwkundig plan en
beeldkwaliteitsplan
• Provinciale Ruimtelijke Verordening

Nota van uitgangspunten

• Procesopdracht groot onderhoud Zuid
Schalkwijkerweg
• Kostenverhaal
• Nota Ruimtelijke Kwaliteit en de Nota Dak
• Handboek Inrichting Openbare Ruimte
Schalkwijk
• Woonvisie Haarlem 2017 – 2020
• Parkeervisie
• Bodemkwaliteitskaart en nota

•
•
•
•
•

bodembeheer
Beleidsregels hogere waarden Wet
geluidhinder
Duurzaamheid en klimaatadaptatie
Bomen in het plangebied
Nota De Nieuwe Haarlemse
participatiepraktijk
Motie gezondheidseffecten in alle
bouwplannen

Tjaden-terrein
Zuidschalk wijker weg 58
Haarlem
16 april 2015

Schetsontwerp
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3 Stedenbouw &Wonen
landschap
in het landschap
Wonen aan de dijk
Het uitgangspunt is wonen in het landschap. De
enclave wordt getransformeerd naar een nieuw
buurtschap. Daarmee wordt de aansluiting
gezocht bij een ruimtelijke typologie die we
kennen uit de omgeving. De ruimtelijke drager
voor het buurtschap is een dijkje, dat tevens
dienst doet als ontsluitingsweg. Aan
weerszijden hiervan bevinden zich woningen.
De percelen ten zuiden van de dijk zijn primair

Haarlem

• Buurtschapje, verankerd aan de dijk, in
aansluiting op de occupatiegeschiedenis
• Opgezet als reeks van boerenerven, met
gebouwen van verschillende grootte
•
In
de
gebouwen
komen
32
woningen,
van
georiënteerd op het water en de percelen ten
rijwoning tot vrijstaand, in verschillende
noorden van het dijkje hebben vrij zicht op de
prijsklassen
openheid en het groen van de aangrenzende
• Sterke relatie met het omliggende landschap
polder. Het wonendoor
aan de
lage dijk
maakt
ruimte
tussen
dede
woningen en zichtlijnen
waterkering en de
overgangop
vanhet
water
naarof uitzicht op het
• Uitzicht
water
land nadrukkelijk voelbaar.
Tevens stelt
ons
polderlandschap,
inhet
overeenstemming
met de
landschappelijke
karakteristiek
in staat om de bestaande,
lage kade intact
te
Groenstructuur
versterken, bestaande bomen
laten en aan de •polderzijde
het hoogteverschil
behouden
of
waar
nodig
vervangen
te behouden en te dramatiseren.
• Architectuur die past in de omgeving, met
natuurlijke materialen en kleuren

Een duurzame ontwikkeling
Doorsnede

13

Stedenbouw en landschap

Doorsnede van water naar polder

12

• Grondige bodemsanering
• Duurzame bouwmethodes en materialisering
• Aandacht voor de cyclus: productie, logistiek
en hergebruik
• Geen gasaansluiting
• EPC = 0

Conc

Woningtypes
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Plan groot onderhoud Zuid Schalkwijkerweg
De Zuid-Schalkwijkerweg is aan groot
onderhoud toe. Dit houdt in dat de
bestaande asfalt- en funderingslaag
wordt verwijderd en het geheel opnieuw
wordt opgebouwd. Het ontwerp van
de weg blijft hierbij ongewijzigd. Het
grootste deel van de weg is gelegen op
een waterkring die in beheer is bij het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Naast
de gemeentelijke opgaaf voor onderhoud
is het Hoogheemraadschap betrokken
voor de toetsing van de kade aan de
normen.
Vanuit bewoners, bedrijven en betrokkenen
is een klankbordgroep samengesteld.
Afgelopen woensdag 18 juli is deze nog bij
elkaar gekomen. In de bijeenkomst van de
klankbordgroep heeft de gemeente een
toelichting gegeven op de onderzoeken die
afgelopen periode zijn uitgevoerd.
De klankbordgroep heeft een direct
mailadres. Voor vragen en suggesties:
klankbordzsw@wijkraadmolenwijk.nl

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd
en worden in de zomerperiode opgeleverd:

Geotechnisch onderzoek
Onderzoek naar de opbouw van de diepere
ondergrond en specifiek de opbouw van de
kade.

Milieukundig bodemonderzoek
Onderzoek naar de gedetailleerde opbouw
van de bovenste meter. Uit kaartmateriaal
blijkt dat al in de eerste helft van de
vorige eeuw de Zuid-Schalkwijkerweg
er al lag. Het is niet verrassend dat uit
het bodemonderzoek naar voren komt
dat er in de historie vele verschillende
lagen aan verharding boven op elkaar zijn
aangebracht.

Verkeerskundig
onderzoek
Er zijn verkeerstellingen uitgevoerd
die inzicht geven in de hoeveelheid
gemotoriseerd verkeer (motoren/auto’s/
busjes en vrachtverkeer), maar ook de
hoeveelheid fietsers. Verkeerskundigen
doen ook onderzoek naar de breedte (het
profiel) van de weg en de mogelijkheden
voor verkeer om elkaar te passeren.
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vervangen moeten worden.

Wat voegt het plan aan kwaliteit toe?
1. Sanering & opruimen
vervallen bebouwing

2. Natuurinclusief bouwen

De ligging biedt mogelijkheden voor
soortenrijkdom in flora en fauna. Uit de
ecologische inventarisatie blijkt dat de
potentie van het gebied in de huidige
situatie niet ten volle wordt benut.

4 Bodem
Bodemverontreiniging

De mobiele verontreiniging moet worden
verwijderd om het gebied duurzaam in
te richten en de beoogde woonfunctie te
geven.
Bodemsanering

Op de planlocatie is sprake van ernstige
bodemverontreiniging (mobiel en immobiel). In
bijgaande figuur is de verontreinigingssituatie
weergegeven. De toplaag is gedeeltelijk (lila)
matig tot sterk verontreinigd met zware
metalen en PAK. Dit betreft immobiele
verontreiniging. Daarnaast is sprake van enkele
plekken (paars) met matige tot sterke
verontreiniging met minerale olie (en PAK).

Om te komen tot een duurzame inrichting van
het gebied en de beoogde woonfunctie te
kunnen realiseren zal de mobiele
verontreiniging verwijderd worden. Ten aanzien
van de immobiele verontreiniging is gekozen
voor een leeflaag. De verontreiniging wordt
effectief ontoegankelijk gemaakt. Ter plaatse
van de weg en de kade gebeurt dit met behulp
van een harde afdekking. Onder de groene
plandelen (tuinen en gazons) door het
aanbrengen van een meter schone grond.

Door de architectuur en het landschap
natuurinclusief te benaderen kan hierin
verbetering gebracht worden. Daarbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan:
• nestgelegenheden voor vogels in
gebouwen
• gevarieerde inheemse beplanting
in hagen die zorgt voor voedsel en
schuilmogelijkheden voor diverse dieren
• biotopen voor insecten in de vorm van
water en insectenhotels.
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3. Ecologische
verbindingszone

Aardgasloos bouwen
Kop Spaarne

5 Water

De ontwikkeling van het Tjadenterrein draagt sterk bij aan de
gebruiksmogelijkheden van de oevers
Waterkering
van Spaarne en Ringvaart. De openbaar
samen de de
kerende
constructie vormen. Het
Langs
de oevers van de Ringvaartroute
en het
toegankelijke
vormt
verbindende
gekozen kadeprofiel kan niet los gezien kan
Spaarne bevindt zich een regionale
schakel
tussen
Jaagpad
en
de Zuid
worden van de
saneringsopgave,
de
waterkering.
Deze kering
beschermthet
de
achterliggende, lager liggende gebieden. Op dit waterkerende functie en de aanwezigheid van
Schalkwijkerweg. Passanten
kunnen op
de gasleiding. De damwand zorgt er voor dat
moment lijkt de kade zich qua hoogte onder
tijdens de sanering geen uitvloeiing van de
het streefpeil te bevinden. Bij de aanleg wordt
een
aantal
plekken
contact
maken
met
het
verontreiniging plaatsvindt richting
overhoogte aangebracht, zodat opnieuw een
oppervlaktewater,
maar ook groene
dat een goede
duurzame
situatieOp
ontstaat.
In nauw
overleg
water.
de
kop
wordt
een fraaie
met het Hoogheemraadschap is een technische aansluiting gemaakt kan worden op de
damwand, die ter plaatse van de gasleiding als
oplossing
de oever,
waarbij het
plekontwikkeld
aan voor
het
water
gemaakt.

Leeflaag

Waterkering (Legger = rood; damwand=zwart)
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De immobiele verontreiniging wordt
afgedekt en ontoegankelijk gemaakt. Bij
de weg en de kade gebeurt dit met behulp
van een harde afdekking. Onder de groene
plandelen (tuinen en gazons) komt een
leeflaag van één meter schone grond.

vervangende waterkering dienst doet.

Duurzaamheidsmaatregelen op het gebied
van stedenbouw, landschap en architectuur
maken integraal onderdeel uit van het
proces.
Het plan voldoet aan de motie 'Aardgasloos
bij Nieuwbouw’. Als logische vervolgstap
wordt gestreefd naar een EPC = 0. Er is
aandacht voor duurzame bouwmethoden
en materialisering, maar ook voor
duurzame logistiek (aan- en afvoer zo veel
mogelijk per schip) en in de mogelijkheden
Afstroomrichting
voor hergebruik (circulaire benadering).
Constructie nieuwe kade

Specifieke aandacht gaat uit naar de
integratie van de duurzaamheidsmaatregelen in de architectuur.

5. Waterkering
Leeflaag over inmobiele verontreiniging

Voorbeeld van integraal energieconcept

De Ringvaart is een ecologische
verbindingszone, type natuurverbinding.
De rol van verbinding ten behoeve van
migratie van oeverdieren kan vervuld
worden door de poldersloot ten noorden
van het Tjaden-terrein, die eveneens de
Ringvaart en het Spaarne verbindt.

huidige dijklichaam en de nieuwe damwand

Bodemverontreiniging

4. Duurzaamheid

De kade is onderdeel van de regionale
waterkering en wordt verhoogd en
versterkt, zodat de achterliggende polder
voldoende is beschermd.
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Aan- en a

Beeldkwaliteitsplan
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Beeld / sfeer

Duurzaamheid

Industrieel versus landelijk

Overstekken buitenzonwerking

Palet en Detaillering

Serre of wintertuin

boerin

binnenvaartschipper

de schuur

de loods

Concept

boerin

Boerin

binnenvaartschipper

Binnenvaartschipper

De schuur

De loods

weerszijden hiervan bevinden zich woningen.
De percelen ten zuiden van de dijk zijn primair

laten en aan de polderzijde het hoogteverschil
te behouden en te dramatiseren.

Stedenbouwkundig plan
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Doorsnede

Conceptschets

Wonen aan de dijk

Plankaart>

Openbare ruimte
Openbare ruimte

De inrichting van de openbare ruimte sluit aan
op het stedenbouwkundige concept. Dit komt
tot uitdrukking in het contrast tussen de
polderzijde, waarin zachte materialen als gras
en hagen de boventoon voeren, en een
kadezijde die ingericht wordt met hardere
materialen zoals steen en houten vlonders. De
beide werelden worden met elkaar verbonden
door het dijkje. Deze wordt ingericht met een

Het wonen aan de lage dijk maakt
de waterkering en de overgang
van water naar land nadrukkelijk voelbaar. Tevens stelt het ons
in staat om de bestaande, lage
kade intact te laten en aan de
polderzijde het hoogteverschil te
behouden en te dramatiseren.

verharding van gebakken klinkers. Het profiel
wordt eenvoudig gehouden, in aansluiting op
het landelijke karakter van de plek. Voor de
inrichting van de openbare ruimte zal een
inrichtingsplan worden opgesteld. In lijn met de
Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie zal de
openbare ruimte klimaat adaptief worden
aangelegd. In het inrichtingsplan zal dit nader
worden uitgewerkt.

De doorzichten naar het open
polderlandschap, dragen bij aan
de beleving van de Stelling van
Amsterdam.
In het stedenbouwOpenbare
ruimte
kundig
planruimte
staat
ontmoeting
De
inrichting van de openbare
sluit aan de
verharding
van gebakken klinkers. Het profiel
op het stedenbouwkundige concept. Dit komt
wordt eenvoudig gehouden, in aansluiting op
tussen
land
centraal.
Het
tot
uitdrukking in hetwater
contrast tussenen
de
het landelijke
karakter van de plek.
Voor de
polderzijde, waarin zachte materialen als gras
inrichting van de openbare ruimte zal een
en
hagen de boventoon voeren,
en een
opgesteld.
contrast
tussen
de inrichtingsplan
hoge worden
kade
enIn lijn met de
kadezijde die ingericht wordt met hardere
Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie zal de
materialen
zoals steen en houten
vlonders. De inundatiegebied
openbare ruimte klimaat adaptief worden
het
lager
gelegen
beide werelden worden met elkaar verbonden
aangelegd. In het inrichtingsplan zal dit nader
door het dijkje. Deze wordt ingericht met een
uitgewerkt.
van de Stelling vanworden
Amsterdam
wordt voelbaar in de stedenbouw,
het landschap en de materialisering. De kadebebouwing heeft een
rationele verkaveling en overwe-

Principes materialisering

gend steenachtige materialisering
die herinnert aan het industrieverleden. De polderbebouwing
heeft een lagere dichtheid en een
lichter palet, dat refereert aan de
agrarische wereld.

Principes materialisering

12

Stelling van
Amsterdam

Openbare ruimte >

Principes materialisering

Principes materialisering

De plannen voor woningbouw
zijn in lijn met het rijks- en provinciaal en gemeentelijk beleid ten
aanzien van wonen.

Wonen in het landschap
In de verkaveling is aansluiting
gezocht bij de geschiedenis van de
plek. De schaal en typologie van
de huidige bebouwing en de losse
industrieverkaveling is vertaald
in een combinatie van grotere en
kleinere gebouwen met wisselende kaprichtingen en verspringende rooilijnen. De volumes zijn zo
gepositioneerd dat een reeks van
erven en plekken ontstaat.

15

In het hart van het buurtschap
zorgen deze ruimtes voor geborgenheid; aan de randen leggen
zij de relatie met het omliggende landschap. De losse verkaveling zorgt voor lucht tussen de
gebouwen en draagt bij aan de
karakteristiek van landelijk wonen.
Op enkele strategische plekken
zijn de doorzichten breder en van
grotere afstand te ervaren.

Het Tjaden-terrein biedt mogelijkheden voor zowel mensen die
georiënteerd op het water willen
wonen, als voor mensen die rust
en ruimte zoeken. Beide doelgroepen zouden in de plannen
moeten worden meegenomen.
In de noordwesthoek van het
plangebied zal ruimte worden
geboden zodat aansluiting op het
Jaagpad in de toekomst mogelijk
is. Het Jaagpad hoeft ter plaatse
van het Tjadenterrein niet langs
het water door te lopen.

18

Relatie openbaar-privé
De eenvoudige ontsluitingsstructuur maakt dat
de woningen met hun achterzijde aan het
landschap grenzen. Dit vraagt om aandacht
voor de overgang openbaar-privé. Aan de
zuidzijde grenzen de kavels aan de Ringvaart.
De buitenruimtes zijn hier uitgevoerd als terras
aan het water. Door de maatvoering wordt
voorkomen dat hier een tuinachtig milieu
ontstaat met priëlen of andere gebouwde

18

Openbare ruimte >

voorzieningen en erfafscheidingen richting het
water. De kavels zijn bij oplevering voorzien van
een vlonder, die aansluit op de walbeschoeiing.
Deze constructie maakt onderdeel uit van de
leeflaag in het kader van de saneringsstrategie
Daar waar sprake is van een zijtuin wordt op het
laag gelegen deel van de kavel een border
aangebracht met het peil van het hoger gelegen
deel. Door deze hoge border te beplanten

Doorsnede

ontstaat een groene erfafscheiding. Aan de
straatzijde staan de gebouwen dicht op de
straat en wordt de overgang openbaar – privé
in de architectuur opgelost. Ten noorden van
het dijkje krijgen de erfafscheidingen een meer
traditioneel karakter. Aan de voor- en zijkanten
worden de erfgrenzen ingeplant met hagen.
Aan de achterzijde, richting polder, vormt de
bestaande houtwal de erfafscheiding.
Principe hoogtesprong

Onderzocht zal worden of de mogelijkheden
voor vergunningsvrij bouwen juridischplanologische ingeperkt kunnen worden. In
functioneel opzicht is dat mogelijk doordat de
bergingen inpandig opgelost zijn (woningen
aan de waterzijde) danwel gebouwd worden in
aansluiting op het hoofdgebouw (woningen aan
de landzijde).

Erfafscheidingen >

Relatie openbaar-privé

20

De eenvoudige ontsluitingsstructuur maakt dat de woningen met
hun achterzijde aan het landschap
grenzen. Dit vraagt om aandacht
voor de overgang openbaar-privé. Aan de zuidzijde grenzen de
kavels aan de Ringvaart. De buitenruimtes zijn hier uitgevoerd
als terras aan het water. Door de
maatvoering wordt voorkomen dat
hier een tuinachtig milieu ontstaat

met priëlen of andere gebouwde
voorzieningen en erfafscheidingen
richting het water.
Ten noorden van het dijkje krijgen
de erfafscheidingen een meer traditioneel karakter. Aan de voor- en
zijkanten worden de erfgrenzen
ingeplant met hagen. Aan de achterzijde, richting polder, vormt de
bestaande houtwal de erfafscheiding.

Proces
Participatie
• Er is een participatie- en inspraakplan (PIP) opgesteld
• Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan worden
voorgelegd aan omgeving alvorens formele kaders
worden vastgelegd
• 8 mei 2017 is een kennismakingsbijeenkomst
georganiseerd
• De bereikbaarheid en verkeersafwikkeling op de Zuid
Schalkwijkerweg is het belangrijkste aandachtspunt bleek
tijdens deze avond
• Het verslag is te vinden op de projectwebsite:
Zuidschalkwijkerweg58.nl
• De gemeente Haarlem is gestart met het proces voor
groot onderhoud aan de Zuid Schalkwijkerweg
• Belanghebbenden zijn hierbij betrokken via een
klankbordgroep

Planning
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8 mei 2017

juli 2017

september - oktober 2017

19 december 2017

mei 2017 - mei 2018

21 juli 2018

juni 2018 - januari 2019

december 2018 - januari 2019

juli 2018 - januari 2019

januari. 2019 - oktober 2019

• Op 19 december is er een informatieavond geweest over
de voortgang van de planontwikkeling. De gemeente
heeft een presentatie gegeven over het plan voor groot
onderhoud aan de Zuid Schalkwijkerweg

Kennismakingsbijeenkomst buurt

Voorschot Overeenkomst

Startnotitie

Informatieavond voor omwonenden

Stedenbouwkundig plan en
beeldkwaliteitsplan
3e informatiebijeenkomst omwonenden

Anterieure overeenkomst

Coördinatiebesluit

Inrichtingsplan openbare ruimte

Bestemmingsplan, omgevingsvergunning en
de vergunning Wet bodembescherming
(gecoördineerd)

4e kwartaal 2019

Start sanering bodem

1e kwartaal 2020

Start bouw*

*Afhankelijk van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures

Programma en infrastructuur

Woningtypologie

Zuid Schalkwijkerweg 58

Kaprichtingen

Parkeren

Woningtypes

Verkeer

Programma
woningtype

Afval

eigen terrein. De overige bewonersplekken,
Voor het parkeren zijn de beleidsregels
alsmede de bezoekersparkeerplekken zijn
parkeernormen (gemeente Haarlem, 2015) van
kracht.
Het plangebied ligtis
in het
de categorie
“rest
Een aandachtspunt
verkeer
van gerealiseerd in drie compacte clusters in de
openbare ruimte. De twee parkeerkoffers aan
bebouwde
kom”.Tjaden-terrein.
Voor de woningen in
hetZuid
en naar het
De
de zuidzijde worden ten opzichte van de dijk
beoogde
segment is een
van 1,7
Schalkwijkerweg
isparkeernorm
navenant smal
pp/wo
van recreatief
toepassing. Dit
getal is opgebouwd
en kent
medegebruik.
De verlaagd aangelegd, waardoor de geparkeerde
auto’s de zichtlijnen zo min mogelijk
uit een component bewonersparkeren van 1,4
gemeente Haarlem voert voorafgaand
onderbreken. Een derde parkeergelegenheid
pp/wo en een component bezoekersparkeren
aan de planontwikkeling van de
bevindt zich aan de noordzijde van het dijkje.
van 0,3 pp/wo. Het merendeel van de
locatie planmatig groot onderhoud
Deze parkeerkoffer wordt aan het zicht
hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande
Parkeren
uit
aan
de
Zuid
Schalkwijkerweg.
In
onttrokken door de omliggende woningen.
woningen is voorzien van een parkeerplaats op

het onderzoek en het ontwerp ten
behoeve van dit groot onderhoud
Parkeren
wordt rekening gehouden worden
met de voorgestelde ontwikkeling.

aantal

vrijstaande woning
tweekapper dwarskap
tweekapper langskap
schuurwoning groot hoek polder
schuurwoning groot tussen polder
schuurwoning groot hoek water
schuurwoning groot tussen water
loodswoning hoek
loodswoning tussen
schuurwoning klein hoek
schuurwoning klein tussen

2
4
6
2
2
2
1
2
5
2
4

totaal

32

max. opp. per woning
(m2 gbo)

max. opp. totaal
(m2 gbo)

209
180
211
169
169
163
163
141
141
143
143

417
721
1.268
338
338
325
163
281
703
287
574

Parkeren

Voor het parkeren zijn de beleidsregels
parkeernormen (gemeente Haarlem, 2015) van
kracht. Het plangebied ligt in de categorie “rest
bebouwde kom”. Voor de woningen in het
beoogde segment is een parkeernorm van 1,7
pp/wo van toepassing. Dit getal is opgebouwd
uit een component bewonersparkeren van 1,4
pp/wo en een component bezoekersparkeren
van 0,3 pp/wo. Het merendeel van de
hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande
woningen is voorzien van een parkeerplaats op

Logistiek

In overleg met Spaarnelanden is een
Voor het r
principeoplossing voor het afval gekozen. De
gebied ee
woningen worden
elk voorzien
een duobak
restafval
Om overlast
tevan
zoveel
en een container
ten behoeve
van GFT afval.
De Een locat
mogelijk
te beperken
zal de
opstelplaatsaanbij deen
woning
voorvan
dezegrond
containers
afvoer
en zogenaam
wordt geïntegreerd
in de architectuur
of mogelijkmomente
bouwmaterialen
waar
inrichting van het erf.
geïmplem

Afval

eigen terrein. De overige bewonersplekken,
alsmede de bezoekersparkeerplekken zijn
gerealiseerd in drie compacte clusters in de
openbare ruimte. De twee parkeerkoffers aan
de zuidzijde worden ten opzichte van de dijk
verlaagd aangelegd, waardoor de geparkeerde
auto’s de zichtlijnen zo min mogelijk
onderbreken. Een derde parkeergelegenheid
bevindt zich aan de noordzijde van het dijkje.
Deze parkeerkoffer wordt aan het zicht
onttrokken door de omliggende woningen.

Afval

Parkeren

via het water plaatsvinden.
Aanvullend zal voorzien
worden in een adequate
communicatie rondom de
bouwwerkzaamheden,
opdat de invloed op de
bereikbaarheid zo gering
mogelijk is.

In overleg met Spaarnelanden is een
principeoplossing voor het afval gekozen. De
woningen worden elk voorzien van een duobak
en een container ten behoeve van GFT afval. De
opstelplaats bij de woning voor deze containers
wordt geïntegreerd in de architectuur of
inrichting van het erf.

Voor het restafval zal bij de entree van het
gebied een verzamellocatie voor meerdere
restafval minicontainers worden ontworpen.
Een locatie op enige afstand draagt bij aan het
zogenaamd ‘omgekeerd inzamelen’ dat
momenteel in de gemeente wordt
geïmplementeerd.

Afval

Afval
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In overleg met Spaarnelanden
is een principeoplossing voor
het afval gekozen. De woningen
worden elk voorzien van een
duobak en een container ten
behoeve van GFT afval. De
opstelplaats bij de woning
voor deze containers wordt
geïntegreerd in de architectuur of
inrichting van het erf.
31

5.414

Het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in 32 grondgebonden
woningen. Het blijft daarmee duidelijk onder het maximum van 38
woningen dat is meegegeven in de Nota van Uitgangspunten. De
woningen zijn gegroepeerd in 11 volumes van verschillende afmetingen.
Daardoor is het mogelijk om een compositie te maken die refereert aan
de typologische variatie van de agrarische erfbebouwing in de omgeving.
Door de woningen te combineren in volumes ontstaat een brede variatie
aan woningen en woningoppervlaktes. Daarmee is het voor een bredere
doelgroep mogelijk om hier te wonen. Dit sluit aan op de regionale
woningbehoefte. Het programma is samengesteld uit twee vrijstaande
woningen, 10 tweekappers en 20 rijwoningen. De rijwoningen hebben een
lengte van drie tot zeven woningen. Binnen de tweekappers en de rijwoningen is sprake van telkens twee verschillende types.

Haarlem

Voor het parkeren zijn de
beleidsregels parkeernormen van
kracht. Het plangebied ligt in de
categorie “rest bebouwde kom”.
Voor de woningen in het beoogde
segment is een parkeernorm van
1,7 pp/wo van toepassing. Het
merendeel van de hoekwoningen,
tweekappers en vrijstaande
woningen is voorzien van een
parkeerplaats op eigen terrein. De
overige bewonersplekken, alsmede
de bezoekersparkeerplekken zijn

gerealiseerd in drie compacte
clusters in de openbare ruimte.
De twee parkeerkoffers aan de
zuidzijde worden ten opzichte
van de dijk verlaagd aangelegd,
waardoor de geparkeerde
auto’s de zichtlijnen zo min
mogelijk onderbreken. Een derde
parkeergelegenheid bevindt zich
aan de noordzijde van het dijkje.
Deze parkeerkoffer wordt aan
het zicht onttrokken door de
omliggende woningen.

Voor het restafval zal bij de entree
van het gebied een verzamellocatie
voor meerdere restafval
minicontainers worden ontworpen.
Een locatie op enige afstand
draagt bij aan het zogenaamd
‘omgekeerd inzamelen’ dat
momenteel in de gemeente wordt
geïmplementeerd.

