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Martinuskerk

INLEIDING

Rondom de Sint Martinuskerk speelt tegelijkertijd een aantal
ontwikkelingen. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat deze ontwikkelingen om een integrale
aanpak vragen. Reden dat het college opdracht heeft gegeven, aan een extern stedebouwkundig adviesbureau, voor
het opstellen van een gebiedvisie voor het gebied. Deze visie
is nu gereed. Het voorliggende document geeft een beeld van
de totstandkoming van de gebiedsvisie.
De gebiedsvisie laat zien waar de ruimtelijke kwaliteiten van
het Burgemeester van Nispenpark liggen en hoe deze kunnen
worden versterkt. Van een kwaliteitsimpuls van het Burgemeester van Nispenpark zal het centrum en de omliggende
bebouwing profiteren.
De gebiedsvisie geeft een mogelijk beeld van het Burgemeester van Nispenpark en omgeving maar doet geen uitspraken
over bijvoorbeeld hoe hoog bebouwing wordt of het aantal parkeerplaatsen. Hiervoor dient de gebiedsvisie verder
uitgewerkt te worden en moet een nieuw bestemmingsplan
opgesteld worden.
Nieuwe gebiedsvisie
De gebiedsvisie heeft betrekking op het gebied grofweg tussen Prinses Irenelaan, de Sixlaan, het evenemententerrein,
de Mariastraat en het begin van de Hoofdstraat.
Naast de renovatie van de kerk speelt in dit gebied een
aantal andere ontwikkelingen zoals de reconstructie van
de N208 en een betere routering naar het winkelcentrum.
Tevens is er een plan om een verbinding te maken tussen het
watersysteem van de Zanderijpolder en dat van de wijk Meer
en Dorp. En om meer Hillegommers de mogelijkheid te geven
om te recreëren in het Van Nispenpark wil het college het
park herinrichten.

Inloopavond voor belangstellenden
Op 22 oktober 2009 heeft er een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden plaatsgevonden. De bijeenkomst
vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Op deze
inspraakavond heeft SAB Amsterdam een presentatie over de
gebiedsvisie gegeven.
Zienswijze
Naar aanleiding van de ter inzage ligging en de inloopavond
heeft de gemeente een aantal zienswijze ontvangen van
omwonenden en betrokkenen. Deze zijn in een reactienota
beantwoord. In de uitwerking van de gebiedsvisie is, voor
zover relevant, met deze zienswijze rekening gehouden.
Leeswijzer
In de voorliggende gebiedsvisie wordt kort het proces toegelicht hoe de gebiedsvisie tot stand is gekomen. Hoofdstuk
1 geeft een inleiding op het project waarna in hoofdstuk 2
het studiegebied geanalyseerd wordt en door middel van een
SWOT-analyse de sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen
duidelijk worden. In het derde hoofdtuk worden de kansen
en mogelijkheden nader bekeken en in hoofdstuk 4 uitgewerkt in een tweetal modellen. Het communicatieproces van
het project komt aan de orde in hoofdstuk 5. Tenslotte geeft
hoofdstuk 6 een beeld van de uiteindelijke gebiedsvisie.
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Inspraak
In de gebiedsvisie zijn alle ontwikkelingen en invalshoeken
bijeen gebracht. De conceptvisie heeft vanaf 8 oktober 2009
zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis.
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ANALYSE

Ontwikkelingen
In en rond het Burgemeester Van Nispenpark spelen een aantal ontwikkelingen die in deze gebiedsvisie zijn opgenomen.
Het streven hierbij is deze tot een samenhangend geheel te
maken. Hieronder worden de verschillende ontwikkelingen
kort beschreven (zie kaart op pagina 8).
1 Van Nispenpark
Momenteel kent het Burgemeester Van Nispenpark een zeer
beperkte doelgroep. Deze bestaat voornamelijk uit passanten, mensen die er de hond uitlaten en jongeren die in het
park hangen. Het park kent geen speelvoorzieningen voor de
jeugd of aantrekkelijke verblijfsplaatsen. Een groot deel van
de aanwezige beplanting is van matige kwaliteit en heeft
geen hoge belevingswaarde.
Het park ligt redelijk afgescheiden van de N208 en het centrum door bebouwing (Domus Excellens, Martinuskerk en
mortuarium).
2 Mortuarium
Het mortuarium gelegen in het Van Nispenpark werd niet
meer gebruikt en is inmiddels gesloopt. De grond is eigendom
van de gemeente. De vraag is wat te doen met deze grond:
komt er nieuwe bebouwing of gaat het deel uitmaken van
het park.
3 Beschermd dorpsgezicht
De omgeving Sixlaan en Martinuskerk-Mariastraat wordt
aangewezen als beschermd dorpsgezicht. In deze gebieden
staan een aantal waardevolle objecten. De openbare ruimte
heeft op een aantal lokaties een niet aan de objecten gelijkwaardige kwaliteit. Met name de overheersende verkeersfunctie doet afbreuk aan het historische karakter.

5 N208
De gemeente Hillegom is voornemens de N208 her in te richten. Hoe de nieuwe inrichting er uit komt te zien is van grote
invloed op het gebied Martinuskerk en omgeving. Met name
de lokatie en vormgeving van de kruising van de N208 met de
Sixlaan en de Hoofdstraat is van belang voor de bereikbaarheid, het gebruik en de beleving van het gebied.
6 Markering centrum
De beleving van het centrum van Hillegom is, rijdende over
de N208, zeer gering. De functie en inrichting van de N208 als
doorgaande route zorgen er voor dat men zich niet bewust
is van het passeren van het centrumgebied. Herkenbaarheid
en markering van het centrum is voor de toekomst van het
centrum van groot belang.
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4 Watersysteem
De N208 vormt een barrière in het watersysteem van Hillegom. Er is op slecht een paar plaatsen een waterverbinding
tussen de oost- en westkant van de provinciale weg. Voor
een goede waterhuishouding is het gewenst om ter hoogte
van het Van Nispenpark zo’n verbinding te creëren.
Een belangrijk onderdeel van het Stedelijk Waterplan 20092013 vormt het voorkomen van wateroverlast in de woonwijken en op bedrijventerreinen. Het stedelijke gebied van
Hillegom heeft geen wateropgave, ook niet bij hevigere neerslag door klimaatswijzigingen. Om dat zo te houden, is het
belangrijk dat bij ruimtelijke ontwikkelingen voldoende water
wordt gerealiseerd. Het enige oppervlaktewater in het Van
Nispenpark is het slootje bij de kruising Mariastraat-Prinses
Irenelaan. Deze staat niet in verbinding met het watersysteem van Hillegom met als gevolg dat het water stilstaat
en bij warm weer gaat stinken (dood water). Het creëren
van meer oppervlaktewater van goede kwaliteit in het Van
Nispenpark is een belangrijke opgave.
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Plangebied

De Zanderijpolder

luchtfoto 1945
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Bevolking
Door de opkomst van de bollenhandel heeft Hillegom een
stormachtige groei gekent; van ca. 1050 inwoners in 1795
tot 8800 in 1916 en tot meer dan 20.000 inwoners heden ten
dage.
Martinuskerk
Op de historische kaart van Hillegom uit 1865 staat reeds
de Rooms Katholieke kerk vermeld op de locatie van de
huidige Martinuskerk. De eerste Martinuskerk werd tussen
1870 en 1871 gebouwd. Dit was een driebeukig neogotisch
kerkgebouw, dat was ontworpen door architect Herman Jan
van den Brink. Tussen 1923 en 1926 werd een nieuwe kerk
gebouwd. De architect was H.P.J. de Vries. Hij ontwierp een
grootse kerk, maar werd door geldgebrek gedwongen zijn
ontwerp meerdere malen aan te passen. Om deze reden werd
ook besloten geen nieuwe toren te bouwen, maar de oude
toren van H.J. van den Brink bij de nieuwe kerk te behouden.
Landschappelijke structuur
Zeer kenmerkend voor Hillegom is de structuur van het
bollengebied De Zanderij. Het kenmerkende patroon van
sloten is op de historische kaart van 1865 (pagina 11)
reeds aanwezig en zeer bepalend geweest voor de huidige
structuur van Hillegom. Op de luchtfoto uit 1945 (pagina 10)
is het slotenpatroon nog grotendeels aanwezig. Een deel
van deze sloten is inmiddels gedempt om plaats te maken
voor nieuwbouw. Ook de Van den Endelaan heeft in de loop
der jaren steeds meer ruimte geclaimd waardoor de heldere
landschappelijke structuur vervaagd is. Toch is deze nog
steeds herkenbaar in de voorgevelrooilijn van de bebouwing
aan de Van den Endelaan die de oude structuur volgt en

historische kaart Hillegom 1865

afwijkt van het tracé van de Van den Endelaan. Dit heeft
geresulteerd in twee onduidelijke ruimten ter plaatse van de
kruising met de Sixlaan en de Hoofdstraat welke momenteel
dienst doen als parkeerplaatsen.
Centrum
Het winkelgebied van Hillegom bestaat uit de Hoofdstraat en
een aantal zijstraten. Evenwijdig aan de Hoofdstraat ligt het
Henri Dunantplein met onder andere twee supermarkten en
(ondergrondse) parkeervoorzieningen.
De Hoofdstraat verbindt de St. Martinuskerk met de
Maartenskerk. Beide kerken hebben een plein.
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Kerkplein

plein Mariastraat-Hoofdstraat

bebouwing aan de Mariastraat

Mariastraat

entree Burgemeester van Nispenpark
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Het Kerkplein bij de Maartenskerk heeft een kwalitatief
hoogwaardige inrichting terwijl het plein bij de St.
Martinuskerk wordt gedomineerd door de verkeersfunctie
en weinig waarde heeft als verblijfsplek. Toch vormen beide
kerken en pleinen een waardevolle en herkenbare structuur
voor het centrumgebied van Hillegom.
Dominant aanwezig in het Van Nispenpark zijn de
appartementencomplexen van Domus Excellens. De forse
bouwmassa van de twee gebouwen is niet in verhouding met
de historische bebouwing en concurreert met de fraaie St.
Martinuskerk.
Ten oosten van het Van Nispenpark ligt de Mariastraat
met een aantal fraaie gebouwen. De gebouwen hebben
een kerkelijk achtergrond. De kerk speelt hier vanwege de
bouwmassa en architectuur de hoofdrol. Achter de kerk
staat de voormalige pastorie, een markant herenhuis uit de
eerste helft 19de eeuw. Aan de overzijde van de Mariastraat
vallen het voormalige klooster en de voormalig klooster/
weeshuis op. Tussen deze gebouwen ligt de ingang van
de begraafplaats. De oprijlaan van de begraafplaats doet
vanwege het markante hekwerk en de bomenrijen aan
weerszijde aan een 19de eeuwse buitenplaats denken.
De ruimtelijke karakteristiek van de Sixlaan wordt bepaald
door het gebogen verloop en de aanwezigheid van een
parallelweg met bomen aan weerszijden. Het geheel heeft
door de aanwezigheid van enkele monumentale villa’s en
grote voortuinen met rijke boombeplanting, een voornaam
en parkachtig karakter. De villa’s zorgen ondanks de grote
architectonische diversiteit voor een harmonisch totaalbeeld

Burgemeester van Nispenpark

door de overeenkomsten in karakter en door de geringe
onderlinge hoogteverschillen. Kermerkend is ook het
voormalige bankgebouw dat de kop vormt van de bebouwing
bij de kruising van de Sixlaan met de Van Den Endelaan. De
rommelige inrichting van de openbare ruimte doet enigzins
afbreuk aan het voorname karakter van de straat.

historisch beeld Sixlaan
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Infrastructuur
Kenmerkend voor de infrastructuur van Hillegom zijn de
dwars door het dorp lopende provinciale weg N208 en het
aan de rand van het dorp gelegen station.
De N208 loopt van Sassenheim naar Haarlem. De weg
doorsnijdt het dorp Hillegom wat, met name in het
centrumgebied, voor de nodige overlast en verkeersonveilige
situaties zorgt. Momenteel is de gemeente bezig met de
herstructurering van de N208. De tekening op pagina 15
geeft het definitieve ontwerp van de kruising Sixlaan/
Hoofdstraat met de N208 d.d. februari 2010.
De bestaande kruising met verkeerslichten maakt plaats
voor een rotonde zonder verkeerslichten. De nieuwe
situatie moet de doorstroming op de N208 vergroten en de
verkeersveiligheid verhogen.
Het station van Hillegom ligt aan de westkant van Hillegom,
op ca. 1,5 km van het centrum. De betekenis voor het
centrum is door deze afstand klein.
De kaart op pagina 14 geeft een beeld van de
verkeersstromen rond en in het plangebied.
Momenteel is met name de route vanuit het centrum richting
het station niet helder. De doorsnijding door de N208 en het
ontbreken van een ruimtelijke relatie met de Sixlaan zijn hier
onder andere de oorzaak van.

definitief ontwerp N208 februari 2010
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Water
Het watersysteem van Hillegom is weergegeven op pagina
16. Een groot deel van het water langs en in de stedelijke
kern is boezemwater. Op verschillende plekken wordt
water ingelaten vanuit zijtakken van de Ringvaart. Het
overtollige water wordt vervolgens aan de oostkant ook
weer uitgemalen op de Ringvaart. Gevolg is dat een deel van
de watergangen in het stedelijk gebied dood is en niet overal
wateraanvoer en circulatie mogelijk is.
Binnen het centrumgebied is nagenoeg geen
oppervlaktewater aanwezig. Enkele sloten rondom de
begraafplaats aan de Mariastraat en in het Van Nispenpark
zijn niet met elkaar, en niet met het watersysteem
verbonden. De waterkwaliteit van deze sloten is slecht
doordat er geen circulatie mogelijk is.
Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente
Hillegom hebben eind 2008 een stedelijk waterplan
ontwikkeld. Doel van het stedelijk waterplan is het realiseren
van een gezond en veerkrachtig watersysteem. Een
belangrijk onderdeel van de watervisie uit het waterplan
is het voorkomen van wateroverlast. Om de doorstroming
van west naar oost te verbeteren, is een waterverbinding
gewenst naar het Van Nispenpark. Het realiseren van deze
waterverbinding wordt gekoppeld aan de werkzaamheden
aan de N208.
De oude waterstructuur van de Zanderijpolder is nog voor
een deel intact. De gewenste waterverbinding onder de N208
kan aansluiten op deze structuur.

sloot in Burgemeester van Nispenpark: stilstaand water
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kaart Groenbeleidsplan 2002
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Groen
Het Van Nispenpark is een van de weinige parkjes
binnen het bebouwde gebied van Hillegom. Het heeft de
kenmerken van een buitenplaats maar mist de kwaliteiten
en voorzieningen om een brede doelgroep aan te spreken.
Momenteel wordt het voornamelijk gebruikt door passanten
en hondenbezitters.
De beplanting in het park bestaat uit volwassen bomen met
onderbegroeiing en gras. Meest voorkomende bomen zijn
Carpinus betulus (Haagbeuk), Fraxinus excelsior (Es) en
Quercus robur (Zomereik). Andere bomen die men aantreft
zijn enkele Acer saccharinum ‘Pyramidale’ (Zilveresdoorn),
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ (Paardekastanje)
en Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’ (Kerspruim). Rond de
bebouwing van het Domus Excellens ligt een grasveld dat
deels openbaar en deels privé gebied omvat. Het grasveld
heeft nagenoeg geen recreatieve waarde door het ontbreken
van (speel)voorzieningen.

sloot in Burgemeester van Nispenpark: stilstaand water

Het groen in de omgeving bestaat voornamelijk uit groene
bermen met (jonge) laanbeplanting langs de Van den
Endelaan en een aantal statige bomen aan de Sixlaan. Het
groene karakter van de Sixlaan wordt versterkt door de diepe
voortuinen van enkele van de woningen. Van de voormalige
statige laanbeplanting langs de Van Den Endelaan is door de
aanleg van de huidige N208 weinig meer over.

historisch beeld Van den Endelaan: laanstructuur
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!
groene uitstraling en herkenningspunten

!

KANSEN

Ruimtelijk
Herstructurering van het Van Nispenpark en omgeving
biedt kansen het park een betere relatie te geven met de
omgeving. Door het park een naar buiten gericht karakter
te geven en de relatie aan te laten gaan met de omgeving
krijgt het meer betekenis in en voor het centrum. Een
hoogwaardige (her)inrichting van de openbare ruimte
rondom het park (Mariastraat/Hoofdstraat), waarbij de
aanwezigheid van de auto teruggedrongen wordt, kan deze
relatie versterken. De in het park aanwezige bebouwing kan
deel gaan uitmaken van het geheel (kerk/Domus Excellens).
Door de sloop van het mortuarium en de bouw van een
trekker op deze lokatie (horeca/museum/gallerie etc.)
worden meer mensen naar het park getrokken. Samen met
eventule nieuwbouw langs de Van Den Endelaan, ter plaatse
van het huidige parkeerterrein, kan dit punt een markante
toegang vormen tot het centrumgebied.
Met de aanpak van de omgeving van het Van Nispenpark ligt
er de mogelijkheid de route richting het station ruimtelijk
helder te maken door een duidelijke begeleiding van deze
route. Hiermee wordt tevens de oude as Sixlaan-Hoofdstraat
hersteld.
Water
Door het (deels) herstellen van de oude waterstructuur van
de Zanderijpolder kan water weer een structuurbepalend
element worden in het gebied. Tevens biedt dit, samen
met de herstructurering van de N208, de kans om een
waterverbinding onder de weg door te realiseren.
Binnen het Burgemeester van Nispenpark is er ruimte

structuur centrum: twee kerken verbonden door de winkelstraat

om nieuw oppervlaktewater te creëren en hiermee
(toekomstige) problemen met de waterhuishouding op te
vangen (waterberging).
Infrastructuur
De reconstructie van de N208 biedt kansen om de
herkenbaarheid van het centrum van Hillegom te vergroten.
Met name de toekomstige inrichting van de Stille van den
Endelaan kan hierin een belangrijke rol spelen. Dit valt echter
buiten deze gebiedsvisie.
Openbare ruimte
Een kwaliteitsslag in de openbare ruimte kan de
belevingswaarde en de verblijfskwaliteiten van het centrum
en de omgeving van het Burgemeester van Nispenpark
verhogen. Het terugdringen van de overheersende
verkeersfunctie rond de Martinuskerk speelt hierin een
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Sterkte

Zwakte

Kansen

Bedreigingen

Landschap

- Karakteristiek Zanderijpolder

- Geen heldere, herkenbare
landschappelijke structuur

- Herstel structuur Zanderijpolder
- Herkenbaarheid landschappelijke structuur vergroten

- Ruimtebeslag verkeer (N208)
en parkeren

Openbare
ruimte

- Karakteristiek en historie
centrum

- Overheersende verkeersfunctie

- Verbeteren verblijfskwaliteiten en herkenbaarheid
historische centrum

- Ruimtebeslag verkeer (N208)
en parkeren

Historie

- Karakteristieke bebouwing
- Beschermd dorpsgezicht /
historische bebouwing
- Oude kern Hillegom

- Recente bebouwing soms
slecht ingepast
- Verkeer en parkeren tast
historisch karakter aan

- Herkenbaarheid beschermddorpsgezicht vergroten
- Herstel as Sixlaan-Hoofdstraat

- Aantasting historisch karakter door verkeersfuncties
- Nieuwe (grootschalige) ontwikkelingen

Recreatie

- Historisch centrum
- Nabijheid bollenlandschap

- Betekenis Hillegom voor
recreanten niet helder

- Aansluiting zoeken op recre- - Minimaal aanbod recreaatief netwerk bollengebied
tieve voorzieningen
- Kwaliteitsslag centrum Hillegom

Ecologie

- Broedplaast en voedsel voor
vogels in Van Nispenpark

- Weinig diversiteit in Van
Nispenpark
- Geïsoleerde ligging park

- Uitbreiden biodiversiteit in
Van Nispenpark
- Educatieve functie
- Verbinding met de omgeving
(groen en water)

- Bezoekers park verstoren
rust
- Relaties omgeving lastig
door N208

Wonen

- Nabij centrum
- Wonen in/nabij park

- Drukte centrum en N208

- Woonkwaliteiten vergroten
door herinrichting N208 en
openbare ruitme

- Verkeersoverlast
- Krimp

Werken

- Nabij centrum
- Bereikbaarheid via N208

- Herkenbaarheid centrum
vanaf N208

- Herkenbaarheid en (verblijfs) kwaliteit centrum
vergroten

- Overheersende verkeersfunctie N208
- Leegstand
- Krimp

Infrastructuur

- Ontsluiting centrum via
N208

- Weinig relatie N208 met
omgeving

- Beleving centrum vanaf
N208 vergroten
- Terugdringen verkeersoverlast

- Dominatie verkeersfunctie
in ontwerp weg

- Geen verbinding water Van
Nispenpark met omgeving
- Weinig oppervlaktewater

- Verbinden water in Van Nis- - Aansluiting op waterstrucpenpark met omgeving
tuur begraafplaats via eigen- Waterverbinding onder N208 dom kerk
- Extra oppervlaktewater

Water

SWOT-analyse

KANSEN
belangrijke rol. Door de ruimte bij de kruising van de
Mariastraat met Hoofdstraat de uitstraling van een plein
te geven kan de verblijfswaarde hier vergroot worden. De
structuur van het centrum wordt helderder: de Hoofdstraat
(winkelstraat) begint en eindigt bij een kerk met een
pleintje. Het tussengelegen gebied vormt een hoogwaardige
verbinding tussen deze twee pleinen.
De Mariastraat kan, door een knip ter hoogte van de entree
tot de begraafplaats, autoluw worden ingericht. Dit heeft een
aantal voordelen. Ten eerste komt het de verkeersveiligheid
voor de scholieren van de Johannesschool ten goede.
Tevens ontstaat er de mogelijkheid tot de aanleg van bredere
trottoirs waardoor voetgangers meer ruimte krijgen. De
brede trottoirs en een aantrekkelijke inrichting moeten er
voor zorgen dat voetgangers de Mariastraat meer gaan
gebruiken en zo hun weg naar het Burgemeester van
Nispenpark gaan vinden.
Derde is dat een met een hoogwaardige inrichting van de
Mariastraat en de omgeving van de Martinuskerk alsmede de
Sixlaan het beschermd dorpsgezicht extra allure krijgt en de
sfeer van het historisch centrum van Hillegom versterkt kan
worden.

bijzondere bebouwing langs de Mariastraat (Kulturele Raad)

in het gebied is er een SWOT-analyse opgesteld (pagina 22).
Een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities
& Threats) brengt de sterktes en zwaktes in beeld en
analyseert de kansen en bedreigingen. In dit geval geeft het
een beeld van de sterktes en zwaktes van de functies in het
gebied en de kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling
van het gebied.

Met de reconstructie van de N208 ligt er eveneens een kans
om de openbare ruimte van de rand van het centrum aan te
pakken. Een hoogwaardige uitstraling en de beleving van het
centrum moeten hierbij speerpunten zijn. Deze opgave valt
echter buiten deze gebiedsvisie.
SWOT-analyse
Om een beeld te vormen van de kwaliteiten en knelpunten

oprijlaan begraafplaats
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Model “Compact park”: door bebouwing omgeven groene ruimte (binnentuin)

MODELLEN

Voor het Burgemeester van Nispenpark zijn in de
projectgroep twee ontwikkelingsrichtingen voorgesteld
ten aanzien van de inrichting van het Burgemeester van
Nispenpark. Eén model gaat uit van het realiseren van
bebouwing in het park, het andere model zoekt naar
mogelijkheden om het groen te versterken en uit te breiden
door (groene) relaties met de omgeving te zoeken.
Model compact park
In dit scenario wordt er uitgegaan van toevoeging van
bebouwing aan de randen het Van Nispenpark. Hierbij wordt
een deel van het groen opgeofferd om hiervoor in de plaats
een hoogwaardige, compacte (semi) openbare ruimte te
creëren. Door de randen te verdichten ontstaat, samen met
de reeds aanwezige bebouwing een beschutte ruimte: een
binnentuin.
Een aantal groene routes verbinden de binnentuin met de
omgeving. De inrichting is formeel van karakter en heeft
meer de uitstraling van een tuin dan van een park. Doelgroep
voor de binnentuin is vooral de bewoners van de bebouwing
in het park en mensen die de beschutting en rust van de
binnentuin opzoeken. Er is minder ruimte voor spel en sport.
Het park wordt omgeven door een hoogwaardige openbare
ruimte die de bebouwing en de binnentuin omsluit. De
openbare ruimte sluit aan op het centrumgebied waarbij het
plein bij de kruising Mariastraat-Hoofdstraat de overgang
vormt van het winkelgebied naar het woongebied. De
Martinuskerk benadrukt het bijzondere karakter van deze
plek en vormt door zijn alzijdige uitstraling een schakel
tussen de binnentuin en het centrum.

sfeerbeeld “model compact park”

sfeerbeeld “model compact park”
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Model “Uitbreiding park”

MODELLEN
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Model uitbreiding park
Bij dit model wordt er gezocht naar (groene) relaties met de
omgeving en mogelijkheden om het park uit te breiden.
Directe kansen liggen er in het bij het park betrekken van
de privé tuin van het Domus Excellense, de gronden van de
Martinuskerk, het gesloopte Mortuarium, de (oude) pastorie
en de begraafplaats.
Relaties worden er gelegd met omliggende bebouwing, zoals
de Kulturele Raad en de nieuwbouw van het Fioretti College
en met (potentiele) groene ruimte zoals het parkeerterrein
langs de N208. Een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte
moet deze gebieden verbinden en de relatie versterken.
Bebouwing in het park blijft beperkt tot een nieuw gebouw
dat als trekker voor het park zal fungeren. Denk hierbij aan
een horecagelegenheid maar ook andere mogelijkheden als
een museum, galerie, VVV etc.
Het open, naar buiten gerichte karakter van het park zal een
brede doelgroep aanspreken. Binnen het park is er plaats
voor activiteiten als spel en sport en (kleine) evenementen
zoals een rommelmarkt.
Water dient als extra opvang en voor de afvoer van
regenwater. Maar ook als extra kwaliteit en trekker voor het
park. De waterstructuur van het park wordt gekoppeld aan
die van de Zanderijpolder en zal een structuurbepalend en
verbindend element vormen voor de omgeving. Hiervoor zal
er een verbinding onder de N208 door gerealiseerd moeten
worden. Deze kan aansluiten op de nieuw aan te leggen sloot
rondom het Fioretti College.
sfeerbeeld model “uitbreiden park”: open uitstraling
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Model compact park

Model uitbreiding park

Voordelen

Nadelen

Voordelen

Landschap

- Hoogwaardige inrichting

- Besloten karakter

- Relatie met de omgeving
- Meer groen

Openbare
ruimte

- Aanleiding tot hoogwaardige - Binnentuin geen onderdeel
inrichting openbare ruimte
centrum
(binnentuin)

- Besloten karakter en rust

Ecologie

Wonen

- Geen ruimte voor sport en
spel

- Ruimte voor sport en spel
- Water als trekker

- Weinig relatie met omgeving - Grotere diversiteit in be- Meer bezoekers in park
- Bebouwing gaat ten koste
planting
van groen
- Vergroting groenoppervlakte
- Relaties met omgeving
- Locatie

Werken
Infrastructuur

- Onderhoud

- Nieuwe bebouwing brengt
- Historische bebouwing krijgt
historische karakter in gevaar plek in of relatie met het park

Historie
Recreatie

- Park wordt onderdeel openbare ruimte van het centrum

Nadelen

- Weerstand tegen bebouwing - Kwaliteit voor omgeving
- Groter draagvlak voor groen
bij omwonenden
- Weinig waarde voor winkels - Kwaliteit voor centrum
en horeca in het centrum

- Ondergronds parkeren bij
nieuwbouw

Water

voor- en nadelen modellen

- Extra verkeer
- Beperkte mogelijkheden
voor oppervlaktewater

- N208 barrière naar Zanderijpolder
- Verbinding met waterstruc- - N208 barrière naar Zanderijtuur Zanderijpolder
polder
- Extra oppervlaktewater voor
waterberging

MODELLEN

Afweging
De voor- en nadelen van de beide modellen zijn weergeven
in de tabel op pagina 28. Daarnaast zijn ze behandeld
in de projectgroep en beide ter sprake gekomen op de
informatieavond met bewoners en belangstellende. De
bevindingen zijn in het volgende hoofdstuk opgenomen.

sfeerbeeld model “uitbreiden park”: ontspanning

sfeerbeeld model “uitbreiden park”: spel
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schetsontwerp van de mogelijke inrichting Martinuskerk e.o. zoals gepresenteerd op informatieavond

COMMUNICATIE

Beide modellen zijn uitvoerig behandeld in de projectgroep
Martinuskerk e.o. In deze projectgroep zitten ambteneren
van de diverse bij het project betrokken diensten, een
vertegenwoordiger van het kerkbestuur van de Martinuskerk
en een landschapsarchitect van het adviesbureau SABAmsterdam.
Tijdens de bijeenkomsten van de projectgroep kwam duidelijk
de wens om het groen te versterken en uit te breiden
naar voren. Het opofferen van het, toch al zo weinig in het
centrum aanwezige, groen ten behoeve van bebouwing past
hier niet in. De keuze van de projectgroep viel dan ook op het
model waarbij wordt uitgegaan van het vergroten van het
park.
Andere aandachtspunten die in de projectgroep veelvuldig
naar voren kwamen zijn het autoluw maken de Mariastraat,
het herstellen van de as Sixlaan-Hoofdstraat, de markering
van het centrum en een koppeling van de Stille van de
Endelaan met het park.
De twee modellen hebben vanaf 8 oktober 2009 zes
weken ter inzage gelegen. Op 22 oktober 2009 heeft er
een informatieavond plaatsgevonden voor omwonende
en belangstellende. Ook hier werd bezorgdheid geuit over
mogelijke bebouwing in het Burgemeester van Nispenpark en
het verlies van groen in het centrum.
Op het voornemen om de kwaliteiten van het park te
vergroten werd over het algemeen positief gereageerd.
Ten aanzien van de inrichting van het park kwam op de
informatieavond een gevarieerd wensbeeld naar voren.

Geen bouw in Van Nispenpark
Redactie - 26 oktober 2009

HILLEGOM - Het bouwen in het van Nispenpark
leidde jaren geleden voor veel verzet bij de
bevolking. Destijds ging het om een plan om de
nieuwbouw van het gemeentehuis te realiseren.
Dit plan haalde het niet. Een nieuw plan om een
deel van het park te bebouwen was, voordat er
enige discussie over had plaatsgevonden, al weer
van tafel. Donderdag 22 oktober was er een bijeenkomst over deze plannen op het gemeentehuis.
De gemeente had aan belangstelling te klagen.
Deze belangstelling had waarschijnlijk alles te
maken met een mogelijke inrichtingsvariant van
het park, waarin de bouw van appartementencomplexen was opgenomen. De omwonenden waren
daar niet erg enthousiast over.

Het open karakter van het Van Nispenpark blijft
behouden. (Foto: Bjorn Warmerdam)

Omdat er zich nogal wat ontwikkelingen voordoen in het gebied, is er een gebiedsvisie opgesteld. De
reconstructie van de N208 heeft gevolgen voor de inrichting van het gebied. Er is een rotonde gepland
voor de van den Endelaan/Sixlaan/Hoofdstraat. Ook de bouw van het Fioretti-college heeft uiteraard de
nodige consequenties. Verder wordt het van belang geacht om iets aan de waterstructuur te doen en deze
aan te sluiten op die van de Zanderij. Het is namelijk noodzakelijk dat extra oppervlaktewater wordt
gerealiseerd. Het van Nispenpark is aan een opknapbeurt toe en ook de entree van het dorp zou beter kunnen. Het vroegere mortuarium is nu eigendom van de gemeente en de locatie zou een andere bestemming
kunnen krijgen.
De projectgroep, waarin behalve de gemeente ook het parochiebestuur aan deelneemt, vindt het belangrijk
dat het kerkplein als plein wordt ingericht. Ook zou de geïsoleerde ligging van het park moeten worden
opgeheven door de overgang en de relatie tussen park en centrum te verbeteren. Men had daar twee
varianten voor ontwikkeld, een compact park (met bebouwing) of een uitbreiding van het park. Aan het
begin van de inloopavond werd medegedeeld dat de eerste variant niet meer aan de orde was. Uiteindelijk
vond men dat er al zo weinig groen was in Hillegom en dat het open karakter van het park daardoor zou
worden aangetast. Deze mededeling was voor de aanwezigen duidelijk een geruststelling. Plannen om het
park uit te breiden, konden wel op instemming van de omwonenden rekenen.
In de plannen is ook de aanleg van een horecavoorziening en paviljoen voorzien. Deze plannen zijn
echter nog niet verder uitgewerkt. Suggesties zijn welkom op dit punt, met name van de kant van het
bedrijfsleven. Wel werd, vanuit het publiek, betwijfeld of een dergelijke voorziening economisch haalbaar
zou zijn, maar dat zal de tijd leren. Vanuit het publiek kwamen enige suggesties voor de inrichting van het
park. Het zou een park moeten worden voor zowel de jeugd (trapveldjes) als ouderen (wandelpaden), een
meer gevarieerde beplanting en mooie waterpartijen. De opmerkingen van de aanwezigen zullen worden
meegenomen in een nader ontwerp, dat opnieuw aan de omwonenden zal worden voorgelegd. Daarna zal
het plan in commissie en raad worden besproken. Via de site van de gemeenten, kunnen belangstellenden
ook kennisnemen van de gebiedsvisie en commentaar leveren.

publicatie Witte Weekblad n.a.v. informatieavond 26 oktober 2009
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Het park moet een brede doelgroep aanspreken: er moet
speelgelegenheid zijn voor kinderen en de mogelijkheid
voor ouderen om te wandelen. Maar ook de wens om de
mogelijkheid tot het houden van evenementen in het park.
De beleving van het park kan versterkt worden met een
aantrekkelijke waterpartij en hoogwaardig groen.
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LEGENDA
groenverbinding
waterverbinding
verbinding/relatie omgeving
laanstructuur
bijzonder element/herkenningspunt
visiekaart: relaties Burgemeester van Nispenpark met de omgeving versterken, alzijdige uitstraling kerk benutten

GEBIEDSVISIE

Op basis van de inbreng van zowel de projectgroep
als de bewoners is er een afweging gemaakt tussen
de twee modellen. Hieruit is duidelijk naar voren
gekomen dat er een groter draagvlak is voor het model
“Uitbreiden van het park”.
De visie
Het Burgemeester van Nispenpark als groen
uitloopgebied van het centrum en voor de omwonenden.
Met een open uitstraling naar buiten worden mensen
uitgenodigd om het park te bezoeken. Er zijn heldere
relaties met de omgeving en de barrièrewerking
van de N208 is zo veel mogelijk beperkt. Dit
komt tot uitdrukking in de laanstructuur van de
historische as Sixlaan-Hoofdstraat en de eenheid in
bestratingsmateriaal aan beide zijde van de N208.
De Stille van den Endelaan heeft een uitloper het park
in. Dit brede wandelpad loopt langs het paviljoen en
eindigt bij een kunstwerk in het park. Op het wandelpad
sluit een smaller pad aan dat een korte wandeling door
het park mogelijk maakt.

karakteristieke lokaties en gebouwen

Een belangrijk element binnen de visie is de
herkenbaarheid van het centrum van Hillegom. De
Martinuskerk en omgeving zijn het visitekaartje van
het centrumgebied. De entree van het centrum is
gemarkeerd door een karakteristiek bouwwerk, een
kunstwerk of een ander kenmerkend element. Geschikte
lokatie hiervoor is het huidige parkeerterrein bij de
eenheid in de openbare ruimte
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Sixlaan

Sixlaan

Martinuskerk
N208

Kerkplein

Begeleiding van de as SixlaanHoofdstraat door bestaande en
nieuwe bebouwing.
Door langs de as nieuwe
massa toe te voegen wordt
de continuïteit langs de as
versterkt.

Sixlaan

Martinuskerk
N208

Kerkplein

Begeleiding van de as SixlaanHoofdstraat door bestaande en
nieuwe laanbeplanting.
Laanbeplanting versterkt de
visuele relatie tussen de beide
zijden van de N208.

N208

Martinuskerk

Kerkplein

Begeleiding van de as SixlaanHoofdstraat door bestaande en
nieuwe openbare ruimten.
Uniformiteit in materiaal verbind
een aantal open ruimten langs
de as Sixlaan-Hoofdstraat.

GEBIEDSVISIE

kruising Hoofdstraat-N208 (Deltahof). Samen met een
herkenningspunt aan de andere kant van de N208
vormen deze elementen eveneens een onderdeel van de
as Sixlaan-Hoofdstraat.
Hier is eveneens ruimte voor parkeren, de
geparkeerde auto’s domineren het straatbeeld
minder door een goede inpassing in het groen. Door
de inrichting als shared space bestaat de mogelijk
om de parkeerplaatsen voor meerdere doeleinden
te gebruiken, bijvoorbeeld voor een podium tijdens
evenementen.

waterstructuur park verbinden met bestaand water

Water vormt het verbindende element op hoger
schaalniveau. Het water in het park is gekoppeld aan
het water van de begraafplaats en het water rondom
het Fioretti College. Op deze manier is doorstroming en
een goede waterkwaliteit mogelijk.
Het park is omsloten door water. Bruggetjes geven
toegang tot het park. Een waterpartij aan de
Hoofdstraat is een trekker voor jong en oud en brengt
verkoeling in het park op warme dagen. Hier staat ook
het paviljoen.
Via de kanoroutes door en rond Hillegom kunnen
kanovaarders tot de waterstructuur rondom het Fioretti
College komen. De duikers onder de N208 zijn door hun
lengete en hoogte niet geschikt voor kano’s.
Om het park een open en uitnodigend karakter te geven
is een groot deel van het park ingericht als grasveld.
langzaamverkeersroutes en herkenningspunten
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mogelijke toekomstige inrichting Martinuskerk en omgeving op basis van de gebiedsvisie

GEBIEDSVISIE

Hier is ruimte voor sport en spel maar ook voor
evenementen zoals een rommelmarkt. Ruimtelijk heeft
dit grasveld een relatie met de Kulturele Raad doordat
de toegang van het park aansluit op de entree van het
terrein van de Kulturele Raad.
Langs de randen van het park zijn ecologische oevers
aangelegt waar oeverbeplanting de overgang verzacht.
Bomen verzachten de overgang van de forse bebouwing
van Domus Excellens naar het park. De nieuwbouw van
de Martinuskerk presenteert zich naar het park als een
voorkant.
Door de toevoeging van nieuwe functies en een
hoogwaardige inrichting ademt het geheel de sfeer van
een landgoed.
Een knip in de Mariastraat zorgt voor minder
autoverkeer en verbeterd de verkeersveiligheid voor
de scholieren. De openbare ruimte vormt een geheel
met de Hoofdstraat en het centrumgebied. Een goede
materiaalkeuze versterkt het historisch karakter
van de binnenstad. De Martinuskerk neemt hierin
een prominente plaats in en vormt door zijn alzijdige
uitstraling een verbindend element tussen het centrum
en het Burgemeester van Nispenpark.
Door het terugdringen van het autoverkeer krijgt
het plein voor de Martinuskerk een verblijfsfunctie
waardoor er zich een aantal horecabedrijven hebben
gevestigd met terrasjes op het plein. Ook hier zorgt
shared space voor een flexibel gebruik van het plein. In

ruimte voor een kunstwerk in het park (40 gates, Office Jarrik Ouburg)

de zomer is er ruimte voor terrassen, in de winter is er
ruimte voor bijvoorbeeld een oliebollenkraam. Op deze
manier is er het hele jaar gezelligheid op het plein.
De gebiedsvisie beoogt de uitstraling en ruimtelijke
kwaliteit van het gebied Martinuskerk en omgeving
te vergroten en tot een functioneel geheel te maken.
Het park moet een toegevoegde waarde en een impuls
voor het centrum zijn. Door bijzondere bebouwing en
opvallende elementen in de openbare ruimte wordt de
herkenbaarheid en markering van het centrum vergroot.
De inrichting van de openbare ruimte speelt hierbij
een belangrijke rol: een helder ingerichte en verzorgde
omgeving moet het winkelend publiek van Hillegom een
prettig en veilig gevoel geven en een aanjager zijn voor
de vestiging van nieuwe winkels en horeca.
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2009. Deze zienswijze is daarmee buiten de termijn ontvangen en daarmee niet

GEBIEDSVISIE SINT MARTINUSKERK

EN OMGEVING

ontvankelijk.
In deze reactienota zijn de zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien.
Per onderdeel van de zienswijze is een beantwoording opgesteld en een conclu-

R E A C T I E N O TA Z I E N S W I J Z E N

sie getrokken over het al dan niet tegemoetkomen aan dat deel van de zienswijze. Aan het eind van iedere zienswijze wordt aan de gemeenteraad geadviseerd
aan de zienswijze wel, niet of gedeeltelijk tegemoet te komen.

Het ontwerp van de gebiedsvisie ‘Sint Martinuskerk en omgeving’ heeft, van 8
oktober 2009 tot en met 18 november 2009 (gedurende zes weken), voor een
ieder ter inzage gelegen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).
Op donderdag 22 oktober is er in het gemeentehuis een inloopavond gehouden.
Deze avond is bezocht door circa 70 belangstellenden. Er werden twee presentaties verzorgd door Steven Koning van SAB Amsterdam. Verder waren aanwezig
de wethouders Jan Weijers en Jan van Griensven. Ambtelijke ondersteuning was
er van Max van Kelegom (beleidsmedewerker verkeer) en Gerard Bijnsdorp (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening).
Tijdens deze periode van tervisieligging kon een ieder schriftelijk (of mondeling)
een zienswijze omtrent de gebiedsvisie kenbaar maken. Er zijn negen schriftelijke
zienswijzen ingediend. Acht zienswijzen zijn binnen de termijn van terinzageligging ingediend en daarmee ontvankelijk. De zienswijze van het bestuur van de
parochie St. Jozef en St. Martinus is gedateerd 10 november 2009 maar ontvangen en ingeboekt bij de postregistratie van het gemeentehuis op 17 december

Reactienota zienswijzen Gebiedsvisie Martinus

1

zienswijzen

Samenvatting
1

reactie gemeente

conclusie

De stichting is positief verrast over de gebiedsvisie.

1.1 Kennis is genomen van het -positieve-

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de

-Park.

standpunt van de stichting.

gebiedsvisie.

Stichting Hillegom Promotie
Postbus 342
2180 AH HILLEGOM

1.1

Zij kiest voor de vergroting van het Van Nispenpark.
-Laanstructuur.
De Stichting onderstreept het belang van de historische as
station Hoofdstraat en merkt daarbij op dat de geplande
rotonde naar het noorden verschoven dient te worden.
De stichting kiest voor meer water en groen dan voor
verharding.
-waterberging.
Het vergroting van waterlopen en het aanleggen van nieuw
water met respect voor de historische structuur spreekt de
stichting zeer aan. Onderstreept wordt de aanleg van een
grote vijver in het Van Nispenpark. Betwijfeld wordt of de
aanleg van een ringsloot om Domus Excellens haalbaar is.

Reactienota zienswijzen Gebiedsvisie Martinus

1

2

InitiafiefrijkHillegom (IRH)
Postbus 150
2181 AD HILLEGOM

2.1

De Ondernemersvereniging heeft met belangstelling kennis

2.1 De ondernemersvereniging heeft in

2.1 Kennis is genomen van de reacties van de

genomen van de gebiedsvisie.

beginsel positief gereageerd. Wel zijn er in een

ondernemersvereniging.

e-mail een aantal vragen, suggesties en
opmerking gemaakt die hier van een reactie
worden voorzien.

De vereniging heeft de volgende opmerkingen:
2.1.1

De stille Van den Endelaan direct aansluiten op de roton-

2.1.1 De gebiedsvisie Martinus en de herinrich-

de, zodat de parkeergarage direct en goed bereikbaar

ting van de N208 trekken op dit moment

wordt;

samen op. Na de gebiedsvisie is het schets-

2.1.1 Dit leidt niet tot aanpassingen.

ontwerp voor de reconstructie van de weg ter
inzage gelegd. De reconstructie vormt een
parallelle planvorming.
2.1.2

Verkeer van de Zanderij en het Fioretticollege via de

2.1.2 al het autoverkeer met de bestemming

2.1.2 Deze opmerkingen worden betrokken bij

rotondes van Wilhelminalaan en Sixlaan en leiden richting

sportpark en nog te realiseren Fioretti college

de uitvoering van de reconstructie van de N208.

station;

zal via de Van den Endelaan worden afgewikkeld. Alleen voor (brom-)fietsers en voetgangers is het mogelijk om door het sportpark de
Stationsweg rechtstreeks te bereiken.

Reactienota zienswijzen Gebiedsvisie Martinus
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2.1.3

Maak van de Stationsweg eenrichtingsverkeer of maak via

2.1.3 Deze suggestie zal worden betrokken bij

de Zanderij een langzaam verkeer route naar het station;

de uitwerking van het Hillegomse Verkeers en

2.1.3 Zie de conclusie van 2.1.2.

Vervoers Plan (HVVP).
2.1.4

Geef het Martinusplein een afgesloten karakter en veran-

2.1.4 De suggestie om het plein anders in te

2.1.4 In het nog op te stellen schetsontwerp (na

der de rijrichting van de Prins Bernhardtstraat (vanaf de

richten zal bij de nadere planuitwerking

vaststelling van deze gebiedsvisie) wordt deze

Marijkestraat);

worden betrokken. Het veranderen van de

opmerking meegenomen.

rijrichting van de Prins Bernhardtstraat valt
buiten de opzet van deze gebiedsvisie.
2.1.5

Sluit de Mariastraat af voor autoverkeer;

2.1.5 Deze suggestie zal bij de nadere

Geen nieuwe horeca in het Van Nispenpark, de IRH wil

planuitwerking worden betrokken.

2.1.5 zie 2.1.4

deze functie behouden in het centrum;
2.1.6

Benut het paviljoen voor bijv. het uit te plaatsen muziek-

2.1.6 Bij de nadere uitwerking van het plan zal

vereniging Crescendo;

de invulling van gebouw (paviljoen) nader

2.1.6 zie 2.1.4

onderzocht worden.
2.1.7

Herbestem het postkantoor tot bibliotheek, meer leven op

2.1.7 De eigenaar van het postkantoor

2.1.7 Deze opmerking wordt voor kennisgeving

het plein en herontwikkeling op de locatie aan de Haven;

onderzoekt op dit moment de mogelijkheden

aangenomen.

van een ander gebruik van het pand. De
gemeente voert geen actieve rol in dit proces.
2.1.8

Creëer meer parkeerplaatsen aan de rand van het Van

2.1.8 Deze suggestie zal bij de nadere

Nispenpark tpv de Culturele raad en op de plaats van het

planuitwerking worden betrokken.

2.1.8 zie 2.1.2

voormalige mortuarium;
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2.1.9

Maak van het plein eventueel een evenemententerrein;

2.1.9 Binnen de gemeente zijn er goede

2.1.9 Deze opmerking leidt niet tot aanpassing

alternatieven om grote evenementen te

van de gebiedsvisie.

organiseren. Zoals de ligweide van het
zwembad of het parkeerterrein bij het Ford
museum.
2.1.10

Gebruik het parkeereiland op de locatie van het parkeerei-

2.1.10 Deze suggestie zal bij de nadere

2.1.10 Deze opmerking leidt vooralsnog niet tot

land voor Deltahof voor woningen voor starters, eventueel

planuitwerking worden betrokken.

aanpassing van de visie.

met herontwikkeling van HRC Flora; of gebruik deze locatie
voor nieuwvestiging van een nieuw Horecabedrijf (restaurant en kleinschalig hotel.
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3

Drs. G.H.W. Saaf, huisarts
Sixlaan 9
2182 AA Hillegom

3.1

De huisarts verzoekt bij de verdere uitwerking van de

3.1 Onderkend wordt het belang van de

3.1. Deze zienswijze leidt niet tot planaanpas-

plannen om rekening te houden met de bereikbaarheid van

bereikbaarheid en parkeervoorzieningen nabij

sing.

haar praktijk en met name voor het handhaven van het

de huisartsenpraktijk.

aantal besstaande parkeerplaatsen in de directe omgeving
van de praktijk;
3.2

Zij spreekt haar zorgen uit over het aspect verkeersveilig-

3.2 De realisatie van de nieuwbouw van het

3.2 De verkeersafwikkeling rondom het nieuwe

heid met name op de relatie nieuwe school en medege-

Fioretticollege valt buiten het plangebied van

Fioretticollege valt buiten de scope van de

bruik van het vernieuwde Van Nispenpark;

deze gebiedsvisie. De verkeersveiligheid en de

gebiedsvisie.

bereikbaarheid vormen een belangrijk onderwerp bij de uitwerking van dit bouwplan.
3.3

Verder vraagt zij aandacht voor de veranderingen in de

3.3 Bij de verdere planvorming zal dit aspect

3.3 Vooralsnog leidt dit niet tot aanpassing van

waterhuishouding en of die veranderingen gevolgen

onderzocht worden.

de gebiedsvisie.

hebben voor de grondwaterstand ter plaatse en dan met
name voor de fundering van de woning annex praktijk.
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4

J.J.M. Konneman

Mede namens Vereniging van Eigenaren

Burgemeester Van Nispenpark 22

Domus Excellens (verder VvE)

2181 DJ HILLEGOM
4.1

De VvE is tegen verder woningbouw in het Van Nispen-

4.1 Van deze opmerking wordt kennis geno-

4.1 Nieuwbouw in het park is gaandeweg het

park.

men. In het laatst gepresenteerde schetsont-

ontwerpproces geschrapt.

werp kiest het college duidelijk voor een
kwalitatieve verbetering van het park. Van
woningbouw is in de verdere planvorming dan
ook geen sprake.
4.2

Willen eigenlijk geen verandering in het park, indien dat

4.2 Veranderingen in de directe leefomgeving

4.2 De uitwerking van de gebiedsvisie in de

voor de grondwatervoorziening nodig is dan het liefst met

worden meestal ervaren als een bedreiging.

vorm van een schetsontwerp zal in overleg met

minimale aanpassingen door gebruik te maken van

Uit de reacties op de inloopavond kan de

betrokkenen plaatsvinden. De omgeving van het

duikers; daarbij wordt de vraag gesteld is het stromend of

conclusie worden getrokken dat herinrichting

park speelt daar zeker in mee.

stilstaand water en waar stroomt dit water dan naartoe;

van het park kan leiden tot een meerwaarde.

Niet alleen het leggen van een waterverbinding

De gewenste waterverbinding tussen het

tussen het watersysteem van De Zanderij en

watersysteem van het sportpark en het

Meer en Dorp is een ontwerpopgave, maar ook

watersysteem rondom de Mavo en begraaf-

het realiseren van stromend water is daar een

plaats vormt een essentieel onderdeel van de

van.

planopgave. Er is sprake van stromend water.
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4.3

Leidt de planvorming tot kadastrale wijzigingen van het

4.3 De aanleg van een rotonde zoals nu

4.3 Bij de verdere uitwerking van zowel de

complex? En kan het onderhoud van de beukenhaag plaats

opgenomen in het herinrichtingsplan van de

reconstructie N208 en de gebiedvisie Sint

blijven vinden onder de geldende Arbo normen?

N208 ter plaatse van Domus Excellens kan

Martinus e.o. worden de aangrenzende eigena-

alleen gerealiseerd worden na een een

ren nauw betrokken.

grondaankoop door de gemeente. Door het
grondbedrijf van de gemeente zal bij concretisering van de plannen met de eigenaar van
Domus Excellens hierover overelg worden
gevoerd. Alle nevenaspecten, zoals onderhoud
van hagen, wordt daarbij betrokken.
4.4

De huidige oprit is vanaf de Prinses Irenelaan. Indien hier

4.4 Na de vaststelling van de gebiedsvisie zal

4.4 In de uitvoering van openbare werken is de

werken uitgevoerd dienen te worden zoals een brug of

het college opdracht geven voor het uitwerken

gemeente kostendrager.

duiker dan gaat de VvE ervan uit dat alle kosten voor

van een schetsontwerp van het plangebied.

rekening van de gemeente komen;

Dan wordt ook duidelijk welke ingrepen en
veranderingen er nodig zijn en zal ook een
nadere kostenopzet worden opgesteld. Alle
werkzaamheden die in dat kader nodig zullen
zijn komen voor rekening van de gemeente.

4.5

De VvE wil dat de bestaande privacy gehandhaafd blijft en

4.5 De belangen van de VvE spelen een rol bij

dat de afbakening van het eigen terrein in de toekomst

de planuitwerking.

mogelijk blijft.
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4.5 zie 4.3

4.6

4.7

4.8

Wordt de nieuwe rotonde gerealiseerd ter plaatse van de

4.6 Begin december 2009 zijn de schetsen

4.6 Het voorontwerp is besproken met de direct

bestaande verkeerslichten?

voor de herinrichting van de N208 tussen de

omwonenden. In een nadere uitwerking van het

Wilhelminalaan en de Sixlaan ter inzage

ontwerp van de reconstructie van de N208 zal

gelegd. De rotonde is naar het noorden

ingespeeld worden op wensen en opmerkingen

vershoven en ligt in de as Hoofdstraat Sixlaan.

van deze belanghebbenden.

Verdwijnt het voetpad voor het perceel van betrokkenen,

4.7 Volgens het schetsontwerp van 20

4.7 Deze opmerking leidt niet tot aanpassing

met als gevolg dat voetgangers door het park moeten

november 2008 komt aan beide zijden van de

van de gebiedsvisie.

lopen?

Weeresteinstraat een voet- en fietspad.

De VvE heeft nu een eigen uitgang in het hekwerk door

4.8 Met de bestaande rechten zal bij de

4.8 Deze opmerking leidt niet tot aanpassing

het park richting centrum. Blijft deze mogelijkheid behou-

planuitwerking rekening worden gehouden.

van de gebiedsvisie.

Als de waterpartijen bij vorst bevriezen wordt het private

4.9 Bij de verder planvorming zal dit aspect

4.9 Dit leidt nu niet tot aanpassing van de

deel van complex makkelijk toegankelijk, hoe wordt dat

betrokken worden.

gebiedsvisie.

4.10 zie de beantwoording bij 4.9

4.10 Bij het uitwerken van het schetsontwerp

den?
4.9

voorkomen.
4.10

4.11

Aandacht wordt gevraagd voor de kwaliteit van de aan te
leggen vlonders, met name gladde vlonders bij nat weer en

besteden we te zijner tijd aandacht aan dit

groene aanslag.

aspect.

Bij realisering van een horecagelegenheid in het park

4.11 idem

4.11 zie de beantwoording van 2.1.6

aandacht voor beperking van geluidsoverlast.
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4.12

Willen als vereniging goed geïnformeerd worden en nauw

4.12 Bij de planuitwerking zal goed gecommu-

4.12 Direct omwonenden en andere belangheb-

betrokken worden bij de verdere planvorming om te

niceerd dienen te worden.

benden zullen daarbij betrokken worden.

komen tot een win/winsituatie voor alle partijen.
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5

Bewonerscollectief Van den Endelaan
p.a. Van den Endelaan 63
2182 ET HILLEGOM

5.1

Het collectief ziet niet in waarom het Fioretticollege

5.1 De planvorming van het Fioretticollege

5.1 dit deel van deze zienswijze leidt niet tot

betrokken wordt bij dit plan; hun voorkeur gaat uit naar

vallen buiten de planopzet van de gebiedsvisie

aanpassing van de gebiedsvisie.

model 2 het compacte park;

Martinus. Kennis wordt genomen van de
voorkeur van het bewonerscollectief voor
model 2.

5.2

5.3

Het collectief ziet niet in waarom de rotonde bij de

5.2 De reconstructie van de N208 wordt bij de

5.2 Deze opmerking geeft geen aanleiding de

Wilhelminalaan en het wegdeel tussen Wilhelminalaan

gebiedsvisie Martinus betrokken wat betreft

gebiedsvisie aan te passen.

betrokken wordt bij de plannen. Dat geldt in hun ogen

het gedeelte tussen het evenemententerrein

voor de plannen van het Henri Dunantplein Zuid;

en het kruispunt met de Prinses Irenelaan.

Het collectief stelt zich kritisch op over het herstel van de

5.3 Van deze opmerking wordt kennis geno-

5.3 Deze opmerking geeft geen aanleiding de

as station centrum, in relatie met de drukke overbelaste

men.

gebiedsvisie aan te passen.

N208 die gepasseerd dient te worden.
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6

Bestuur Vereniging van Eigenaren Kloosterhof
p.a. Mariastraat 36-d
2181 CV HILLEGOM

6.1

VvE Kloosterhof staat positief tegenover de plannen om de

6.1 De aangeboden verbeterpunten worden

6.1 De opmerkingen zullen te zijner tijd bij de

inrichting van de openbare ruimte te verbeteren. Onder-

betrokken bij de verdere planuitwerking van

uitwerking als schetsontwerp (dus na vaststel-

steunen het beschermd dorpsgezicht, het kerkplein niet

het (nog) op te stellen schetsontwerpen.

ling van de gebiedsvisie) meegenomen worden.

meer als parkeerplaats in te richten en de Mariastraat

Omwonenden en belanghebbenden zullen

autoluw te maken.

hierbij betrokken worden. Ook zullen dan
tegengestelde belangen duidelijk zichtbaar
worden.

6.2

Zijn tegen nieuwbouw in het park. Willen dat het park

6.2 zie hiervoor de beantwoording bij 6.1.

6.2 zie de conclusie van 6.1

6.3 zie hier de beantwoording bij 2.1.6.

6.3 zie de conclusie van 2.1.6

wordt opgeknapt en ingericht wordt als rustpunt aan de
rand van het centrum. Intensieve recreatie in de vorm van
bijv. een voetbalveld of speeltuin zijn ongewenst. Voorkomen dient te worden dat in het park hangplekken ontstaan
die weer leiden tot overlast in de omgeving.
6.3

Kunnen niet beoordelen of een horecavoorziening in het
park een haalbare kaart is. In ieder geval dient dat niet te
leiden tot overlast voor de directe omgeving.
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7

H.P.J. Janssen
Van den Endelaan 3
2182 ES HILLEGOM
Zie voor de beantwoording 5.1 tot en met 5.3.

Zie onder deze punten de conclusies.

Hoe wordt de waterverbinding tussen park en sportpark de

7.4 Dit is onderdeel van de verdere planuit-

7.4 Zie voor de conclusie hiervoor ook punt 3.3

Zanderij gerealiseerd. Heeft de veranderingen in de

werking. De gevolgen voor de grondwater-

van deze nota.

waterhuishouding gevblgen voor de grondwaterstand en

standen zullen onderzocht worden. De invloed

wat zijn

van met name omliggende bebouwing en

de gevolgen voor de direct omliggende woningen en

woningen zijn hierbij evident.

7.1

De eerste drie punten van deze reclamant zijn gelijk aan

7.2

de opmerkingen onder 5.1; 5.2 en 5.3.

7.3
7.4

gebouwen?
7.5

Indien de plannen als zodanig worden uitgevoerd heeft dat

7.5 De bestaande rechten en verplichtingen

7.5 de bereikbaarheid van de woning van

gevolgen voor het woongenot van reclamant. Daarbij is

van omwonenden, waaronder reclamant,

reclamant zal nader uitgewerkt worden in het te

ook de bereikbaarheid van zijn woning een aandachtspunt.

zullen bij de verdere planuitwerking betrokken

zijner tijd op te stellen schetsontwerp. Op het

worden.

niveau van de gebiedsvisie is nog geen inhoudelijke aspect.
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8

Bewonerscollectief Prinses Irenelaan
B.J. Verkade
Mw. J.W.E. Verkade-van den Beukel
Prinses Irenelaan 29
2181 CW HILLEGOM

8.1

Reclamanten maken bezwaar tegen het opofferen van

8.1 Voordat de plannen verder worden

Dit onderdeel van de zienswijze geeft geen

groen in het park. Ook wordt gesteld dat de kwaliteit van

uitgewerkt in een schetsontwerp vindt er een

aanleiding de gebiedsvisie aan te passen.

groen en bomen beter is dan uit de gebiedsvisie blijkt.

gedegen onderzoek plaats naar de kwaliteit
van het bestaande groen en bomen. De
uitkomsten van dat onderzoek zullen leidend
zijn voor het ontwerp.
8.2 Deze opmerking wordt kennis aangenomen.

8.2

Woningbouw in het park vermindert de waarde van de

8.2 Intussen is door de projectgroep gekozen

woning van reclamanten. Nu hebben zij een vrije ligging,

voor geen nieuwbouw in het park met

zonder overburen.

uitzondering van een (relatief) klein paviljoen
op de plaats van het vrm. Mortuarium.

8.3

Nieuwbouw in het park zou veel nieuwe parkeerplaatsen

8.3 zie hiervoor de beantwoording bij 2.1.8

8.3 zie de conclusie onder 2.1.8.

8.4 zie hiervoor de beantwoording bij 5.2

8.4 zie de conclusie van 5.2.

vragen. Nu al is tijdens de avonduren waarop de Stichting
Kulturele Raad geopend is, een tekort aan parkeerplekken.
8.4

Onduidelijk is waarom het Fioretticollege bij het plan wordt
betrokken. Voor het bezoeken van het park dienen ze altijd
de drukke N298 over te steken.
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8.5

Ook wort de noodzaak betwijfeld om de rotonde Wilhelmi-

8.5 naast de beantwoording van 5.2 wordt hier

nalaan en bij de Sixlaan en de ontwikkeling wordt betrok-

opgemerkt dat de nieuwe rotonde t.p.v. de

ken bij deze visie.

Sixlaan een essentieel onderdeel vormt van de

8.5 zie de conclusie van 5.2.

gebiedsvisie Martinus en vormt tevens het
verbindend element tussen de plandelen
8.6

Het scenario N208 geeft kansen voor verbetering van de

8.6 Van deze opmerking wordt kennis geno-

8.6 geeft geen aanleiding de gebiedsvisie aan te

leefbaarheid door o.a. het herstel van de as station-

men.

passen.

centrum. De vraag wordt gesteld of dat zal lukken met de
drukke en overbelaste N208.
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9

Bestuur Parochie Sint Jozef en Sint Martinus

De zienswijze is buiten de termijn van terinzage-

Hoofdstraat 137

ligging ontvangen en is daardoor formeel niet

2182 EN HILLEGOM

ontvankelijk. Omdat het grondgebied van de
parochie Sint Martinus een belangrijke rol zal
spelen bij de planuitwerking van de Gebiedsvisie
wordt er wel inhoudelijk op de opmerkingen
ingegaan.

9.1

Het parochiebestuur heeft plannen om het kerkgebouw uit

9.1 Bij het opstellen van de gebiedsvisie was

te breiden met een kerkelijk centrum hiervoor is het

een vertegenwoordiger van het parochiebe-

wellicht nodig om te komen tot een grondruil tussen

stuur betrokken. In een vroeg stadium heeft

gemeente en parochie.

de projectgroep kennis kunnen nemen van de
uitbreiding. Met de architect van het nieuwbouwplan van het kerkelijk centrum is ook
overleg geweest.

9.2

9.3

Het parochiebestuur wil het parkeerterrein voor de kerk

9.2 Bij de uitwerking van de gebiedsvisie in de

onttrekken als openbaar parkeerterrein en alleen nog

vorm van een schetsontwerp wordt het

gebruiken als parkeerterrein bij kerkdiensten. Zij wil de

parochiebestuur betrokken. Daarbij wordt deze

groenstrook rond dit parkeerterrein handhaven.

opmerking meegenomen.

Het parochiebestuur geeft aan geen voorstander te zijn

9.3 zie hiervoor de beantwoording bij 8.2.

van een doorgang van de Mariastraat (tussen kerk en
kosterwoning) naar het park
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9.4

9.5

Het parochiebestuur wil meewerken aan een goede

9.4 Van dit aanbod om samen tot verdere

aansluiting van de groenstructuur van hun grondgebied

planvorming te komen wordt graag gebruik

aan dat van het nieuw ingerichte Van Nispenpark.

gemaakt.

Verzocht om de gebiedsvisie aan te passen aan de door

9.5 De gemeente zal graag samen met het

het parochiebestuur gemaakte opmerkingen

parochiebestuur en andere belanghebbenden
de planvorming verder uitwerken.

Afdeling Beleid en Ontwikkeling
Gemeente Hillegom
30-12-2009/17-02-2010
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