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I n l e i d i n g

Ligging woonzorgzone in Hillegom
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In de afgelopen jaren zijn er ideeën ontwikkeld voor 
de oprichting van een woonzorgzone in Hillegom. 
Deze zou gesitueerd moeten worden ter hoogte van 
het huidige complex van Bloemswaard en het 
tegenover gelegen Fioretticollege. Het 
Fioretticollege wordt afgebroken en elders weer 
opgebouwd. Het verzorgingshuis Bloemswaard 
wordt ook afgebroken en dient weer binnen het 
onderhavige plangebied opgebouwd worden.
Daarnaast dienen ook andere woningtypen te 
verrijzen, waarin naast geïndiceerde en niet- 
geïndiceerde inwoners van Hillegom, ook bewoners 
van complexen van andere organisaties hun 
huisvesting kunnen vinden.

Geïnteresseerde partners op dit moment zijn:
-Woningstichting PAGO;
-stichting HOZO;
-Valent RDB;
-Zorgbalans Groep;
-Gezondheidscentrum;
-HOED/apotheek/tandartsen;
-Mariaoord;
-(De Hartenkamp;)
-Gemeente Hillegom.

Het realiseren van een woonzorgzone heeft als doel 
de zelfredzaamheid van het probleemoplossend 
vermogen van ouderen in Hillegom te verhogen. Dit 
doel kan volgens de gezamenlijke partijen bereikt 
worden integraal de woningen en woonomgeving, 
zorg- en welzijnsvoorzieningen en het aanbod van 
zorg en welzijnsactiviteiten te optimaliseren. Binnen 
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de gewenste woonzorgzone worden daarom 
intramurale zorgvoorzieningen, extramurale zorg, 
welzijnsvoorzieningen en ouderenwoningen in 
samenhang met elkaar ontwikkeld.
Het model van de gewenste woonzorgzone bestaat 
uit een centraal Multi-Functioneel Dienstencentrum 
(MFD) en aangepaste en aanpasbare woningen in 
diverse vormen in een straal van maximaal 250 
meter rondom het MFD.

Om tot de ontwikkeling van de woonzorgzone te 
komen is een aantal werkgroepen opgericht:
-werkgroep “Vraag en aanbod”;
-werkgroep MFD;
-werkgroep Communicatie;
-werkgroep Stedenbouwkundig plan.

Voorliggend rapport verwoordt en verbeeldt de 
resultaten van de werkgroep Stedenbouwkundig 
plan tot nu toe.
De rapportage is tot en met de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden en uitgangspunten concreet 
uitgewerkt. 
Voorts wordt een ‘doorkijk’ gegeven naar een 
mogelijk stedenbouwkundig plan van de 
woonzorgzone. Dit deel wordt in een later stadium 
verder geconcretiseerd, wanneer de betrokken 
participanten (lees: stuurgroep) het 
stedenbouwkundig plan heeft geaccordeerd

Ligging woonzorgzone in Elsbroek-zuid
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Bestaande situatie

Elsbroek-Zuid

De wijk Elsbroek-Zuid ligt in het zuidelijk deel van 
Hillegom en wordt begrensd door de Leidsestraat, 
de Elsbroekerlaan en het buitengebied aan de zuid- 
en oostzijde van Hillegom.

De wijk is qua stedenbouwkundige structuur op te 
delen in twee delen:
- het westelijk deel dat gekenmerkt wordt door een 
rechthoekige structuur;
- het oostelijk deel dat een amorfe, kronkelige 
structuur heeft.

De wijk kent voornamelijk een woonfunctie, waarbij 
grondgebonden woningen de boventoon voeren. 
Een uitzondering hierop zijn de Mesdagflats, enkele 
bouwprojecten langs de Olympiaweg en de 
gestapelde bouw in het onderhavige plangebied.

Bijzonder in Elsbroek-Zuid zijn de doorgaande 
waterstructuren en daaraan gekoppelde 
groenstructuren. Hieraan ontleent de wijk in 
belangrijke mate haar karakter. 
Centraal in de wijk ligt het grote Elsboekerpark.

Plangebied
Het plangebied ligt in de noordoostelijke hoek van  
Elsbroek-Zuid. De locatie kenmerkt zich door 
diversiteit aan gebouwen, bebouwingsmassa's en 
functies, die afwijkend zijn van de overige 
bebouwing in de wijk:
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Foto’s bestaande situatie
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1. Fioretti-college;
2. Bloemswaard;
3. Bloemhof;
4. Basisschool en sportzaal;
5. Supermarkt en overige winkels (‘t Palet).
Centraal tussen deze gebouwen is een plantsoen 
gelegen dat vooral dienst doet als ‘kijk’groen.

Door de aanwezigheid van genoemde functies is 
het plangebied het “hart” van de wijk.

Het plangebied is uitstekend ontsloten door ligging 
nabij de Olympialaan en de Leidsestraat. Het 
gebied wordt doorsneden door de Elsboekerlaan, 
Garbialaan-Vincent van Goghsingel en Abellalaan. 
Dit zijn belangrijke verkeersaders in de wijk.



U i t g a n g s s i t u a t i e

Kwaliteiten en manco’s

Kwaliteiten en manco’s

Zoals reeds eerder geschreven wordt het westelijk 
deel van Elsbroek-Zuid gekenmerkt door een 
rechthoekige structuur.

Kwaliteiten in en nabij het plangebied zijn de 
kenmerkende laanbeplantingen en groen- en 
waterstructuren langs de Vincent van Goghlaan, de 
Divonalaan en de Hillinenweg en in het 
Elsbroekerpark.
Daarnaast zijn natuurlijk de aanwezige 
winkelfuncties en zorgfuncties een belangrijke 
kwaliteit voor de wijk.

Het terrein van het voormalig bedrijf De Boer ligt 
braak en wacht op een definitieve, duurzame 
invulling.
Op de nominatie om gesloopt te worden, staan het 
Fioretti-college en de Bloemswaard.

Onduidelijk is wat op termijn met de locatie van de 
basisschool, de apotheek/tandartsenpraktijk en de 
sportschool gaat gebeuren.

Perspectief

Na sloop van het Fioretti-college en Bloemswaard 
zijn de vrijkomende gronden en de locatie uitermate 
geschikt om – in aansluiting op het winkelcentrum 
en de Bloemshof – een woonzorgzone voor de wijk 
Elsbroek-Zuid te ontwikkelen.

Orthogonale structuur
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Eigendomssituatie

Eigendomssituatie

De gronden in het plangebied zijn eigendom bij 
verschillende partijen, te weten:

1. PAGO;

2. R.N. Kauffman;

3. Erven van Lommerse;

4. Aloysius-stichting;

5. HOZO;

6. Stichting Lieve De Keij (Amsterdam);

7. Vereniging van eigenaren ‘t Palet;

8. Lloyds Apotheken;

9. Tandarts M.M.H. Frederikse;

10. T.N. de Boer;

11. Gemeente Hillegom
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200 m Complex 49

St. Jozef

De Kern

Mesdag

250 m

Bloems-
waard

Inleiding

Ten behoeve van de verdere planvorming en 
concretisering van het stedenbouwkundig plan is 
een globaal programma van eisen opgesteld. Dit 
programma van eisen is de basis waarop het 
stedenbouwkundig plan is gemaakt en dient tevens 
als toetsingskader in de verdere 
bouwplanontwikkeling. 

Het programma van eisen is weergegeven in een 
zogenaamde ruimtetabel met een uitsplitsing van de 
gewenste functies per participant en een 
beschrijving van de gewenste relaties. Het 
programma heeft nog geen definitieve status. In de 
loop van het verdere planvormingsproces zal een 
gedetailleerder programma worden gesteld.

Het programma is tot stand gekomen aan de hand 
van gesprekken met de verschillende participanten 
die samen de kerngroep Zorgzone vormen:
-Woningstichting PAGO;
-Stichting HOZO;
-Zorgbalans Groep;
-Valent RDB;
-Gezondheidscentrum;
-Gemeente Hillegom.

MFD

Het multifunctioneel dienstencentrum is de centrale 
functie in de zorgzone. Alle onderdelen hebben in 
meer of mindere mate een relatie met dit 
dienstencentrum. Kern daarvan zijn de 

Woonzorgzone
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algemene recreatieve- en actviteitenruimten inclusief 
wijkrestaurant en commerciële onderdelen.

De overige programmaonderdelen zijn geheel of deels 
(HOZO en Zorgbalans) opgenomen in het MFD en 
maken in ieder geval gebruik van algemene 
voorzieningen en ruimten in het MFD. Een en ander zal  
in de loop van de planvorming organisatorisch en 
programmatisch verder uitgewerkt moeten worden. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor een gezamenlijke wachtruimten, 
receptie, een personeelsrestaurant, automatisering en 
facilitaire functies.  

Situering op de begane grond van de functies in het 
MFD heeft de voorkeur. In ieder geval voor 
bezoekfuncties. Interne algemene kantoorfuncties 
kunnen eventueel ook op de (eerste) verdieping.    

De woningen dienen een goede relatie hebben met het 
dienstencentrum. Voor de sociale huurappartementen 
en goedkope koopappartementen is een directe relatie 
gewenst. De duurdere huur- en koopappartementen 
dienen in ieder geval een goede relatie te hebben via 
loopbruggen of middels een veilige verkeersroute.

Programmaonderdelen

In de ruimtetabel is per functie is een overzicht 
gemaakt van de gewenste ruimten uitgedrukt in m2 

NVO (nuttig te gebruiken oppervlak) en m2 BVO (bruto 
vloeroppervlak). Voor de functies van HOZO en 
Zorgbalans is de bruto-nuttig verhouding aangehouden 
van het CBZ (College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen). 

Voor de overige functies en het MFD algemeen is 
een verhouding van 1,5 aangehouden. 

Het programma van HOZO en Zorgbalans bestaat 
uit:

1.Functies die apart van het MFD worden 
gerealiseerd maar een directe relatie hebben met 
het MFD;

2.Specifieke functies in het MFD opgenomen;

3.Functies van HOZO en Zorgbalans als onderdeel 
van de algemene en gezamenlijke functies in het 
MFD.

De overige niet-woonfuncties zijn volledig 
onderdeel van het MFD. 

Flexibiliteit / onzekerheid

Overigens is nog niet van alle functies duidelijk of 
zij daadwerkelijk een plek zullen krijgen in de 
Zorgzone. Een en ander is op dit moment in 
onderzoek. Hiervoor is wel ruimtevraag opgenomen 
in het overzicht. In de studie moet er rekening mee 
worden gehouden dat deze functies in het plan een 
andere functie kunnen krijgen wanneer deze in het 
uiteindelijke programma niet meegenomen worden. 
Uitgangspunt hierbij is functieverandering naar een 
woonfunctie. 
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Op de volgende pagina is het programma/zijn de 
functies die in de Zorgzone een plaats moeten 
krijgen opgesomd.

(Nb: de Hartekampgroep heeft aangegeven wellicht  
24 tot 36 cliënten (à 55 m2/cliënt) te willen 
huisvesten in de woonzorgzone Elsbroek-Zuid. 
Tevens is dan ook een dagbehandelingsruimte van 
20 m2/cliënt gewenst.
In afwachting van definitieve besluitvorming 
daaromtrent is deze ruimteclaim vooralsnog niet 
opgenomen in hiernavolgend schema.)
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Functie Aantal plaatsen / 
woningen

m2 BVO

PAGO 3-kamer (zorg)appartementen huur en koop Nader te bepalen Nader te bepalen.

HOZO Verzorging intramuraal
Tijdelijke opvang verzorging
Verpleging intramuraal
Dagverzorging
Zorginfrastructuur

56 plaatsen
10 plaatsen
14 plaatsen
12 plaatsen
100 plaatsen

6.668 m2, waarvan 685 m2 opgenomen als 
onderdeel in MFD algemeen en 459 m2 als 
specifiek HOZO-onderdeel in het MFD.

Zorgbalans Verpleging intramuraal 40 plaatsen 2.456 m2 , waarvan 331,5 m2 opgenomen als 
onderdeel in MFD algemeen en 102 m2 als 
specifiek Zorgbalans-onderdeel in het MFD 

Valent RDB Jeugdgezondheidszorg
Algemeen maatschappelijk werk
Thuiszorg

587

Gezondheidscentrum Poli ziekenhuis: verschillende specialisten/dokterskamers en 
onderzoekskamers

563

HOED/apotheek/tandartsen 4 huisartsen, een apotheek en 2 tandartsen 780

Overige paramedische functies 233

Mogelijke functies uit Maria-oord Vluchtelingenwerk, FRO (Welzijn Ouderen),  huurdersvereniging 236

MFD algemeen en gezamenlijke functies Een aantal gezamenlijk te gebruiken functies, wijkfuncties en 
commerciële functies

1.267 excl. p.m.

Gemeente Ouderenloket (opnemen in receptiefunctie MFD algemeen is optie) In algemene receptiefunctie

TOTAAL (excl. appartementen en p.m.) 11.772

waarvan in MFD 4.225

9
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Analyse

Het programma van eisen laat zien dat het MFD en 
de woonfuncties van HOZO het meeste programma 
inbrengen voor de woonzorgzone. In verhouding tot 
deze functies is het programma van  Zorgbalans 
bescheiden. Het programma van PAGO is meer 
volgend, dat wil zeggen dat het stedenbouwkundig 
plan de bouwmogelijkheden voor deze partij zal 
bepalen.

Wat ook duidelijk is dat het MFD de spil van de 
woonzorgzone is en dat deze bestaat uit 
verschillende functies en diverse aanbieders/
participanten. De functies die in het programma 
naar voren komen zijn vooral zorggerelateerde 
functies en welzijnsfuncties, waarbij grote kansen 
liggen om samenwerkingen aan te gaan tussen de 
diverse  participanten om de gewenste 
meerwaarde te bereiken.

Het MFD dient  - als spil van de zone - een centrale 
plek te krijgen. Vanuit HOZO is aangeven dat hun 
woonfuncties in meer of mindere mate bij voorkeur 
ruimtelijk een directe relatie hebben met het MFD.
Voor de woonfuncties van Zorgbalans en PAGO 
geldt dit in veel mindere mate en behoort een 
goede relatie op afstand tot de mogelijkheden.
In zijn algemeenheid is er de wens een menging 
aan te brengen tussen de diverse woonfuncties, 
met in ogenschouw genomen dat de zorgverlening 
wel optimaal moet kunnen plaatsvinden.

Versterking van de betekenis van het MFD kan 
plaatsvinden door ook andere functies hieraan toe 
te voegen. 

10
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Stedenbouwkundige uitgangspunten en 
randvoorwaarden

Reeds geschreven nota’s en notities
- Kadernota Zorgzone Hillegom (mei 2003);
- Woonzorgzone Hillegom – Zorgvisie en 
organisatorische vormgeving (15 juni 2004);
- Vraag en aanbod in de zorgzone in Elsbroek 
Zuid (versie 16 augustus 2004);
- Projectomschrijving Zorgzone (12 december 
2004);
- Programma van eisen zorgzone Elsbroek-Zuid 
Hillegom - eerste concept (29-3-2005);
- Toelichting globaal ruimteprogramma plannen 
Zorgzone Elsbroek-Zuid Hillegom (concept 24 
maart 2005).

(Zorg-)programma
Zie vorig hoofdstuk.

Stedenbouw
- sloop Fioretti-college en Bloemswaard;
- betrekken voormalig terrein De Boer in 
planvorming;
- gezien complexiteit: lagere schoollocatie en 
locatie tandarts/apotheek/sportschool niet bij 
planvorming betrekken;
- streven naar een “zorgplein” met duidelijke 
wandvorming;
- goede overgangen naar bestaande woningen en 
voorzieningen in omgeving;
- grote mate van herkenbaarheid van het 
“zorgplein”, als centrum van de Elsbroek-Zuid.

T o e k o m s t i g e   s i t u a t i e
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- streven naar  intensief ruimtegebruik door het 
combineren en stapelen van functies;
- mix van zorg-gerelateerde en niet-zorg- 
gerelateerde woonfuncties;
- mix van grondgebonden en niet-grondgebonden 
woningen;
- mix van koop- en huurwoningen;
- hoge mate van samenhang van het geheel met 
herkenbaarheid van de verschillende 
zorgcomponenten;
- hoge mate van flexibiliteit en levensbestendig 
wonen;
- maximaal 60% van de woningen of 
woningbouwequivalenten voor ouderen en/of 
zorgbehoevenden.
- mogelijkheid tot de gewenste fasering in de 
uitvoering, d.w.z. dat in eerste termijn 
vervangende nieuwbouw Bloemswaard 
gerealiseerd kan worden;
- mogelijk tot verplaatsing supermarkt en winkels 
naar “zorgplein”;
- bouwhoogte 6 bouwlagen (conform bouwplan 
Elsbroekerlaan en complex 49), met eventueel 
een uitzondering ten behoeve van een bijzonder 
accent;
- privacy-gevoelige functies MFD in tweede laag 
(i.v.m. inkijk);
- plan moet voldoen aan Politiekeurmerk Veilig 
Wonen en veiligheidseisen brandweer.

Verkeer en parkeren
- verkeer en parkeren integreren in 
stedenbouwkundig plan;
- autoverkeersstromen mogen geen belemmering 
vormen voor langzaamverkeer (auto is ‘te gast’);
-

- streven naar parkeervoorziening onder de grond
bij gebouwen met enig volume;
- sluitende parkeerbalans (volgens normen 
CROW).

Groen en openbare ruimten
- inhaken op en vervolmaking van bestaande 
groenstructuren; 
- streven naar hoge verblijfskwaliteit, veilige en 
comfortabele langzaamverkeersroutes en optimale  
bereikbaarheid van de voorzieningen (conform 
CROW-richtlijn 177);
- duidelijke en logische langzaamverkeersroutes;
- streven naar ‘groene’ daken en daktuinen;

Water
- inhaken op en vervolmaking van bestaande 
waterstructuren;
-water neutraal bouwen, d.w.z. een oppervlak 
gelijk aan 15% van het nieuw aan te leggen 
verhard oppervlak wordt gereserveerd voor extra 
open water;
- realisatie van watergang aan achterzijde 
woningen Leidsestraat;
- verlies van de vijver bij Bloemswaard dient te 
worden gecompenseerd.

Duurzaamheid
De volgende kansen bieden zich aan op het 
gebied van:
- afkoppeling en realisatie van groen en water;
- duurzaam bouwen en energiebesparing;
- intensief ruimtegebruik;
- afval;
- verkeer

MFD

winkels

wonen

wonen

wonen
Bloemswaard

p.m.

p.m.

Stedenbouwkundige concept
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Stedenbouwkundige plan

Stedenbouwkundig plan
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Programma

A. Multifunctioneel dienstencentrum
- 2 x 2500 = 5000 m2

B. HOZO: 
- 14 plaatsen verpleging 
- 66 plaatsen verzorging

C. Appartementen
- 4 x 4 = 16 stuks

D. Nog nader in te vullen

E. Appartementen
- 4 x 4 = 16 stuks

F. Appartementen
- 4 x 4 = 16 stuks

G. Appartementen
- 3 x 10 stuks

H. Rijwoningen
- 15 stuks

I. Appartementen
- 4 x 8 = 32 stuks

J. Appartementen
- 3 x 13 = 39 stuks
- 40 plaatsen Zorgbalans
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Verkeer- en parkeerstructuur

Aantal parkeerplaatsen:

• Rand plein: 131 st.

• Rondom Palet 49 st.

• Parkeergarage onder C 16 st.

• Parkeergarage onder D, E en F 120 st.

• Parkeergarage onder G 30 st.

• Parkeerplaats achter G 20 st.

• Op eigen erf bij H 15 st.

• Parkeerstrook achter H 29 st.

• Parkeergarage onder I 32 st.

• Parkeergarage onder J 60 st.

---------

Totaal 502 st.
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Verkeer- en parkeerstructuur
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