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Deel 1 De Visie: Groen Genoegen 
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1 Aanleiding 

Oranjewoud heeft van de gemeente Hillegom opdracht gekregen een visie op te stellen 
voor de Vosse- en Weerlanerpolder en de Oosteinderpolder (hierna: 'De Polders').  
 
Aanleiding voor het opstellen van deze gebiedsvisie is het initiatief van NV Afvalzorg om 
in de noordoosthoek van het plangebied een natuur- en recreatiegebied met woonfunctie 
te realiseren. Vanuit het huidige bestemmingsplan is er voor deze functie in het 
plangebied geen ruimte. De structuurvisie van de gemeente Hillegom biedt daarbij 
onvoldoende ondersteuning voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor dit 
gebied. 
In de Commissie Ruimte en Wonen van 25 november 2008 en later in de gemeenteraad is, 
tijdens de bespreking van de structuurvisie voor Hillegom, besloten dat een integrale 
gebiedsvisie voor 'De Polders' opgesteld moet worden. Hierbij wil de gemeente aandacht 
besteden aan een vijftal ontwikkelingen in het bijzonder. Het gaat om de thema's: 
· recreatie; 
· water; 
· agrarische ontwikkelingen; 
· rode ontwikkeling; 
· infrastructuur. 
 
Uiteindelijk moet de gebiedsvisie duidelijkheid kunnen verschaffen over de 
mogelijkheden voor het bovenstaande initiatief en alle nieuwe initiatieven die ontstaan. 
 
In afbeelding 1.1 is de ligging en begrenzing van het plangebied aangegeven, conform de 
begrenzing van het bestemmingsplan 'de Polders'.  
 

 
Afbeelding 1.1: Ligging en begrenzing plangebied   
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1.1 Opdracht en resultaat 

Centraal bij het opstellen van de  visie stond het begrip communicatie. Middels een 
bewonersavond, het initiëren en consulteren van een klankbordgroep (2 maal) en het 
houden van interviews met belanghebbenden is gestreefd naar een herkenbaar en breed 
gedragen plan waarin  de volgende onderdelen zijn opgenomen: 

1. een beschrijving van de visie; 
2. een plankaart van het gebied, waarop de visie en het hieraan gekoppelde 

ruimtegebruik zijn weergegeven (schaal 1:1000); 
3. beeldmateriaal, c.q. referenties die de visie ondersteunen; 
4. beschrijving van de vervolgstappen. 

 
De gebiedsvisie kan als basis dienen voor het op te stellen bestemmingsplan 
voor het gebied 'De Polders'. 
 

1.2 Leeswijzer 

Het rapport is in twee delen opgesplitst. 
In het eerste deel wordt de Visie "Groen Genoegen" toegelicht.  Nadat in het tweede 
hoofdstuk de SWOT analyse is gedaan worden in hoofdstuk 3 twee 
ontwikkelingsrichtingen beschreven. Deze ontwikkelingen zijn tegenovergesteld.  De ene 
richting beschrijft een rustig groen gebied, de tweede richting geeft ruimte voor 
recreatieve ontwikkelingen.  Het vierde hoofdstuk beschrijft de uiteindelijke keuze van de 
ambtelijke projectgroep en de klankbordgroep. Deze Visie: "Groen Genoegen" staat 
beschreven in hoofdstuk 4.  In het vierde hoofdstuk wordt ook aangegeven wat de 
betekenis is van de provinciale verbindingsweg door 'De Polders' en wordt gemotiveerd 
waarom de voorgestelde ontwikkeling van NV Afvalzorg niet in het gebied past. In het 
tweede deel wordt het landschap beschreven, de beleidsuitgangspunten van Rijk, 
provincie en gemeente aangehaald en de enquêteresultaten beschreven. Het tweede deel 
is de onderbouwing van de uiteindelijke keuze voor de visie. 
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2 SWOT 

 

2.1  Inleiding 

Om een goede visie voor het gebied te kunnen ontwikkelen, is een SWOT (een sterkte-
zwakteanalyse) opgesteld. Deze SWOT is het resultaat van eigen analyse, input van de 
enquêteresultaten en overleg met de ambtelijke werkgroep en de klankbordgroep. 
In de volgende paragraaf wordt een overzicht gegeven van de kwaliteiten en knelpunten 
voor de belangrijkste functies in het gebied (landschap, recreatie, natuur, wonen, werken 
en infra). Mogelijke ontwikkelingen van het gebied (beleid, autonoom, gepland en 
gewenst) vormen vervolgens input voor het benoemen van de kansen en bedreigingen. 

2.2 Overzicht kwaliteiten en knelpunten 

 Kwaliteiten Knelpunten 
Landschap en cultuurhistorie � karakteristiek landschap 

op grens 
duingebieden/polders 

� herkenbare structuren 
� mooie plekken 
� transparant landschap 
� openheid 
� kleinschaligheid 
� zichtlijnen 

� slechte herkenbaarheid 
� weinig uitstraling 
� slechte samenhang 

tussen landschappen 
� minimaal zichtbaarheid 
 
 
 
 

Recreatie � rust 
� ruimte 
� groen karakter, 

natuurlijkheid 
� aanwezigheid van water 
� gelegen aan bollenroute 
� onderdeel kanoroute 

� slechte bereikbaarheid 
� geen doorgaande 

recreatieve routes 
� slechte toegankelijkheid 
 

Natuur � plaatselijk aanwezige 
soortenrijkdom / 
beschermde soorten 

� kwelgebied 

� geïsoleerd, slechte 
verbindingen met 
natuurgebieden in de 
omgeving 

Wonen � rustig woonmilieu 
� veel groen 
� ruimte door  verspreide 

bebouwing 

� minder goede ontsluiting 
(smalle wegen) 

� verrommeling en 
ongewenste functies 

Werken � gunstige ligging t.o.v. 
steden 

� goede voorzieningen in de 
omgeving 

� specifieke bodemkwaliteit 
voor teelt 

� nevenactiviteiten zijn 
aantrekkingskracht 

� beperking in groei 
� bereikbaarheid (smalle 

wegen) 
� verrommeling 
� slechte handhaving 

Infra  � geen riolering 
� smalle wegen 
� geen verlichting 
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Afbeelding 2.1: Kwaliteiten  
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Afbeelding 2.2: Knelpunten 
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2.3 Overzicht kansen en bedreigingen 

 Kansen Bedreigingen 
Landschap en cultuurhistorie � beleefbaarheid en 

herkenbaarheid van het 
landschap vergroten 

 
 

� verdere verrommeling 
� vervaging van 

landschappelijke 
opbouw 

� openheid en rust gaat 
verder verloren door 
claims (Haarlemmermeer 
groen, NOG) 

� versnippering 
Recreatie � toegankelijk maken 

gebied 
� potentie om zich te 

ontwikkelen tot lokaal en 
regionaal recreatiegebied 

� recreatie als 
economische drager 

relatie met Haarlemmermeer 
leggen 

� kwaliteit als 'stilte'-
gebied onder druk 

 

Natuur � uitbuiten uniciteit als 
weidevogel- en 
kwelgebied 

� ontwikkelen ecologische 
hoofdstructuur (EHS)  

� kwaliteiten als 
natuurgebied gaan 
verloren door intensiever 
gebruik, aanleg wegen, 
etc. 

� weidevogelareaal onder 
druk 

Wonen � nieuwe woonvormen in 
groene setting 

� balans tussen kwantiteit 
en kwaliteit gaat verloren 

� wildgroei 
Werken � promotie van het gebied 

als onderdeel 
bollenstreek 

� ontwikkeling van 
nevenactiviteiten geeft 
identiteit 

� bedrijvigheid 
concentreren 

� verdere intensivering 
� minder ruimte voor 

karakteristieke 
agrarische functies 

Infra � verbetering 
bereikbaarheid Hillegom 
door aanleg Noordelijke 
ontsluiting Greenport 
(NOG) 

� infrastructuur in gebied 
niet geschikt voor 
intensiever gebruik 

� Noordelijke Ontsluiting 
Greenport (NOG) vergroot 
druk op omliggende 
infrastructuur 
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3 Ontwikkelingsrichtingen: Oase en Attractie 

3.1 Inleiding 

De toekomst van ''De Polders' zal bepaald moeten worden door heldere keuzes. 
In een gebied als dit, dat onder grote druk staat, kan niet worden volstaan met het 
oprekken van grenzen of het door de vingers zien van ongewenste ontwikkelingen. 
Van de belangrijkste kwaliteiten van het gebied is door de jaren heen steeds wat 
afgeknabbeld, terwijl kansen die het gebied biedt niet of niet op de juiste wijze worden 
benut.  
 
De visie op 'De Polders' zet in op de verdere ontwikkeling van kwaliteiten door het pakken 
van kansen en het opheffen van bedreigingen. Een kwetsbaar gebied als dit is gebaat bij 
heldere keuzes en het stellen van duidelijke grenzen. 
 
Om tot een heldere keuze en een goede herijking van de opgestelde ontwikkelingsvisie te 
komen worden voor het gebied 2 ontwikkelingsrichtingen voorgesteld. De 2 
ontwikkelingsrichtingen benutten stuk voor stuk een aantal kansen voor het gebied maar 
zijn daarin wel elkaars tegenpolen. 
 
De centrale vraag voor de ontwikkeling van 'De Polders' is: willen we het gebied een 
duidelijke eigen identiteit geven en laten meegaan in de dynamische ontwikkelingen in de 
omgeving, of willen we inzetten op rust, natuur en bestaande kwaliteiten? 
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3.2 Model 1: 'Oase' 

Karakteristiek 
Model 'Oase' richt zich op de versterking van de landschappelijk identiteit van het gebied; 
onderdeel van een lint van open gebieden tussen dorpen en een landschappelijke schakel 
tussen duin en polder.  
 
'De Polders' zijn vooral  open gebieden met duidelijke, historische grenzen en met 
zichtbare relaties met de aangrenzende landschappen. Bebouwing is zo veel mogelijk 
compact en als eilandjes ingepast in het landschap. 
 

 
 
Afbeelding 3.1 'Oase' 
 
Het model 'Oase' zet vooral in op de versterking van het 'cultuurlandschap met hoge 
natuurwaarden'. Analoog aan de regiovisie Groen, Water en Landschap Duin- en 
Bollenstreek (Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek, Zuid-Hollands Landschap, Stichting 
Duinbehoud, oktober 2006) wordt met 'Oase' ingestoken op het waarborgen en 
versterken van de openheid, het afsluiten van beheersovereenkomsten en 
reservaatvorming. 
 
Concreet wordt natuur(beheer) ingezet als drager van het open landschap. De inrichting 
gaat hiermee verder op het door DLG ingezette pad bij de ontwikkeling van de Vosse- en 
Weerlanerpolder; de ontwikkeling van natuur en mogelijkheden voor extensieve recreatie. 
Om de ontwikkeling op gang te brengen worden er aan de grondbezitters concrete doch 
beperkte ontwikkelingsmogelijkheden geboden in de vorm van maatwerk ruimte-voor-
ruimte regeling of landgoed-regeling. 
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Voor- en nadelen model 'Oase' 
 
Algemeen � behoud(end); 

� rust; 
� ruimte; 

 Voordelen Nadelen 
Landschap en 
cultuurhistorie 

� openheid blijft zo veel 
mogelijk behouden 

� agrarisch gebruik en 
natuurbeheer als drager van 
het open landschap 

� karakteristieke 
landschappelijke structuur 
wordt versterkt 

� ruimtelijke relaties met 
omliggende gebieden zo veel 
mogelijk herstellen 

� nieuwe verbinding 
N205-N206 zorgt 
voor doorsnijding 
landschap 

Recreatie � rustzoekers en 
natuurgenieters komen aan 
hun trekken 

� alleen ruimte voor 
extensief recreatief 
medegebruik 

 
Natuur � 'De Polders' als natuurgebied 

� verdere ontwikkeling 
weidevogel- en kwelgebied 

� nieuwe verbinding 
N205-N206 zorgt 
voor verstoring 
rustgebied 

Wonen � mogelijkheden voor nieuwe 
woonvormen door ruimte-
voor-ruimte-regeling en 
nieuwe landgoedregeling 

� kleinschalig wonen in groen 
landschap 

 

Werken � gericht op lokale, 
kleinschalige bedrijvigheid 

 

� consolideren en 
'opschonen' 
agrarische 
bedrijvigheid in 'De 
Polders', 
terugdringen glas. 

Infra � nieuwe verbinding N205-206  
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Sturing ontwikkelingen 
Ontwikkelingen in 'De Polders' dienen zoveel mogelijk gericht te zijn op de ontwikkeling 
van natuurwaarden, behoud van openheid en relaties tussen landschappen, behoud van 
rust en respect voor de cultuurhistorische waarden. 
 
De Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) zal letterlijk een streep kunnen trekken door 
de voorgestelde ontwikkelingen en de gewenste uitstraling van het gebied. Bovendien zal 
de weg op geen enkele wijze een positieve bijdrage kunnen leveren aan het gebied zelf. 
Het is daarom zaak de weg een zo minimaal mogelijke impact te laten hebben. Een 
uitgesproken voorkeur gaat hierbij uit naar het ondergronds doortrekken van de 
verbinding vanuit de Haarlemmermeer tot aan de N208. De loop van het tracé is, mits 
ondergronds gelegen, vanuit het landschap van ondergeschikt belang. Het ingetekende 
tracé is een wenselijk tracé op het moment dat de verbinding toch (deels) bovengronds 
geprojecteerd wordt. Het is dan van groot belang te streven naar een minimale impact en 
zo min mogelijk aanleiding te geven voor ontwikkelingen die zich naar de weg kunnen 
voegen. 
 
Autonome ontwikkelingen zullen gericht moeten zijn op een zo minimaal mogelijke 
impact en compensatie en mitigatie van negatieve effecten (zoals bijvoorbeeld kwel). 
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3.3 Model 2: 'Attractie' 

Karakteristiek 
In de huidige situatie functioneren 'De Polders' vooral als groene achterkant van 
Hillegom; een plek van rust en natuurschoon maar ook van achterkanten, slechte 
bereikbaarheid en kans op afkalving van kwaliteiten door stedelijke druk. 
 
Met 'Attractie' wordt het gebied integraal ontwikkeld tot een aantrekkelijk recreatiegebied 
voor de Hillegommers en omgeving. 'De Polders' sluiten hiermee aan op de 
ontwikkelingen in de Haarlemmermeer. Bij recreatieve voorzieningen in het groen wordt 
gedacht aan golfbaanterrein, skeelerparcours, scouting, natuureducatie, etc.  
Aan de rand kunnen meer intensieve vormen een plek krijgen zoals recreatiewoningen, 
kampeerterreinen, volkstuinen, paintballterrein, sport. etc. 
 

 
 
Afbeelding 3.3 Attractie 
 
Rood en groen worden in samenhang vormgegeven waarbij achterkanten worden 
getransformeerd in voorkanten; de achtertuin wordt voortuin. 
In het gebied worden mogelijkheden gecreëerd om bestaande agrarische complexen te 
transformeren tot woon- en of recreatiegebied onder voorwaarde dat specifieke aandacht 
wordt besteed aan de integratie met het landschap.  
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Voor- en nadelen model 'Attractie' 
 
Algemeen � gebiedsontwikkeling; 

� voorkanten worden achterkanten; 
� dynamiek;  
� recreatieve voorzieningen. 

 Voordelen Nadelen 
Landschap en 
cultuurhistorie 

� karakteristieke 
landschappelijke structuur 
blijft in hoodflijnen 
behouden 

� recreatieve functies zijn 
drager van het landschap 

� nadruk op intrinsieke 
ontwikkeling 

 

� nieuwe verbinding 
N205-N206 zorgt voor 
doorsnijding 
landschap 

� openheid gaat deels 
verloren door invulling 
van functies 

� ruimtelijke relaties 
met buitengebied 
worden minder. 

Recreatie � inrichting en voorzieningen 
gericht op functie als 
bovenlokaal en regionaal 
uitloop- en recreatiegebied 

� ontwikkelingen versterken 
elkaar 

� niet voor rustzoekers 
en natuurgenieters  

 

Natuur � ontwikkeling van natte 
natuur en natuurbeleving 

 
 

� kwaliteiten als 
weidevogelgebied 
gaan verloren 

Wonen � beperkte mogelijkheden 
voor nieuwe woonvormen 

� mogelijkheden voor 
recreatiewoningen 

� kleinschalig wonen in groen 
landschap 

� polders geschikt als 
overloopgebied voor 
kleinschalige woon-/werk-
/sport-
/recreatievoorziening-en 

� huidig karakter van 
kleinschalig en 
'verborgen' wonen 
verdwijnt 

Werken � mix van agrarische 
bedrijvigheid en 
nevenactiviteiten 

 

� consolideren en 
'opschonen' 
agrarische 
bedrijvigheid in 'De 
Polders', terugdringen 
glas 

Infra � nieuwe verbinding N205-
206 
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Sturing ontwikkelingen 
Ontwikkelingen in 'De Polders' dienen zoveel mogelijk gericht te zijn op behoud van 
natuurwaarden, bieden van recreatieve voorzieningen en streven naar een samenhangend 
aantrekkelijk gebied tussen Bennebroek en Hillegom. 
 
De verbinding N205-N206 zal letterlijk een streep kunnen trekken door de voorgestelde 
ontwikkelingen en de gewenste uitstraling van het gebied. Bovendien zal de weg op geen 
enkele wijze een positieve bijdrage kunnen leveren aan het gebied zelf. Het is daarom 
zaak de weg een zo minimaal mogelijke impact te laten hebben. Een uitgesproken 
voorkeur gaat hierbij uit naar het ondergronds doortrekken van de verbinding vanuit de 
Haarlemmermeer tot aan de N208. De loop van het tracé is, mits ondergronds gelegen, 
vanuit het landschap van ondergeschikt belang. Het ingetekende tracé is een wenselijk 
tracé op het moment dat de verbinding toch (deels) bovengronds geprojecteerd wordt. Het 
is dan van groot belang te streven naar een minimale impact en zo min mogelijk 
aanleiding te geven voor ontwikkelingen die zich naar de weg kunnen voegen. 
 
Beide ontwikkelingsmodellen zijn opgenomen in bijlage 4. 
 

3.4 Communicatie 

De 2 ontwikkelingsrichtingen zijn voorgelegd aan de klankbordgroep alsmede aan de 
ambtelijke projectgroep. Hierbij is gevraagd door middel van beelden een eigen 
wenselijke invulling van 'De Polders' te schetsen. 
Wat bij de bespreking van de 2 modellen duidelijk naar voren kwam, is de wens om bij de 
uitstraling van het gebied te streven naar 'Groene Oase' met de kanttekening dat het 
model in zijn huidige vorm niet haalbaar en duurzaam zal zijn. Kortom: rust, openheid, 
natuur  en extensieve recreatie zijn wenselijk maar zullen moeten worden geborgd. 
 

 
Afbeelding 4.1 Wat hoort wel en niet thuis in de toekomstige Polders? 
 
Tegen nieuwe ontwikkelingen staat men in het algemeen niet onwelwillend. Met name 
nieuwe woonvormen en passende extensieve recreatiemogelijkheden (lees: die geen 
afbreuk doen aan het landschap) worden als mogelijkheden benoemd. 
 
Er wordt door de klankbordgroep wisselend gedacht over het nut en de noodzaak van de 
verbinding N205-N206. Iedereen is het er over eens dat de weg zo min mogelijk schade 
moet aanbrengen aan het landschap. 
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4 De Visie: Groen Genoegen 

4.1 Inleiding 

De inbreng van de klankbordgroep en de ambtelijke werkgroep alsmede de afweging 
tussen de verschillende voor- en nadelen van de modellen hebben geleid tot een heldere 
keuze voor de ontwikkeling voor 'De Polders'; Groen Genoegen. 
 
Groen Genoegen is een open, rustig en groen, lokaal uitloopgebied waar met gerichte 
gebiedsontwikkeling wordt gestreefd naar een grotere ruimtelijke kwaliteit en een 
duidelijke identiteit.  
 
Hieronder volgt een thematische uiteenzetting van de keuzes. 
 

Schakel 
Basis voor de ontwikkeling van 'De Polders' zijn de uitgangspunten zoals geformuleerd in 
het model 'Groene Oase': de versterking van de landschappelijke identiteit van het gebied 
als onderdeel van een lint van open, groene en rustige gebieden tussen dorpen aan de 
binnenduinrand enerzijds en een landschappelijke schakel tussen duin en polder 
anderzijds.  
 

Lokale oriëntatie 
'De Polders' zullen gaan functioneren als uitloopgebied voor direct omwonenden en krijgt 
enerzijds vorm als extensief recreatiegebied waar de nadruk ligt op natuurgenieten, 
struinen en rust. Anderzijds wordt het een gebied waar gewerkt en gewoond wordt in een 
groene setting. 
 

Eenheid en zichtbaarheid 
Complementair aan de schakelpositie die 'De Polders' hebben in het grote geheel, dient 
er met de ontwikkeling van 'De Polders' gestreefd te worden naar een samenhangende 
eenheid tussen N208 en ringvaart. Een belangrijke onderliggende kwaliteit is de beleving 
van 'De Polders' van buitenaf, de beleving van de omgeving vanuit 'De Polders' en de 
beleving van de 'maat' van 'De Polders'. Hoe wordt omgegaan met de randen van het 
gebied speelt hierin een cruciale rol. 
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Afbeelding 4.2 De Polders als onderdeel van een lint van groene gebienden tussen dorpen 
op de strandwallen 
 
De maat van 'De Polders' en de samenhang met zijn omgeving is het duidelijkst aan de 
oostzijde, langs de Ringvaart. De beleving en doorzichten vanaf de Zandlaan over de 
Oosteindervaart naar de Oude Weerlaan zijn unieke kwaliteiten.  'Groen Genoegen' zet in 
op het behoud van deze openheid. 
 
Richting het westelijk deel van 'De Polders' wordt de maat van de ruimte kleiner en wordt 
de (visuele) relatie tussen het open gebied met zijn omgeving kleiner. Hier wordt ingezet 
op de herontwikkeling van bestaande bebouwing langs de linten (Zandlaan, Bethlemlaan, 
Oosteindervaart en Oude Weerlaan) waarbij gestreefd wordt naar transparantie, 
zichtlijnen en samenhang tussen bebouwing en landschap door de ontwikkeling van 
voorkanten.  
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Natuur en water 
Groen Genoegen zet in op een extensief te gebruiken groengebied met wandel- en 
fietsmogelijkheden voor de bewoners van Hillegom en Bennebroek. Hierbij wordt 
natuur(beheer) ingezet als drager van het open landschap en worden huidige kwaliteiten 
als fourageergebied en kwelgebied benut en vergroot. De inrichting gaat hiermee verder 
op het door DLG ingezette pad bij de ontwikkeling van de Vosse- en Weerlanerpolder. 
 

Gezamenlijke ontwikkeling 
Om de ontwikkeling te kunnen realiseren worden er aan de grondbezitters 
ontwikkelingsmogelijkheden geboden in de vorm van een maatwerkregeling gebaseerd 
op ondermeer de ruimte-voor-ruimte regeling en nieuwe-landgoed-regeling. Hierbij wordt 
gestreefd naar een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak waarbij het totaalresultaat meer 
is dan de som der delen. 
 
Algemene voorwaarden die aan deze regeling worden gesteld zijn: 
- het afbreken van bedrijfsgebouwen; 
- het (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk maken van gronden; 
- het (gedeeltelijk) omzetten van agrarische grond naar natuur; 
- het realiseren van zachte overgangen tussen bebouwing en landschap. 
 
Uiteindelijk doel is om te komen tot een nieuwe, duurzame samenhang tussen functies in 
het gebied. Vervaging van grenzen en verrommeling moeten plaatsmaken voor eenheid 
en ruimtelijke kwaliteit.  Een goede regeling kan aanjager zijn voor een positieve 
transformatie. 
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Afbeelding 4.3 Visiekaart 
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4.2 De 'haven' 

Aanleiding voor het opstellen van deze visie is de wens van de gemeente Bloemendaal om 
samen met NV Afvalzorg in de noordoosthoek van het plangebied een natuur- en 
recreatiegebied met woonfunctie te realiseren. Het initiatief van NV afvalzorg heeft in 
deze visie geen plaats. De voorgestelde locatie is een open ruimte in het landschap, 
gelegen aan de ringvaart. Juist op deze plek is het essentieel te streven naar visuele 
relaties met het omliggende landschap, behoud van ruimtelijke maat en het behoud en 
ontwikkeling van de lokale  karakteristiek; openheid, natuurwaarde en rust. De 
ontwikkeling van een besloten woongebied en haven, hoger in het landschap, strookt niet 
met deze wens. 
Nieuwe bebouwing wordt vanuit de visie alleen mogelijk gemaakt op plekken waar al 
'rood' is. Op deze manier wordt gestreefd naar transformatie van rode gebieden tot 
aantrekkelijke plekken die passen in het landschap. 
 

4.3 Noordelijke ontsluiting Greenport 

De NOG zal letterlijk een streep kunnen trekken door de voorgestelde ontwikkelingen en 
de gewenste uitstraling van het gebied. Bovendien zal de weg op geen enkele wijze een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan het gebied zelf. Het is daarom zaak de weg een zo 
minimaal mogelijke impact te laten hebben. Een uitgesproken voorkeur gaat hierbij uit 
naar het ondergronds doortrekken van de verbinding vanuit de Haarlemmermeer tot aan 
de N208. De loop van het tracé is, mits ondergronds gelegen, vanuit het landschap van 
ondergeschikt belang. Het ingetekende tracé is een wenselijk tracé op het moment dat de 
verbinding toch (deels) bovengronds geprojecteerd wordt. Het is dan van groot belang te 
streven naar een minimale impact en zo min mogelijk aanleiding te geven voor 
ontwikkelingen die zich naar de weg kunnen voegen. 
 
Autonome ontwikkelingen zullen gericht moeten zijn op een zo minimaal mogelijke 
impact en compensatie en mitigatie van negatieve effecten (zoals bijvoorbeeld kwel). 
 

4.4 Klankbordgroep 

De visie is gepresenteerd in de klankbordgroep op 28 oktober 2009. Over het algemeen is 
de visie positief ontvangen. De Noordelijke Ontsluting Greenport blijft een heikel punt. De 
klankbordgroep is de mogelijkheid geboden schriftelijk te reageren op de visie via de 
gemeente. De reacties zijn als kennis aangenomen en zijn geen aanleiding geweest de 
visie aan te passen. 
 
De reacties van de klankbordgroep zijn opgenomen in bijlage 5. 
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5 Vervolg 

Naast dat deze visie antwoord heeft gegeven op de vraag of er 
ontwikkelingsmogelijkheden zouden zijn voor een haven/woongebied in de 
noordoosthoek, heeft het opstellen van de visie een momentum gecreëerd waaraan op 
korte termijn gevolg moet worden gegeven.  
 
Initiatieven 
Tijdens het opstellen van deze visie zijn er diverse initiatieven ontstaan in het gebied en 
vragen naar voren gekomen over planologische mogelijkheden. Een aantal van deze 
initiatieven kunnen een draai geven aan de toekomstperspectief voor 'De Polders' en 
liggen redelijk in de lijn met de hier opgestelde visie. het is goed om samen met deze 
initiatiefnemers te bekijken of en hoe hun ideeën passen binnen de gewenste 
ontwikkeling voor het gebied. 
 
Spelregels 
Het is zaak om op korte termijn te komen tot een goed ontwikkelingsperspectief voor 'De 
Polders'. Hiervoor dient deze visie te worden vastgesteld maar dient er tevens goed te 
worden nagedacht over de spelregels voor ontwikkeling. Het oppakken en uitwerken van 
een of meerdere initiatieven kan daarvoor een goede pilot zijn. 
Tevens zal dan meer duidelijk worden over de financiële (on)mogelijkheden. 
 
Bestemmingsplan 
De visie  kan gemakkelijk worden uitgewerkt in een bestemmingsplan. Zolang er geen 
bestemmingsplan ligt is het 'oude' plan (Bestemmingsplan de Polders, 2000) vigerend. 
De voorliggende visie heeft geen planologisch juridische status. 
 
Subsidies en andere regelingen 
Zowel bij het Rijk als bij de provincie zijn subsidies beschikbaar voor de ontwikkeling van 
het gebied. 
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Deel 2 Totstandkomen visie en achtergrond informatie 
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6 Inventarisatie landschap 

6.1 Landschappelijke identiteit 

Regio 
Als we het plangebied op regionale schaal bekijken, valt de sterke noord-zuid gerichte 
ruimtelijke structuur op. De oorspronkelijke strandwallen vormen de onderlegger voor 
wegen en de veelal lintvormige bebouwing. Op de strandwallen zijn, veelal op 
knooppunten van wegen, ook de bebouwingskernen tot stand gekomen. Tussen de 
strandwallen, in de strandvlakten, is er voornamelijk sprake van bollenteelt.  
 
Aan de rand van het Binnenduingebied, op de overgang naar het Hollands-Utrechts 
veencomplex zijn karakteristiek weide- en akkergebieden ontstaan; ongeschikt voor 
bollenteelt maar goed genoeg voor plantenteelt of het houden van vee. 
 
Deze gebieden, waar ook het plangebied onderdeel van uitmaakt, karakteriseren zich nu 
als een parelketting van ingesloten, open gebieden tussen de bebouwingskernen van 
Warmond tot aan Heemstede. 
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Afbeelding 7.1: Parelketting van gelijksoortige groengebieden  
 
De reliëfverschillen tussen de strandwallen en hun omgeving zijn niet overal meer even  
goed beleefbaar. Toch is dit op veel plaatsen nog af te lezen aan het landschap; veelal 
door lokale hoogteverschillen en gebruik. 
 

Lokaal 
Het plangebied wordt omsloten 
door de N208 (Weeresteinstraat) 
aan de westzijde en de Ringvaart 
aan de oostzijde. Aan de noord- 
en zuidzijde wordt het gebied 
begrensd door oude linten; de 
Zandlaan en de Oude Weerlaan. 
Middendoor, tussen de twee 
polders, loopt de Oosteinderlaan 
met parallel hieraan de 
Oosteindervaart. De 
Oosteindervaart zorgt van 
oudsher voor afwatering van het 
bollengebied ten westen van het 
plangebied. Ook takt hier vanuit 
de Oosteinderpolder nog een 
oude molengang op aan, die 
door inversie van het landschap 
boven het maaiveld is komen te 
liggen. 
 

 
Afbeelding 7.3: De Oosteinderlaan en -vaart 
 
In het gebied zelf zijn verschillende kavelrichtingen aanwezig. Kenmerkend in het 
veenweidegebied is het slagenlandschap, met langgerekte, smalle kavels, gescheiden 
door smalle sloten. In de kavelrichting doet zich een opmerkelijk verschil voor tussen de 

 
Afbeelding 7.2: Overzichtskaart met namen 
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Oosteinderpolder enerzijds en de Vosse- en Weerlanerpolder anderzijds. In de 
Oosteinderpolder is de kavelrichting vooral oost-west gericht, terwijl deze in de Vosse- en 
Weerlanerpolder juist noord-zuid ligt. Deze kavelstructuur is sinds de ontginning 
nauwelijks veranderd. De kavelstructuur kan daarom worden beschouwd als 
karakteristiek en cultuurhistorisch waardevol. 
 
De noordwesthoek van het 
plangebied maakt deel uit van 
het bollencomplex. De bodem 
is hier veel zandiger en het 
maaiveld ligt hoger. De kavels 
zijn breder en worden 
gescheiden door brede sloten. 
De sloten hebben hier behalve 
afwatering ook een functie 
voor de aan- en afvoer van 
producten. Op de overgang 
naar het veenweidegebied ligt 
een gebied waar tuinbouw 
overheerst. Hier is relatief veel 
bebouwing aanwezig en de 
verkaveling is meer 
blokvormig en kent geen 
hoofdrichting.  
 
Het oostelijk deel van 
plangebied bestaat uit grote open ruimtes met grasland. Het westelijke deel, tegen de 
N208 en het bedrijventerrein aan, is zeer kleinschalig met smalle weggetjes en veel 
verspreide bebouwing en beplanting.  
 
De landschappelijke relatie tussen bollengebied 'De Polders' is vanaf de N208 niet of 
nauwelijks beleefbaar. Om het gebied echt te kunnen beleven moet je er in rijden; dit kan 
via de Oosteinderlaan, Winterrustlaan en Bethlehemlaan. Vanaf de randen zijn 'De 
Polders' via de Oude Weerlaan en Kennemerbeekweg/Zandlaan te bereiken en via een 
beperkt aantal doorzichtjes te bekijken. 
 

 
Afbeelding 7.5: Openheid in de Oosteinderpolder. 
 
 

 
Afbeelding 7.4: Karakteristiek slotenpatroon 
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Landschapstypen        Hoogteligging 
 

     
Openheid en randen          Kavelrichtingen 
 
Afbeelding 7.6: Landschappelijke karakteristiek 
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6.2 Autonome ontwikkelingen 

 
 
Afbeelding 7.7: ontwikkeling Hillegom door de tijd [bron: Structuurvisie Hillegom, 2008] 
 
Zoals op bovenstaand kaartje is te zien heeft Hillegom zich na 1945 oostwaarts 
ontwikkeld waarbij de Elsbroeker- en Weerlanerpolder voor een groot deel zijn bebouwd.  
Een verdere transformatie ligt op de loer. De druk op 'De Polders' neemt steeds meer toe 
en vanuit verschillende hoeken liggen er claims: 

� het gebied bevindt zich aan de rand van een relatief laagdynamisch 
bollengebied, wat een sterke claim legt op het aantal m2 bollengrond; 

� er vinden steeds meer nevenactiviteiten plaats naast het agrarische gebruik; 
� de plantenteelt intensiveert; 
� 'De polders' staan het onder directe invloed van een zich sterk ontwikkelende 

Haarlemmermeer; 
� vanuit de regio zijn de blikken ook op het plangebied gericht. 'De Polders' 

vormen een belangrijke sleutel tot een betere ontsluiting  van het bollengebied 
en ontlasting van de A4. Een toekomstige verbinding tussen N205 en N206 door 
het gebied staat al op de agenda (zie bijlage 4). 

 

6.3 Functies 

6.3.1 Natuur en water 

Peilen 
'De Polders' zijn opgedeeld in peilvakken met elk hun eigen waterpeil.  Dit peil verloopt, 
afhankelijk van de hoogte van het maaiveld, van meer dan 150 cm + NAP aan de westzijde 
van het plangebied tot 0 cm+ NAP aan de oostzijde van de Oosteinderpolder. 
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Afbeelding 7.8: Drooglegging en watermaatregelen  
 

Kwel 
De Vosse- en Weerlanerpolder maken deel uit van 
een kwelgebied.  Het algemene beeld is dat 'De 
Polders' die direct grenzen aan de westrand van de 
Haarlemmermeerpolder wegzijging hebben. De 
Oosteinderpolder is ook een wegzijgingspolder, 
hoewel de hoeveelheden klein zijn: 0-0,25/0,5 
mm/d. Aan de west- en noordkant van de 
Oosteinderpolder kan sprake zijn van lichte kwel: 0-
0,25/0,5 mm/d. Dit komt door de lagere ligging ten 
opzichtte van de omgeving. 
 
De Vosse- en Weerlanerpolder zijn deels een 
uitzondering op het algemene beeld. Het laag 
gelegen deel van deze polder heeft kwel. De hoger 
gelegen delen hebben wegzijging: 0-0,25/0,5 
mm/d. 
 
In de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
wordt in artikel 14 aangegeven dat het verboden is 
om werkzaamheden te verrichten als gevolg 

waarvan een toename van kwel, of wegzijging van het grondwater, is te verw

 

Afbeelding 7.9  Kwel in de polders 
[bron: Hoogheemraadschap van 
Rijnland] 

achten. 
 

Flora en fauna 
In 'De Polders' hebben dijken en bermen een belangrijke betekenis als migratieroute voor 
flora en fauna. Ook de watergangen zijn van belang als ecologische verbindingszones. 
Een brede zone langs de Ringvaart is aangewezen als EHS-gebied. 
 
De graslanden zijn van betekenis voor weide-, oever- en watervogels, volgens de telling 
van 1997 behoren 'De Polders' zelfs tot de zeer goede weidevogelgebieden van Zuid-
Holland. Gezien de grootschalige verstedelijking en de bollenteelt in de omgeving lijken 
'De Polders', als één van de weinige overgebleven stukjes nat weidegebied, een laatste 
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toevluchtsoord te zijn in de regio voor veel bijzondere soorten, met name amfibieën en 
(weide)vogels.  
 
 

 

Afbeelding 7.10  EHS en PEHS [bron: Provincie Zuid-Holland] 
 
 
  

6.3.2 Werken 

Anders dan in de rest van het buitengebied van Hillegom is de bollenteelt in 'De Polders' 
van geringe omvang. Dit vindt zijn oorzaak in de bodemgesteldheid, die niet geschikt is 
voor de bollenteelt. Het agrarisch grondgebruik op de meer zandige gronden in het 
westelijke deel wordt vooral bepaald door gemengde tuinbouwbedrijven die zijn gericht 
op de verbouw van tuinbouwgewassen, zowel in kassen als op de volle grond. In de rest 
van het gebied zijn de agrarische gronden in gebruik als weidegrond. 
 

In 'De Polders' is een grote variatie aan bedrijven gevestigd waarvan de meeste 
tuinbouwbedrijven zijn. Daarnaast bevinden zich in het gebied een aantal 
veehouderijen en meerdere agrarische hulpbedrijven zoals een palletbedrijf en 
hoveniersbedrijven. 
Aan de noordzijde van het gebied bevindt zich een groot tuicentrum. 
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Afbeelding 7.11: Behoud karakteristiek van 'De Polders' door agrarisch gebruik. 
 

6.3.3 Wonen 

Wonen in het plangebied vindt met name plaats langs oude structuren zoals de Zandlaan, 
Oosteindelaan, Oude Weerlaan en N208/Weeresteinstraat. Het wonen wordt veelal 
gecombineerd met de uitoefening van een bedrijf. Op enkele woonpercelen is sprake van 
afwijkend grondgebruik, zoals karpervijvers en het hobbymatig houden van paarden. 
De Zandlaan heeft zich deels ontwikkeld tot chique woonstraat. Hier staan verspreid 
grotere woningen zonder bedrijfsgebouwen 
 

6.3.4 Recreatie 

Het gebied 'De Polders' is een relatief rustig gebied, gelegen in een drukke 
dichtverstedelijkte regio. De recreatiemogelijkheden in de huidige situatie zijn beperkt. Er 
wordt vooral door bewoners en omwonenden gewandeld. De ringvaart wordt gebruikt om 
te kijken naar langsvarend verkeer en om te vissen. 
In de noordoosthoek van het gebied bevindt zich de volkstuinvereniging Bennebroekse 
Amateurs Tuinders Vereniging. Het complex is ca. 10.000 m2 groot en telt 114 tuinen. 
Direct ten westen hiervan, op één van de mooiste locaties van het gebied, staat  
het clubgebouw van de muziekvereniging 'Kunst na Arbeid'. 
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Afbeelding 7.12: Het clubgebouw van de muziekvereniging 'Kunst na Arbeid'. 
 
Aan de randen van het gebied bevinden zich recreatieve routes van nationale allure. 
De N208 is een belangrijk onderdeel van meerdere 'bollenstreek'-routes. Hillegom is een 
belangrijke halte op deze route en vormt een toeristische trekpleister in het voorjaar. 
De Oosteindervaart wordt onderdeel van een doorgaande kanoroute (bron: Stedelijk 
waterplan Hillegom 2009-2013, juli 2008).  
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Afbeelding 7.13: Recreatieve routes [bron: Stedelijk Waterplan Hillegom] 
 

 
Afbeelding 7.14: Tulpenveld ten oosten van Hillegom. [bron: Panoramio] 
 
De oostelijke grens van het plangebied is de westelijke ringvaart van de Haarlemmermeer. 
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De westelijke ringvaart is onderdeel van de Staande Mast Route, een druk bevaren, maar 
veilige route voor zeil- en motorboten met een opbouwhoogte van meer dan 6 meter. Dit 
traject wordt door zowel de recreatievaart als de beroepsvaart bevaren. 
 

6.3.5 Eigendommen 

Het plangebied kent veel verschillende eigenaren. Opvallend aan de eigendommenkaart 
is dat het oostelijk deel van het plangebied, aan de ringvaart, eigendom is van slechts een 
paar eigenaren. Langs de Oosteinderlaan en de Oude Weerlaan zijn relatief veel kleine 
eigendommen aanwezig (één of enkele percelen groot). Aan de westzijde van het 
plangebied is het eigendom wat meer diffuus; een variatie aan grotere en kleinere 
eigendommen. 
 

 
Afbeelding 7.15: Eigenarenkaart 'De Polders' (alleen eigenaren met meer dan ca. 1 ha. 
grond zijn weergegeven, situatie medio 2009). 
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7 Inventarisatie beleid en plannen 

7.1 Huidig beleid  

Randvoorwaarde voor de visie voor 'De Polders' zijn onder andere het beleidskader en de 
bestaande plannen voor delen van het gebied, die al zijn verankerd in het 
bestemmingsplan c.q. al in uitvoering zijn. 
 
De belangrijkste beleidsdocumenten, die van invloed zijn op de inrichting van het 
plangebied, zijn het Bestemmingsplan 'De Polders' (Gemeente Hillegom, 2000), de 
gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek (2004), de regiovisie Groen, Water en 
Landschap Duin- en Bollenstreek (Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek, Zuid-Hollands 
Landschap, Stichting Duinbehoud, oktober 2006), de Streekplanuitwerking 
Haarlemmerméér Groen (Projectbureau Haarlemmermeer Groen, februari 2008), de 
Structuurvisie Hillegom (Gemeente Hillegom, december 2008) en de Ontwerp 
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (januari 2009). 
 
In alle plannen is een duidelijke overeenkomst in de wijze waarop met 'De Polders' wordt 
omgegaan. De basis die is gelegd in de ontwikkelingsvisie bij het bestemmingsplan voor  
De Polders' (2000), wordt in alle plannen gehandhaafd. 
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Afbeelding 7.1 begrenzing deelgebieden [bron: Ontwikkelingsvisie voor 'De Polders', 
Bestemmingsplan 'De Polders', 2000] 
 
Zie bijlage 1 voor een nadere specificering van de legenda bij de ontwikkelingsvisie. 
 
In het oostelijke, open gedeelte van 'De Polders' is sprake van nieuwe recreatieve 
voorzieningen en de verbetering van de toegankelijkheid van het gebied voor recreanten, 
ondermeer in de vorm van wandel- en fietspaden en ruiter- en kanoroutes. Ook behoud 
van de openheid en de natuurwaarden in 'De Polders' hebben een belangrijke plaats.  
Het westelijk gedeelte wordt vooral gezien als optimaliseringsgebied, de begrenzing 
hiervan varieert door de plannen heen. Vanuit de Intergemeentelijke Structuurvisie 
Greenport wordt het westelijk deel gezien als een gebied waar plaats moet zijn voor 
landschapsverbetering en schaalvergroting en intensivering van het bollencomplex of 
gerelateerde bedrijven.  
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Afbeelding 7.2 Uitsnede kaart intergemeentelijke structuurvisie [bron: Intergemeentelijke 
structuurvisie Greenport, 2009] 
 
Om het herstructureringsproces te financieren is in de Gebiedsuitwerking 
Haarlemmermeer-Bollenstreek, waarin mogelijkheden voor grootschalige woningbouw 
zijn onderzocht, afgesproken om 500 Offensiefwoningen (dun en duur) op een plek buiten 
de contouren te bouwen. Het voornemen is om 60 procent van die woningen te 
concentreren op twee locaties in de Greenport. Door sanering van oude 
bollenteeltbedrijven en verspreid oud glas wordt in de hele Greenport voor de lange 
termijn gedacht aan ongeveer 150 woningen die nodig zijn op basis van de Ruimte voor 
Ruimteregeling. 
 
In het plangebied komen overigens geen gronden voor die formeel vallen onder het in de 
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek  genoemde begrensde bollenareaal van 
2.625 hectare. 
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Afbeelding 7.3 'De Polders' vallen niet onder het areaal bollengrond (geel) 
 [bron: gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek, 2004] 
 

7.2 Bestaande plannen 

Haarlemmermeer groen 
De ontwikkelingsrichting voor 'De Polders'  borduurt voort op reeds geformuleerd beleid. 
Zo is de ontwikkelingsvisie voor het bestemmingsplan leidend geweest voor de 
plantekening voor 'De Polders' van projectbureau Haarlemmermeergroen, als onderdeel 
van het Raamplan Haarlemmermeer groen (2000). Hierin wordt een duidelijk onderscheid 
gemaakt in een open en natuurlijk oostelijk deel en een meer kleinschalig en met groen 
omkaderd westelijk gedeelte. Het agrarisch veenweidegebied blijft zoveel mogelijk 
gehandhaafd. Langs de Ringvaart komt een moerasachtige zone. Het middengebied kan 
open blijven, waarbij het agrarisch gebruik gericht is op weidevogelbeheer.  
 
Het projectbureau Haarlemmermeergroen is ondertussen opgeheven. Plannen voor de 
Oosteinderpolder zijn vanwege gebrek aan financiën nooit van de grond gekomen.  Voor 
de Vosse- en Weerlanerpolder zijn vanuit ILG wel gelden beschikbaar gesteld en wordt er 
nu een plan uitgewerkt door DLG. 
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Afbeelding 7.4: Uitwerking voor 'De Polders' (deelgebied 8) door projectbureau 
Haarlemmermeer Groen 
 

Ontwerp Projectbesluit Vosse- en Weerlanerpolder (SAB / Gem. Hillegom, 22 
april 2009) 
Dit projectbesluit betreft de herinrichting van de Vosse- en Weerlanerpolder tot natuur- en 
recreatiegebied en de verplaatsing van een manege. Het plan is een initiatief van de 
Dienst Landelijk Gebied (DLG). Het project wordt gesubsidieerd door de provincies Noord- 
en Zuid-Holland. Verder zijn betrokken: het Regionaal Samenwerkingsverband Holland 
Rijnland, gemeente Hillegom (procedure en onderhoud toekomstig fietspad) en het 
Hoogheemraadschap Rijnland (wateropgave). Tot slot zijn betrokken het Bureau Beheer 
Landbouwgronden en het Zuid-Hollands Landschap als toekomstige beheerders van de 
gronden. 
 
Aanleiding voor de herinrichting is het Raamplan Haarlemmerméér Groen. Dit plan is in 
2000 vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Doel hiervan is om 200 
hectare natuurgebied te realiseren. 
 
Het plan sluit aan op een aan te leggen fietspad tussen Hillegom en Bennebroek langs de 
Ringvaart. Dit fietspad valt buiten het bestek van dit projectbesluit. Het Definitief Ontwerp 
is op 12 februari 2009 door de gemeenteraad van Hillegom vastgesteld. 
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Afbeelding 7.5: Inrichtingsplan Vosse- en Weerlanerpolder (DLG, november 2008) 
 

Verplaatsing manege 
De gemeente is voornemens de huidige manege in de Vossepolder aan de zuidzijde van 
de Oude Weerlaan te verplaatsen. Gewenste locatie is de driehoek aan de westzijde van 
het herinrichtingsgebied van DLG (het gearceerde gedeelte van afbeelding 7.5). De 
manege moet op de huidige locatie plaats maken voor woningen. Op de nieuwe locatie, 
aansluitend op het recreatiegebied, past de manege beter in de omgeving. De manege 
vormt tevens een buffer tussen het industrieterrein en 'De Polders'. Het plan voor de 
verplaatsing is nog niet in de uitvoeringsfase, er is nog geen overeenstemming met de 
eigenaar van de manege. 
 

Gebiedsuitwerking Westflank (concept, mei 2009) 
De Westflank Haarlemmermeer is een integrale gebiedsontwikkeling binnen de 
metropoolregio Amsterdam, de nieuwe naam van de noordvleugel van de Randstad. De 
regionale en lokale overheden in dit gebied willen de internationale concurrentiepositie 
van deze regio versterken. In Westflank Haarlemmermeer creëren het rijk, de provincie 
Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland 
een bijzonder woonlandschap. 
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Afbeelding 7.6 TITEL (bron: Gebiedsuitwerking Westflank, concept mei 2009) 
 
Het plangebied van de Westflank wordt aan de oostzijde begrensd door de westelijke 
ringvaart om de Haarlemmermeer. Een aantal geprojecteerde ingrepen hebben een direct 
relatie met 'De Polders'. Zo is er sprake van een nieuw brug en fietsroute door de 
Oosteinderpolder en wordt een mogelijk tracé van de N205-N206-verbinding geschetst. 
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Afbeelding 7.7: Nieuwe ontwikkelingen in de omgeving zijn van invloed op het 
plangebied.  (bron: Gebiedsuitwerking Westflank, concept mei 2009) 
 
Voor de uitwerking van de Westflank zijn nog twee varianten in studie. 
Het grootste verschil tussen deze twee is de aanleg van het zogeheten Beinsdorpermeer; 
een recreatieplas op boezemniveau. 
 

 
Afbeelding 7.8: Uitwerking Westflank, variant 1 
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Afbeelding 7.9: Uitwerking Westflank, variant 2 
 

Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) 
Reeds vele jaren is er sprake van de wens om de bereikbaarheid van het bollgengebied te 
verbeteren door middel van een nieuwe verbinding tussen de N205 en de N206. In 2003 
is hiervoor in opdracht van de provincie Noord-Holland een MER-studie uitgevoerd waarbij 
drie varianten en een Meest Milieuvriendelijk Alternatief zijn doorgerekend. 
Onder de naam Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) zijn er in zowel de 
Intergemeentelijk Structuurvisie Greenport, de Regionale Structuurvisie 2020 als de 
Structuurvisie Hillegom voorkeurstracés aangegeven. 
 
Ondertussen heeft het belang van de verbinding ook op bovenregionaal niveau aandacht 
en is het besluit genomen dat de verbinding er komt. 
 
Onder de titel 'Bereikbaarheidsstudie Grensstreek' is in 2009 opdracht gegeven voor een 
nieuwe studie naar het verloop van het tracé binnen een bepaalde bandbreedte. Deze 
bandbreedte zal in de visie voor 'De Polders' worden meegenomen waarbij een 
voorkeursvariant zal worden geschetst. 
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Afbeelding 7.9: tracévarianten NOG uit de verschillende beleidsnota's 
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8 Inventarisatie belanghebbenden 

8.1 Informatieavond 

Op 1 juli 2009 is een informatieavond gehouden waarin geïnteresseerden is gevraagd een 
aantal vragen te beantwoorden en hun mening te geven op 'De Polders' en aanstaande 
ontwikkelingen. De resultaten uit deze enquête zijn bijgevoegd als bijlage 3 en worden 
hieronder kort benoemd. 
 
Tijdens deze avond is ook gevraagd na te denken over nieuwe ontwikkelingen en ideeën 
aan te dragen. Voor zover dit tot concrete plannen heeft geleid zijn deze benoemd in 
paragraaf 8.3. 

8.1.1 Eigenaren / bedrijven 

De belangrijkste wens vanuit de bedrijven is vanzelfsprekend optimale mogelijkheden om 
zich te ontwikkelen en uit te breiden. Daarnaast zijn ook zekerheid omtrent regelgeving 
en toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van groot belang voor de bereidheid van 
bedrijven om investeringen te plegen. 
 
Enkele bedrijven hebben aangegeven bereid te zijn te verplaatsen naar een geschiktere 
locatie, mits daar voldoende compensatie tegenover staat. Deze kan onder andere 
bestaan uit de ontwikkeling van woningen op de vrijkomende bedrijfslocatie.  

8.1.2 Bewoners 

De belangrijkste conclusies vanuit de bewoners zijn als volgt: 
� het gebied van 'De Polders' is rustig, kleinschalig en groen en daarmee een zeer 

gewaardeerd woonmilieu. Verstoring van de rust is één van de grootste zorgen 
van de bewoners van het gebied zelf; 

� bewoners in de directe omgeving (en van de stedelijke kernen) hebben behoefte 
aan meer mogelijkheden voor recreatie dicht bij huis.  

 

8.2 Lokale wensen en initiatieven 

8.2.1 Schetsplan Haven 

In 2008 heeft projectontwikkelaar Afvalzorg een plan opgesteld voor een haven, natuur- 
en recreatieterrein in de noordoostelijke hoek van de Oosteinderpolder. Het plan omvat 
de volgende elementen: 

Aanleg jachthaven op boezemniveau, die aansluit op de Haarlemmermeerringvaart; 
� ontwikkeling van een 9 ha. groot natuur- en recreatiegebied; 
� ecologische verbindingszone langs Ringvaart; 
� aanleg voet- en fietspaden; 
� kano- en schaatsroute; 
� aanmeerplaats passanten; 
� circa 30 drijvende woningen in het groen. 
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Afbeelding 8.1: Inrichtingsschets jachthaven met natuur- en recreatiegebied (bron: 
Afvalzorg, 2008) 

8.2.2 Ontwikkeling Oosteinderlaan I 

Twee particuliere eigenaren van aan elkaar grenzende percelen aan de Oosteinderlaan 
hebben in het verleden een plan ingediend voor de sanering van een varkenshouderij en 
de bouw van een aantal woningen. De locatie zou tevens worden gebruikt voor de 
realisatie van een aantal 'offensiefwoningen'.  

8.2.3 Ontwikkeling Oosteinderlaan II 

Vijf particuliere eigenaren in de omgeving van de Oosteinderlaan hebben aangegeven te 
willen nadenken over beëindiging van hun bedrijven en de herontwikkeling van hun 
gronden. Het betreft in totaal ca. 15 hectare grond, waarvan momenteel 1 hectare is 
bebouwd met kassen. De bedrijven waar het om gaat liggen in de intensieve agrarische 
zone (zone 2 op de ontwikkelingskaart van bestemmingsplan 'De Polders'). Als 
compensatie voor de beëindiging van de bedrijven en het creëren van ruimte voor natuur 
en recreatie wil men woningen bouwen en een jachthaven aanleggen aan de 
Oosteindervaart. 
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8.2.4 Uitbreiding kassencomplex Oosteinderlaan 

Een ondernemer aan de Oosteinderlaan heeft verzocht om een bestaand kassencomplex 
te vernieuwen. Het betreffende kassencomplex is destijds zonder vergunning gebouwd en 
staat op gronden die in het bestemmingsplan zijn aangemerkt als At(o); open agrarisch 
gebied voor tuinbouw en bollencultuur. 
 

8.2.5 Ontwikkeling Bethlehemlaan 

Een eigenaar van een tweetal percelen aan de Bethelemlaan heeft graag het bestaande 
tuinbouwgebied tot transformeren tot een gebied met  'wonen in het groen'. 
Tevens ziet hij  mogelijkheden om aan te sluiten bij het intiatief 'Oosteinderlaan II' door 
een nieuwe oostelijke entree te realiseren met een brug over de Oosteindervaart. 
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Bijlage 1: Beleidsuitgangspunten deelgebieden bestemmingsplan 

Voor de deelgebieden zijn de beleidsuitgangspunten als volgt: 
 
1. Natuurontwikkelingsgebied 
 
landbouw  
Er zal omvorming plaatsvinden van landbouw naar (natte) natuur. Dat betekent dat 
getracht zal worden de gronden te verwerven. Bij het beheer van het gebied kan de 
landbouw een rol spelen.  
 
landschap  
Natuurontwikkeling staat centraal. In de Oosteinderpolder zal vernatting plaatsvinden, 
waarbij plas-drasgebieden ontstaan. In de Vosse- en Weerlanerpolder staat het creëren 
van een weidevogelbiotoop centraal. Het bestaande slotenpatroon zal hierbij 
gehandhaafd worden. Door slootkantenbeheer zullen natuurwaarden vergroot worden.  
 
recreatie  
Extensieve vormen van recreatie als wandelen en fietsen zijn toegestaan; in het gebied 
zullen enkele fiets- en looproutes worden toegestaan. Daarnaast kan er een educatieve 
vorm van recreatie in het gebied worden ondergebracht. Hierbij kan worden gedacht aan 
het opzetten van een soort eco-beheercentrum, bijvoorbeeld ter plaatse van de in het 
gebied aanwezige loonwerker.  
 
overige functies  
Verplaatsing van de volkstuinen naar deelgebied 5b en het palletbedrijf (inclusief opslag) 
naar deelgebied 2b is gewenst.  
 
 
2A. Intensieve agrarische zone 
 
landbouw  
In deze zone is plaats voor de bollenteelt, kwekerijen en andere intensieve vormen van 
tuinbouw. Een bebouwingsregeling van 250 m2 aan bedrijfsgebouwen per hectare met 
een regeling voor ondersteunend glas van 1.500 m2 bij recht en een 
vrijstellingsmogelijkheid tot maximaal 3000 m2 ondersteunend glas kan worden 
toegepast. Andere functies zijn in deze zone niet toegestaan; vrijkomende 
bedrijfsbebouwing mag alleen worden gebruikt voor agrarische functies.  
 
laandschap  
Ontwikkelingen in het landschap dienen volgend te zijn ten opzicht van de agrarische 
functies dan wel een "zorgboerderij".  
 
recreatie  
In het gebied worden kleinschalige recreatieve functies toegestaan.  
 
overige functies  
Er vindt consolidatie van bestaande functies plaats, waarbij er geen sprake is van een 
daadwerkelijke uitbreiding van deze functies. 
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2B. Intensieve zone agrarisch verwante bedrijven 
 
Dit deelgebied heeft meer het karakter van een bedrijventerrein dan een agrarisch gebied. 
Er zijn mogelijkheden om ruimtelijke knelpunten die zich elders voordoen op te lossen. 
 
landbouw  
Er komt slechts een enkel agrarisch bedrijf voor. Er is geen ruimte voor nieuwe agrarische 
bedrijven. Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing kan benut worden voor een 
zorgboerderij.  
 
landschap  
Bij uitbreiding van bedrijvigheid dient landschappelijke compensatie plaats te vinden in 
de vorm van het aanbrengen van beplanting waardoor de schaal van de verstening 
beperkt blijft.  
 
recreatie  
Het gebied heeft geen recreatieve functie.  
 
overige functies  
Er is ruimte voor de verplaatsing van het gedeelte van het Palletbedrijf elders langs de 
Oosteinderlaan. Er is ruimte voor de realisering van een nieuwe verbinding voor 
exportbedrijf Lommerse Uitendaal en er is beperkte uitbreiding voor het 
vasteplantenkwekerijbedrijf Spijker. Omdat deze ontwikkelingen in samenhang met de 
landschappelijke compensatie en met elkaar dienen te worden gezien dient voor dit 
gebiedje alvorens tot realisering kan worden overgegaan, een ruimtelijke visie te worden 
opgesteld.  
 
 
3. Consolidatiegebied 
 
landbouw  
Bestaande landbouw consolideren, geen nieuwe bedrijven toestaan. Uitbreidingsruimte 
visueel markeren en per bedrijf vaststellen om welke ruimte het gaat. Vrijkomende 
agrarische bebouwing kan worden benut voor andere agrarische bedrijvigheid, wonen en 
kleinschalige bedrijvigheid.  
 
landschap  
Waar mogelijk dient de beplantingsstructuur te worden versterkt. Landschappelijke 
ingrepen zijn gekoppeld aan bedrijfsuitbreidingen, waarbij de uitbreidingsruimte richting 
het zuiden zal worden vastgelegd door middel van een beplantingsstrook. Het beleid is 
erop gericht een bestaand palletbedrijf te verplaatsen naar het westelijk gelegen 
bedrijfsterrein.  
 
recreatie  
In het gebied kunnen kleinschalige recreatieve functies worden ondergebracht.  
 
overige functies  
Voor de overige functies geldt dat er sprake is van consolidatie.  
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4. Stadsrandzone 
 
landbouw  
In de stadsrandzone vindt consolidatie van functies plaats. Er zullen geen nieuwe 
bedrijven worden toegestaan. Ten aanzien van vrijkomende bedrijfsbebouwing geldt dat 
er ruime mogelijkheden voor stadsrandfuncties kunnen worden gecreëerd.  
 
landschap  
De visuele invloed naar de polder zal worden afgedicht middels bosstroken.  
 
recreatie  
In het gebied is geen ruimte voor recreatieve functies, waarbij er uiteraard wel ruimte 
bestaat voor de aanleg van doorgangen naar recreatieve fiets- en wandelroutes in het 
poldergebied. Tevens is er wel ruimte voor de te verplaatsen en te concentreren 
volkstuinen.  
 
overige functies  
De aanwezige overige functies mogen beperkt groeien en er is enige ruimte voor de 
verplaatsing van functies uit 'De Polders'.  
 
 
5A. Landschappelijke recreatieve randzone Ringvaart 
 
landbouw  
Dit gebied heeft geen agrarische functie meer.  
 
landschap  
Ten aanzien van landschappelijke ontwikkelingen dient aansluiting te worden gezocht bij 
natuur- en landschapsontwikkelingen in 'De Polders' en het Zwaanshoek en bij het 
bestaande verkavelingspatroon.  
 
recreatie  
In de zone dient ruimte te worden gevonden voor de geprogrammeerde recreatieve 
functies: fietspad, aanlegplaatsen voor boten, waterfietsenverhuur, vissteigers en 
dergelijke. Op knooppunten kan intensivering van recreatieve functies plaatsvinden.  
 
overige functies  
Niet van toepassing.  
 
 
5B. Westelijke landschappelijke recreatieve randzone 
 
landbouw  
Niet van toepassing.  
 
landschap  
Ten aanzien van landschappelijke ontwikkelingen dient aansluiting te worden gezocht bij 
natuur- en landschapsontwikkelingen in 'De Polders'. Er is sprake van een grote variatie 
aan elementen en middelen.  
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recreatie  
In deze zone kan ruimte worden gevonden voor recreatieve functies als fiets- en 
voetpaden, picknickplaatsen, volkstuinen, trap- en speelveldjes e.d.  
 
overige functies  
Niet van toepassing. 
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Bijlage 2: Landschappelijke analyse 

 

Geologie en geomorfologie 
'De Polders' liggen op de grens van de Binnenduinen en het Hollands-Utrechts 
veencomplex. De ontwikkeling van het huidige landschap rond Hillegom begint ongeveer 
12.000 jaar geleden, aan het einde van de laatste ijstijd. Na de ijstijd stijgt de zeespiegel 
geleidelijk, waarbij de kustlijn rond 5.500 v. Chr. zijn huidige plaats bereikt. Na een 
onderbreking volgt een nieuwe transgressie (zeespiegelstijging), waarbij het gevormde 
land door de zee wordt overspoeld. Hierbij wordt het pleistocene zand in strandwallen 
afgezet. Met elke transgressieperiode wordt een nieuwe wal opgeworpen. In de loop der 
tijd is zo een complex van strandwallen ontstaan. De meest oostelijke strandwal, die 
direct ten westen van Hillegom en Bennebroek loopt, is de oudste en dateert van rond 
2.300 v. Chr. Meer landinwaarts ligt het Hollands-Utrechts veencomplex. Dit veen is 
ontstaan in de moerassige gebied tussen de duinenrij, die hier door de geschiedenis heen 
grotendeels gesloten is gebleven, en het gebied ten oosten daarvan, waar het pleistocene 
zand boven het zeeniveau uitkwam. In de loop der tijd is een dik veenpakket ontstaan dat 
op sommige plaatsen wel 10 meter boven de zeespiegel uitkwam. Vanaf de 
middeleeuwen zijn de veengebieden ontgonnen. Er is turf gewonnen en het gebied is 
ontwaterd. Door de ontwatering is het veen gaan inklinken, wat uiteindelijk tot gevolg had 
dat het niet meer goed kon afwateren op de bestaande riviertjes. Om het land toch te 
kunnen blijven gebruiken zijn polders aangelegd. Er is sprake van 'inversie': de riviertjes 
en boezemwateren zijn hoger komen te liggen dan het omringende land. Voorbeeld 
hiervan in het plangebied is de Oosteindervaart. 
 

 
Afbeelding 2.1: Hoogtekaart omgeving 'De Polders'. Hoogten in meters t.o.v. Nieuw 
Amsterdams Peil (NAP). 
 
De ligging van het plangebied op de overgang van de oude strandwallen naar het 
voormalige veencomplex van de Haarlemmermeer is nog duidelijk te herkennen in de 
opbouw van het maaiveld. 
 
Het maaiveld in het plangebied varieert van 3 meter -NAP in de Weerlanerpolder tot 0 
meter +NAP in de omgeving van de Weerensteinstraat (N208). In de Weerlanerpolder ligt 
het maaiveld het diepst, tussen 2,50 m -NAP en 2,90 m -NAP. In de Oosteinderpolder ligt 
het maaiveld iets hoger, tussen 1,00 m -NAP en 2,00 m -NAP. Ten westen van de 
Bethlehemlaan/Zandlaan loopt het maaiveld geleidelijk op naar 0 m +NAP. Ten westen 
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van het plangebied liggen de geestgronden. Deze gronden bestaan uit grotendeels 
afgezande oude strandwallen en strandvlaktes en liggen over het algemeen net boven 
NAP. Ten oosten van het plangebied ligt de Haarlemmermeer. Het maaiveld in deze 
droogmakerij ligt tussen de 4 en 5 meter beneden NAP. 
 

Bodem 
 

 
Afbeelding 2.2: Bodemkaart 'De Polders' en omgeving (Bron: Bodemdata.nl). 
 

kleur bodemvla
knummer Code Beschrijving Omschrijving 

associatie

Grond
water-
trap

Bijz. ondergrond Kalk in 
profiel Grondsoort Bodemopbouw 

(globaal)

28883 U2425nr105-- EZg21 associatie EZg21w-
II/pZg21w-II

II Moerig materiaal, 15 a 40 cm dik 
en beginnend tussen40 en 80 cm

Zand Enkeerdgronden

28296 EZ50A-II* EZ50A Kalkhoudende 
enkeerdgronden; matig fijn 
zand

II* kalkrijk Zand Stuifzand

28952 aVc-II aVc Madeveengronden op 
zeggeveen; rietzeggeveen of 
broekveen

II Veen Veraarde bovengrond 
op diep veen

bodemdata.nl  
Afbeelding 2.3: Verklaring bij bodemkaart 
 
 
Het plangebied ligt direct ten oosten van de genoemde strandwal. 
In het plangebied bestaat de bodem uit enkeerdgronden en veengronden. In het 
westelijke deel, tegen de Weerensteinstraat aan, liggen kalkhoudende enkeerdgronden. 
Dit zijn de geestgronden waarop het bollengebied is gelegen.  
 
Op een paar plekken midden in 'De Polders' komen veengronden voor. Deze vallen 
volgens de gegevens van bodemdata.nl binnen de categorie Madeveengronden.  
 
Associatie Enkeerdgronden (EZg21w / pZG21w ) 
Het bodemtype in het grootste gedeelte van het plangebied is een associatie tussen 
Kalkhoudende enkeerdgronden (matig fijn zand) en Beekeerdgronden (leemarm en zwak 
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lemig fijn zand). De bodem bestaat uit zand, met een tussenlaag van veen.  Deze 
tussenlaag heeft over het algemeen een storend effect op de verticale doorlatendheid. 
 
Kalkhoudende enkeerdgronden (EZ50A) 
Deze gronden omvatten het grootste gedeelte van het bloembollengebied. Het zijn zg. 
'zanderijgronden', vroegere strandwallen die zijn afgegraven om een betere 
grondwaterstand en voedselsituatie te verkrijgen en tegelijk zand te winnen ten behoeve 
van stedelijke uitbreidingen. In het plangebied bestaan deze gronden uit matig fijn zand. 
Deze gronden zijn goed doorlatend en het verschil in grondwaterstand tussen zomer en 
winter is klein. 
 
Madeveengronden (aVc) 
Madeveengronden zijn veengronden met een sterk zandige bovengrond waarin weinig of 
geen herkenbare plantenresten voorkomen en die kleiarm is. Op veel plaatsen in 
Nederland zijn deze bodems ontstaan in het begin van de 20e eeuw, na ontginning van 
eerder verveende gebieden (nu de jonge veenontginningslandschappen). De 
madeveenbodems in 'De Polders' zijn echter op natuurlijke wijze ontstaan in 
strandvlaktes, door het inwaaien van grote hoeveelheden zand. De madeveengronden zijn 
in de winter vaak moeilijk begaanbaar. 
 
(bron: www.bodems.nl) 
 
 
Cultuurhistorie en archeologie 
Binnen het plangebied bevinden zich geen objecten van cultuurhistorische waarde. 
De op  kaart 2.4 aangegeven stippen zijn objecten die onderdeel zijn van het Monumenten 
Invenatarisatieprogramma en mogelijk als monument kunnen worden aangemerkt. 
 
In het gehele plangebied is er een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. 
Grondwerkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd zonder een archeologische 
onderzoek. De rand van het plangebied, langs de N208 is aangeduid als een gebied met 
hoge archeologische verwachtingswaarde  
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Afbeelding 2.4 Cultuurhistorische waardenkaart (Bron: www.kich.nl) 
 

 
Afbeelding 2.5 Archeologische waardenkaart; oranje is middelhoge, donkeroranje is hoge 
verwachtingswaarde (Bron: www.kich.nl) 
 
Netwerken 
 
Infrastructuur 
Vóór 1850 lagen 'De Polders' op de westoever van de Haarlemmermeer. Door het gebied 
stroomden van west naar oost enkele beekjes die uitmondden in de Haarlemmermeer. De 
Oosteinder- en de Weerlanervaart zijn overblijfselen hiervan. Sinds de drooglegging 
worden 'De Polders' aan de oostzijde begrensd door de Ringvaart. Het waterpeil in de 
genoemde vaarten en enkele zijtakken ligt circa 1 meter hoger dan het peil in de polder. 

 
Waterhuishouding 
Het bollengebied ten westen van 'De Polders' watert af op de Haarlemmermeerringvaart, 
via de Oosteindervaart. 'De Polders' zijn opgedeeld in peilvakken met elk hun eigen 
waterpeil.  Dit peil verloopt, afhankelijk van de hoogte van het maaiveld, van meer dan 
1,5m aan de westzijde van het plangebied tot 0m aan de oostzijde van de 
Oosteinderpolder. 
 
De Vosse- en Weerlanerpolder maken deel uit van een kwelgebied. In de 
Oosteinderpolder komt in het oostelijk deel nog geringe kwel voor. (bron: Stedelijk 
waterplan Hillegom 2009-2013) 
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Afbeelding 2.6: Waterhuishouding; respectievelijk peilvakken, hoogteligging en 
watergangen 
 
Ecologie 
In 'De Polders' zijn enkele soortenrijke graslanden gespaard gebleven. Met name de 
Oosteinderpolder is in dit opzicht waardevol. De oorzaak ligt waarschijnlijk in agrarische 
verwaarlozing en de ongunstige bodemomstandigheden ter plaatse. In 'De Polders' 
hebben dijken en bermen een belangrijke betekenis als migratieroute voor flora en fauna. 
Ook de watergangen zijn van belang als ecologische verbindingszones. 
 
De graslanden zijn ook van betekenis voor weide-, oever- en watervogels, volgens de 
telling van 1997 behoren 'De Polders' zelfs tot de zeer goede weidevogelgebieden van 
Zuid-Holland. 
 
In de natte milieus in de Oosteinderpolder komen volgens de toelichting van het 
Bestemmingsplan grote concentraties amfibieën voor.  
 
Gezien de grootschalige verstedelijking en de bollenteelt in de omgeving lijken 'De 
Polders', als één van de weinige overgebleven stukjes nat weidegebied, een laatste 
toevluchtsoord in de regio te zijn voor veel bijzondere soorten, met name amfibieën en 
(weide)vogels.  
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Occupatie en gebruik 
 

 
Afbeelding 2.7: Kaart uit de Nieuwe Atlas, 1657 
 

   
Afbeelding 2.8: Topografische kaarten uit ca. 1830 (links) en 1876 (rechts), vlak vóór en 
vlak na de inpoldering van de Haarlemmermeer.  
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Afbeelding 2.9: Topografische kaarten uit 1951 (links) en 1981 (rechts)  
 
 
Tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft de occupatie van het gebied zeer geleidelijk 
plaatsgevonden. 'De Polders' zijn  open veenweidegebieden, als onderdeel van een 
langgerekte strip tussen de ringvaart van de Haarlemmermeer aan de oostzijde en de 
strandwallen met daarop geclusterde bebouwing aan de westzijde. 
Wat opvalt is dat in 1876 een deel van 'De Polders' was bedekt met bos of struweel.  
 
Na de Tweede Wereldoorlog is de verstedelijking in en om 'De Polders' snel gegaan.  
 
'De Polders' vormen anno 2009 als open graslandgebieden nog steeds een natuurlijke 
scheiding tussen de stedelijke gebieden van Hillegom en Bennebroek. De 
Weerlanerpolder is wat meer versnipperd dan de Oosteinderpolder, door de 
dorpsrandfunctie die de eerstgenoemde polder vervult voor Hillegom. De verkaveling van 
'De Polders' is door de eeuwen heen gelijk gebleven.  
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 Bijlage 3: Samenvatting enquêtes bewonersavond 

Tijdens de informatieavond die gehouden is op 1 juli 2009 zijn vragenlijsten uitgedeeld. 
Een groot aantal aanwezigen heeft de moeite genomen de vragenlijst in te vullen en te 
retourneren. 
 
In deze notitie is een samenvatting gegeven van de ingevulde vragenlijsten. De 
formulieren van de bewoners aan de Oude Weerlaan zijn buiten deze samenvatting 
gehouden omdat die voornamelijk betrekking hebben op het DLG plan dat grenst aan de 
Oude Weerlaan. 
 
1a. Wat is de status van de respondenten? 
In de onderstaande grafiek staan de respondenten gecategoriseerd weergegeven. Dit 
geeft inzicht in de herkomst van de respondenten.  
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1b. Gerangschikt op adres. 
 

Aantal respondenten per straat
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2a. Een levend panorama (de kwaliteiten van het gebied volgens respondenten) 
Door meer dan de helft van de respondenten wordt als kwaliteit van het gebied de rust, 
ruimte en het weidse uitzicht genoemd. Het landelijke gebied met koeien, paarden en de 
vele weidevogels maakt het gebied de moeite waard. De polder met haar oude 
slagenlandschap en open karakter wordt gezien als een mooi stuk (enige) groen tussen 
Bennebroek en Hillegom.  
 
 
2b. De minpunten van het gebied volgens de respondenten 
De oprukkende bebouwing en verrommeling wordt door ongeveer de helft van 
respondenten als storend ervaren in het gebied. Vervallen opstallen, oprukkende 
industrie, kassen en bedrijfsgebouwen worden hier genoemd als boosdoeners. 
Bovendien is het sluipverkeer en het toenemende vrachtverkeer storend. Hierbij is de 
ontsluiting niet goed en laat het onderhoud aan de Zandlaan te wensen over. 
  
 
3. Wat er mist volgens de respondenten in het gebied 
Het karakter van het gebied dient bovenal behouden te blijven. Als mogelijkheden voor 
recreatie geeft ongeveer de helft van de respondenten aan dat fiets- en wandelpaden 
gewenst zijn. Hierbij zouden de door een aantal respondenten genoemde picknick 
plaatsen of bankjes goed passen. Een drietal respondenten heeft aangeven dat een 
golfbaan gewenst is in het gebied, welke volgens hen goed zou aansluiten bij de ambities 
voor een jachthaven. Andere wensen die genoemd zijn, luiden als volgt: een 'mountain 
bike trail', detailhandel rond het gebied, een camping, ruiterpaden en goede 
bereikbaarheid voor vrachtverkeer. 
 
 
4. Wat de respondenten absoluut niet willen in het gebied 
Meer dan tweederde van de respondenten wil geen weg dwars door het gebied. Dit zorgt 
voor verstoring van de nu aanwezige rust en natuur. Ook noemt meer dan de helft van de 
respondenten dat de bebouwing in het gebied niet meer moet toenemen. Toename zorgt 
voor het wegnemen van het weidse uitzicht in de polder. Een deel van de respondenten 
wil de jachthaven in het gebied en een deel niet, omdat deze verkeer aantrekt en het 
karkater van het gebied verstoort. Bovendien wil een aantal mensen niet dat er verdere 
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vernatting optreedt, omdat dit zorgt voor vernietiging van het weidelandschap en het 
muggen zou aantrekken. Verdere aandachtspunten die genoemd werden in de enquêtes 
zijn: geen industrie, vliegtuigsport, vakantiehuisjes, massarecreatie, woonboten en 
vakantiepark. 
 
5. Mening van respondenten over gepresenteerde plannen 
 
- Noordelijke ontsluiting Greenport: verbinding N205-N206  

Mening verbinding N205-N206
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Het overgrote deel van de respondenten is tegen de aanleg van de verbindingsweg N205-
N206. In de hierbovenstaande verbeelding is dit ook goed te zien. Argumenten hiervoor 
zijn dat een MER onderzoek heeft uitgewezen dat de nieuwe weg niets oplost, natuur en 
landschap worden aangetast en er bestaan twijfels aan de noodzaak van de 
verbindingsweg. Een aantal respondenten houdt de mogelijk tot realiseren wel open, 
maar willen hierbij de verbinding aan de rand van het gebied of een ondertunneling.  
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- Nieuwe haven in het noorden van de Polder 

Mening haven in het noorden van het gebied

0

2

4

6

8

10

12

V
oo

r

O
nd

er
vo

or
w

aa
rd

e

Te
ge

n

G
ee

n
m

en
in

g

Aantal

 
Over een haven in het noorden van het plangebied wordt wisselend  gedacht door de 
respondenten. Bijna de helft van de respondenten is tegen de aanleg van een haven in het 
noorden van de polder. Redenen die ze hiervoor noemen zijn: aantasting natuur, 
verdwijnen van de rust in het gebied, infrastructuur is er niet  geschikt voor meer verkeer, 
een nieuwe haven is niet nodig in het gebied en gemeente Bennebroek wil te veel op 
grondgebied van Hillegom. De overige respondenten zijn gedeeltelijk voor een nieuwe 
haven, maar een drietal noemt hierbij wel een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden 
zijn: niet te grootschalig, het moet schuil gaan achter groen en goede oplossingen voor 
ontsluiting van de haven.  
 
- Nieuwe woonvormen als landgoederen 

Mening respondenten nieuwe woonvormen 
als landgoederen
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Ongeveer de helft van de respondenten is voor nieuwe woonvormen in het gebied. Hierbij 
voeren ze vaak wel voorwaarden op waar deze nieuwe woonvormen aan dienen te 
voldoen. Voorwaarden hierbij zijn dat de bouwvorm landelijk moet blijven, de 
landgoederen aan de rand van het gebied gesitueerd moet worden, de gebouwen alleen 
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ter vervanging van oude agrarische opstallen en als ze  een oplossing tegen verpaupering 
vormen. Bovendien dient  het oude polderlandschap behouden te blijven. Argumenten 
tegen de ontwikkeling van nieuwe woonvormen in het gebied zijn: trekt mensen van 
buiten het gebied, tast de natuur, het oude polderlandschap, het uitzicht en het 
weidevogelgebied aan.  
 
- Natuurontwikkeling 

Mening respondenten natuurontwikkeling
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Bijna alle respondenten zijn voor natuurontwikkeling. Een aantal respondenten noemden 
hierbij wel een aantal voorwaarden. De voorwaarden die genoemd worden zijn: bij 
natuurontwikkeling dient er wel rekening gehouden te worden met de tuinders en 
agrariërs in het gebied (waterstand) en alleen weidevogelgebied en natuur ontwikkelt 
vanzelf wanneer het maar de ruimte krijgt. 
 
- Ontwikkeling wandel- en fietspaden 

Mening respondenten aanleg fiets- en 
wandelpaden
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Het overgrote deel van de respondenten is voor de aanleg van fiets- en wandelpaden in 
het gebied. Nadrukkelijk wordt hierbij een aantal malen genoemd dat het alleen fiets- en 
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wandelpaden moeten zijn en geen bromfiets- en ruiterpaden. Bovendien dient het volgens 
een aantal respondenten beperkt ontwikkeld te worden, zodat weidevogels in het gebied 
niet gestoord worden. Over de ligging van de fiets- en wandelpaden worden verschillende 
zaken benoemd. De ene respondent wil de paden dwars door de polder en de ander wil ze 
aan de randen. Belangrijk is ook dat de aanleg van de paden niet zorgt voor versnippering 
en verrommeling in het gebied. 
 
6. Antwoorden op de vraag of de respondenten zelf nog wensen of suggesties 
hebben voor Oranjewoud. 
Hieronder worden de wensen en suggesties van de respondenten (bijna letterlijk) 
opgesomd: 
- eventueel een golfbaan; 
- ondertunneling van de N205-N206; 
- de verrommeling zo veel mogelijk tegengaan. De boeren de ruimte geven die ze 

nodig hebben en ervoor zorgdragen dat de weidevogels en andere 
natuurelementen hun plek behouden; 

- bestemming huidige situatie aan de Oude Weerlaan onveranderd laten; 
- ruimte geven aan agrarische bedrijven met consumentgerichte activiteit en  

educatiemogelijkheden (voorbeelden: zelfkazende vee- en geitenhouders, 
kinderboerderij, landwinkels, biologische tuinders, viskwekerij);  

- je kunt natuurlijk van alles realiseren. maar de meeste ondernemers willen toch 
een redelijke vergoeding. Het lijkt me beter dat de gemeente/provincie eerst de 
nodige aankopen doet alvorens plannen te realiseren; 

- eigenaar in het gebied (70.000m2 grond): zou graag op zijn eigen grond meer 
mogelijkheden voor woonvormen en recreatieve detailhandel krijgen in 
combinatie met hun eigen tuincentrum. Hiermee kan voor de open stukken meer 
geld over blijven voor natuurontwikkeling. Betere ontsluiting is ook van belang in 
het gebied; 

- veel huizen in de polder zijn niet onderheid. Uitbreiding van het verkeer op de 
bestaande wegen zal voor problemen zorgen bij deze woningen. Afwatering in 'De 
Polders' moet tevens goed geregeld zijn; 

- Noord-Holland wil graag een jachthaven en ze willen ook geen weg. Dan moeten 
ze niet met die zaken aan komen dragen. Laat ze lekker bij hun eigen provincie 
blijven; 

- bedrijven 'inpakken' in groen; 
- bij (Blom) een camping met eventueel vakantiehuisjes. Sport en spel, kanovaren 

in de vaart en visvijver; 
- geen fietspad aan de buitenrand. 
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Bijlage 4: Ontwikkelingsmodellen 
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Bijlage 5: Input klankbordgroep 
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