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Plangebied en omgeving

Inleiding
Aanleiding

Het terrein van de voormalige betonfabriek Ringvaart in Hillegom 

is in de structuurvisie (2008) van de gemeente aangewezen als 

potentiële woningbouwlocatie. Voor deze locatie geldt dat een 

verandering naar een overwegende woonfunctie een grote ver-

betering zal betekenen vanuit milieuhygiënisch oogpunt. Met 

haar ligging aan de Ringvaart en de Hillegommerbeek, en op 

relatief korte afstand van het centrum van Hillegom, vormt de 

locatie een zeer aantrekkelijke woonlocatie waarbij het gebied 

een dorps karakter dient te krijgen.

Voor de locatie, gelegen aan de oostkant van de gemeente, 

is inmiddels een kadernota vastgesteld (maart 2012). In het 

verlengde daarvan is een stedenbouwkundig hoofdstructuur 

vastgelegd en een bestemmingsplan opgesteld. Deze plannen 

vormen de belangrijkste ruimtelijke en juridisch planologische 

kaders voor de transformatie naar een woonomgeving. Deze ka-

ders leggen vooral programma, maatvoering en situering vast. 

Om de ambities met betrekking tot de beeldkwaliteit vast te leg-

gen is dit beeldregieplan opgesteld. Dit voor zowel de bebou-

wing als de openbare ruimte. 

 

Doel

De komende 10 jaar zal het Ringvaartterrein worden getransfor-

meerd naar een nieuwe dorpse wijk waar gewoond en aan huis 

gewerkt kan worden. Op het Ringvaartterrein komen maximaal 

320 woningen met aan-huis-verbonden beroepen, voorzienin-

gen, groen, water, straten, speelplekken, etc.. Gezien de huidige 

economische markt zal de ontwikkeling fasegewijs plaatsvin-

den. Om zo goed mogelijk op de (toekomstige) markt in te kun-

nen spelen is een flexibel plan opgesteld. De stedenbouwkun-

dige hoofdstructuur is vastgelegd, maar de woonvelden zijn vrij 

te verkavelen. Het bestemmingsplan sluit daar op aan zodat er 

juridisch planologisch geen belemmeringen zijn.

Het beeldregieplan heeft als doel aanvullende spelregels mee 

te geven als inspiratie voor ontwikkelende partijen en toekom-

stige bewoners om hun woning te realiseren. De spelregels zijn 

aanvullend op de stedenbouwkundige hoofdstructuur. Deze 

hoofdstructuur is het resultaat van een aantal proefverkave-

lingen waarvan de stedenbouwkundige essentie is vastgelegd. 

Naast het te realiseren dorpse karakter vormt dit de basis voor 

het beeldregieplan. Het beeldregieplan gaat daar op door en 

geeft aanvullend in woord en beeld, op verschillende schaal-

niveaus, uitgangspunten en inspiratie voor het ontwerp van de 

openbare ruimte en de gebouwen. Het gaat om spelregels en 

inspiratie die de kwaliteiten van de omgeving zichtbaar maakt, 

een handvat geeft voor een gevarieerde en levendige wijk met 

een sterke dorpse identiteit en een aantrekkelijke en leefbare 

buitenruimte.
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Beeldkwaliteit lijkt een persoon- en tijdgebonden begrip. “Wat 

de één mooi vindt, vindt de ander lelijk” en “oude gebouwen zijn 

toch mooier dan nieuwe gebouwen”. In onze visie is beeldkwali-

teit echter niet persoonsgebonden en heeft het begrip meer te 

maken met ‘zorgvuldig’ en ‘passend’. De mate waarin bebou-

wing, straten en groen passen in een bepaalde situatie bepaalt 

de beeldkwaliteit van een gebied.

Het maken van een beeldregieplan heeft drie grote voordelen:

1.   Juridische aanvulling

Niet alle aspecten die de beeldkwaliteit en identiteit van 

een locatie bepalen kunnen in een bestemmingsplan of 

welstandnota worden geregeld. Het beeldregieplan vult aan 

waar nodig.

2.   Ontwikkelingsinstrument

Het beeldregieplan is altijd ontwikkelingsgericht. De ele-

menten die de beeldkwaliteit van de locatie bepalen, wor-

den beschreven en verbeeld. Hieruit kunnen richtlijnen voor 

toekomstige ontwikkelingen worden vastgesteld. Deze hoe-

ven niet per se een historiserend karakter te hebben. Het 

beeldregieplan biedt het kader waarbinnen toekomstige 

ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. Hierbij kan ge-

dacht worden aan onder andere:

stedenbouwkundige eenheden;

• uitstraling van de bebouwing in de te onderscheiden zo-

nes;

• onderlinge samenhang van de bebouwing;

• gewenste massa en geleding van de bebouwing;

• dak- en kapvormen;

• gewenst materiaal- en kleurgebruik voor de bebouwing;

• overgangen van privé naar openbaar;

• materiaal- en kleurgebruik voor de inrichting van de open-

bare ruimte;

• nagestreefd beeld met betrekking tot beplanting in relatie 

tot het landschap.

3. Enthousiasmerend

Naast de juridische aanvulling heeft het beeldregieplan ook een 

belangrijke functie in de communicatie met belanghebbenden. 

Daar waar het bestemmingsplan en de welstandsnota zich vaak 

manifesteren als regels waaraan burgers zich moeten houden, 

doet het beeldregieplan ook uitspraken over de openbare ruim-

te. Met andere woorden: de gemeente en ontwikkelende par-

tijen leggen zichzelf ook een inspanningsverplichting op.

Door inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van de directe omge-

ving en de locatie is, kan gemakkelijk duidelijk worden gemaakt 

dat de regelgeving een doel heeft. Zo fungeert het beeldregie-

plan als aanjager voor kwaliteit. Een goede beeldregie enthou-

siasmeert en maakt ons bewust van de kwaliteit die er is en 

die behaald kan worden, ook bij nieuwe ontwikkelingen. Doel-

stelling is om ruimte te bieden aan ontwikkelende partijen, 

maar ook aan CPO’ers (collectief particulier opdrachtgevers) en 

PO’ers (individuele bouwers). Dit vraagt enerzijds om helderheid 

en anderzijds om flexibiliteit. 
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Plangebied

Het plangebied ligt op ongeveer 700 meter ten oosten van het 

centrum van Hillegom, direct aan de Ringvaart op de grens van 

het oude land van de binnenduinrand en het nieuwe land van 

de Haarlemmermeerpolder. De Ringvaart vormt de oostelijke 

begrenzing van het plangebied. Aan de zuidzijde wordt het plan-

gebied begrensd door het water van de Hillegommerbeek, aan 

de westzijde door de Olympiaweg. De noordzijde van het plan-

gebied wordt begrensd door achtertuinen van de bestaande 

woningen aan de Meerlaan. Deze bestaande woningen aan de 

Meerlaan vallen buiten het plangebied. Het totale plangebied 

meet circa 300 bij 300 meter en heeft een omvang van circa 

10 hectare. 

Leeswijzer 

De opbouw van dit beeldregieplan is als volgt: hoofdstuk 2 staat 

in het teken van het proces. Hierbij gaat het om de rol van het 

beeldregieplan in het ontwikkelingsproces van het Ringvaartter-

rein. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de stedenbouwkundige 

hoofdstructuur beschreven inclusief de daar aan voorgafgaan-

de ruimtelijke en functionele analyse. Hoofdstuk 4 gaat in op 

de kenmerken van de gewenste beeldkwaliteit voor het gehele 

plangebied, waarbij zowel de private als de openbare ruimte aan 

de orde komt. In hoofdstuk 4 wordt de beeldregie van de ver-

schillende zones nader beschreven. 





Proces
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Venneperpad richting het Ringvaartterrein

Proces
Inleiding

Dit beeldregieplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad 

van Hillegom. De in dit document vastgelegde ambities, regels 

en richtlijnen krijgen hierdoor de status van een beleidskader 

en vervangen daarmee de gemeentelijke welstandsnota. De al-

gemene welstandscriteria uit de welstandsnota blijven echter 

wel van kracht. Op deze criteria kan worden teruggevallen in het 

geval van excessen.

Nadat het beeldregieplan is vastgesteld kan het als toetsings-

kader worden toegepast bij de verdere uitwerking van het Ring-

vaartterrein. Voor de uit te werken woonvelden dient een ver-

kavelingsplan te worden opgesteld. Daarbij zal zowel met het 

bestemmingsplan als met het beeldregieplan rekening moeten 

worden gehouden. In aanvulling op het beeldregieplan kan een 

nadere aanvulling worden opgesteld gebaseerd op de definitie-

ve stedenbouwkundige uitwerking (per veld).

De beeldkwaliteit van het Ringvaarterrein wordt volgens onder-

staande verkregen en getoetst. Daarbij dient een onderscheid 

te worden gemaakt tussen stedenbouwkundige uitwerkings-

plannen en bouwplannen. 

Kwaliteitsborging

De herontwikkeling van het Ringvaartterrein kent waarschijnlijk 

een lange tijdsspanne. De ontwikkeling zal plaatsvinden per 

veld of zelfs per perceel, waarbij de invulling momenteel nog 

niet concreet is. Het beeldregieplan is hierop toegerust door het 

geven van sfeerbeschrijvingen in plaats van concrete en kwan-

titatieve richtlijnen.

Met het oog op het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit wordt 

door de gemeente een supervisor aangesteld als gemanda-

teerde namens de welstandscommissie. De supervisor houdt 

toezicht op de architectonische en/of stedenbouwkundige kwa-

liteiten tijdens ontwerp en uitvoering van een plan. Dit met het 

oog op kwaliteit en eenheid in de planuitwerking. De supervisor 

vormt de continue factor tijdens de uitwerkingsfase, en zorgt 

voor architectonische samenhang tussen de verschillende ge-

bouwen, complexen en deelgebieden binnen het plangebied.

De taken van de supervisor zijn:

• advies bij eventuele uitwerking stedenbouwkundig plan;

• begeleiding van de (particuliere) opdrachtgevers bij de ar-

chitectenselectie;

• begeleiding van de architecten bij de uitwerking van deel-

projecten;

• coördinatie van het plan- en bouwproces;

• overleg met de welstandscommissie;

• het bijstaan van opdrachtgevers en architecten tijdens be-

zuinigingsrondes, en daarbij de kwaliteit in het oog houden.
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De supervisor vormt de gesprekspartner voor ontwerper en op-

drachtgever en wordt al bij de start van het ontwerp betrokken. 

Naast het beoordelen van gebouwen kan de supervisor boven-

dien uitspraken doen over de inrichting van de openbare ruimte 

en de stedenbouwkundige situatie. 

Kavelpaspoorten/deeluitwerkingen

In aanvulling op het beeldregieplan kan voor een aantal locaties 

in het plan zogenaamde kavelpaspoorten of deeluitwerkingen 

worden opgesteld. Op basis van de Woningwet is het niet mo-

gelijk plannen te beoordelen op basis van algemene en niet-

objectiveerbare criteria. Deze criteria moeten in enige mate 

objectiveerbaar zijn en door de raad vastgesteld. Indien het 

beeldregieplan in bepaalde gevallen onvoldoende houvast biedt 

voor de kwaliteitstoetsing stelt de supervisor, in de geest van 

het beeldregiepan, objectieve criteria op. 

In een kavelpaspoort of deeluitwerking worden de eisen, welke 

specifiek van toepassing zijn, uit het stedenbouwkundig plan, 

bestemmingsplan en beeldregieplan bijeengebracht en op een 

heldere wijze verwoord en in beeld gebracht. Eisen die kunnen 

worden vastgelegd zijn bijvoorbeeld oriëntatie, rooilijn, bouw-

massa, kap- en/of dakvorm, materialisatie, kleurgebruik en erf-

afscheiding.   

De kavelpaspoorten voor de vrije kavels van het Ringvaarterrein 

kunnen op basis van de nadere uitwerking in een latere fase 

worden opgesteld en aan het beeldregieplan worden toege-

voegd.   



AnAlyse en hoofdstructuur
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1615 1900

1950 1993

Meerlaan richting de Ringvaart

Braakliggend terrein

Hillegommerbeek richting de Ringvaart
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Analyse
Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de ontstaansgeschiedenis en het ka-

rakter van het plangebied en de directe omgeving daarvan. 

Beide hebben aanleiding gevormd voor de stedenbouwkundig 

opzet van het Ringvaartterrein en het dorpse karakter dat het 

nieuwe woonmilieu moet krijgen.  

Historie

Hillegom is ontstaan op een strandwal en voor het eerst vermeld 

in 1248. De bebouwing concentreerde zich aanvankelijk aan de 

huidige Hoofdstraat, als onderdeel van een over de strandwal 

lopende weg (Leidsestraat en Weeresteinstraat). De daaraan 

in de 17de en 18de eeuw ingerichte buitenplaatsen zijn inmid-

dels verdwenen. Aan de zuidzijde van de Hoofdstraat ligt een 

driehoekig pleintje (Houttuin), waar oorspronkelijk het rechthuis 

stond. Na de inpoldering van de Haarlemmermeer (1852) ont-

wikkelde Hillegom zich tot een welvarend dorp met talrijke nieu-

we landhuizen en villa’s van welgestelde bollenkwekers. In het 

eerste kwart van de 20ste eeuw werden enkele nieuwe woonwij-

ken verwezenlijkt. Na de Tweede Wereldoorlog is het gebied ten 

oosten van de dorpskern volgebouwd tot aan de Ringvaart van 

de Haarlemmermeerpolder. De ligging tussen Haarlem, Leiden 

en Amsterdam, gepaard aan een goede infrastructuur, maakte 

Hillegom de laatste decennia van de twintigste eeuw tot een 

gewilde woongemeente. De bevolking groeide snel, van 9000 

inwoners rond 1920 tot ruim 20.000 in 2012.

Analyse plangebied

Het plangebied ligt direct aan de Ringvaart van de Haarlemmer-

meerpolder. Op dit moment ligt het terrein als een ontoegan-

kelijk “eiland” in Hillegom, omsloten door wegen en water. De 

randen bestaan uit het water van de Ringvaart en de Hillegom-

merbeek. De Meerlaan en de Olympiaweg vormen de overige 

randen. In het plangebied is nagenoeg geen bebouwing (meer) 

aanwezig. Er staan slechts nog enkele (bedrijfs)gebouwen. In 

zijn algemeenheid heeft het gebied nu een verlaten en versle-

ten karakter.

Het plangebied vormt door de positie tegen de Ringvaart aan 

een belangrijke toegang vanuit de polder tot Hillegom. Deze en-

treewerking is een belangrijke opgave in de planvorming. Voor 

het plangebied vormt de Meerlaan nu de enige entree tot het 

plangebied. Tevens draagt de ligging van de locatie, direct aan 

de Olympiaweg en Meerlaan, er toe bij dat de ontsluiting van het 

plangebied geoptimaliseerd kan worden. 

Venneperpad met zicht op het plangebied

Groene profiel van de Olympiaweg

Het plangebied gezien vanaf de Hillegommerdijk

Kraan en bedrijfsbebouwing in het plangebied
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1. Verbindingen in Hillegom met de Meerlaan als belangrijke oost-west verbinding.

2. Bebouwd gebied Hillegom en Beinsdorp met groen- en waterstructuur en het 
agrarisch landschap. Waterlopen haaks op de Ringvaart in combinatie met groen-
gebieden.

3. Rand van Hillegom aan de Ringvaart bestaande uit verschillende ruimtelijke ‘ei-
landen’ doorsneden door de lintstructuur van de Meerlaan en diverse waterlopen. 
Ontsloten door één hoofdweg.

4. Analyse van de ringweg van Hillegom waarbij het oostelijke deel een overwegend 
parkachtige setting heeft waarbij de bebouwing deels gericht is op de hoofdweg.

5. Analyse van de oost-west structuur Meerlaan-Hillegommerbeek. Dit zijn belang-
rijke structurerende lijnen in Hillegom. Binnen de structuren liggen respectievelijk 
het centrum, de haven, een te transformeren bedrijventerrrein, de Olympiaweg, 
het Ringvaartterrein en de Ringvaart zelf.

6. Groen in de vorm van de Olypiaweg en het Beltpark. Bebouwingsranden aan de 
overzijde van de Ringvaart (Beinsdorp), de Meerlaan en het bedrijventerrein.

7. Zichtbaarheid van het plangebied. Opvallende punten vanaf de Olympiaweg/Hil-
legommerbeek en het Venneperpad over de Ringvaart

1. 2.

5.4.

3.
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Tegenover de locatie aan de zuidzijde is het Beltpark gelegen 

dat door zijn groene uitstraling een positief effect heeft op de 

locatie. Aan de overzijde van de Olympiaweg is het bedrijventer-

rein Hillegommerbeek gesitueerd. Door de uitstraling en func-

ties van de bedrijven, direct gelegen aan de Olympiaweg, heeft 

dit geen nadelige invloed op de planlocatie. De royale groene 

inrichting van de Olympiaweg ter plaatse draagt hier eveneens 

positief aan bij.

  

Het plangebied kent een insteekhaven aan de Hillegommer-

beek. Door de ligging aan het water van de Ringvaart en de Hille-

gommerbeek met de insteekhaven heeft de locatie veel poten-

tie in zich om tot een bijzondere woonwijk te worden ontwikkeld. 

Ook het water langs de Olympiaweg en aan de achterzijde van 

de Meerlaan draagt daar toe bij. In het verleden waren er ook 

insteekhavens aan de Ringvaart. Deze zijn inmiddels gedempt. 

Aan weerszijde van de locatie liggen aan de Ringvaart woonge-

bieden. Op relatief korte afstand is het centrum van Hillegom 

gelegen. Zowel te voet als per fiets is het centrum goed bereik-

baar. Een ideale locatie aan de rand van Hillegom om te wonen . 

Stedenbouwkundige hoofdstructuur

Het stedenbouwkundig plan speelt in op de aanwezige kwalitei-

ten en ruimtelijke karakteristieken van de locatie, en de directe 

omgeving, en gaat uit van een dorpse setting. Gezien de huidige 

woningbouwmarkt en de mogelijkheid om flexibel te zijn naar 

de toekomst is er voor gekozen om het stedenbouwkundig plan 

voor het Ringvaartterrein op hoofdlijnen vast te leggen. Diverse 

stedenbouwkundige schetsverkavelingen hebben hieraan ten 

grondslag gelegen.

  

De hoofdstructuur van het plan gaat uit van een hoofdentree 

op de Olympiaweg, welke doorloopt als een centrale lijn door 

het plangebied en eindigt bij de Ringvaart. Deze lijn vormt de 

visuele verbinding tussen de Venneperweg (Beinsdorp) ten oos-

ten van de Ringvaart en de Hofstraat/Einsteinstraat richting het 

centrum van Hillegom. Hiermee wordt het gebied op een heldere 

wijze verknoopt met de omgeving en krijgt het een eigen struc-

tuur. Vanuit deze centrale lijn kunnen de te realiseren woonvel-

den worden ontsloten.
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6.

7.

Beltpark aan de overzijde van de Hillegommerbeek

Lange lijn van het Venneperweg in de Haarlemmermeer
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Ringvaartterrein te Hillegom
voorbeeldverkaveling

Schaal:
datum:
projectnummer:
tekeningformaat:

1:1000
27 mei 2013
SR120035
A2

Legenda

 Uitgeefbare velden 
 Openbaar groen
 Verkeersruimte
 Wegassen
 Indicatie rooilijn
 Stedenbouwkundig accent
 
 

Proefverkaveling op basis van de 
stedenbouwkundige hoofdstructuur

Stedenbouwkundig hoofdstructuur
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Langs de Olympiaweg, wordt een representatieve rand voorge-

steld van woningen. Deze zijn in ieder geval met de voorzijde 

gericht op deze weg en krijgen extra aandacht bij de architec-

tonische uitwerking, waardoor een aantrekkelijke straatwand 

ontstaat. Nabij de entree van de wijk en de brug over de Hil-

legommerbeek wordt een stedenbouwkundig accent voorzien 

om deze bijzondere plekken te markeren. Met deze rand wordt 

bovendien het verkeerlawaai afkomstig van de Olympiaweg af-

geschermd waardoor er achter een aantrekkelijk woonklimaat 

ontstaat. De ontsluiting en het parkeren wordt deels aan de 

voorzijde opgelost.

In tegenstelling tot de rand langs de Olympiaweg krijgt de oe-

ver van de Hillegommerbeek voornamelijk een groen karakter. 

Mede door de opgenomen bebouwingsvrije zone direct langs 

het water ontstaat hier een overwegend groene en open rand. In 

het beeld speelt de bebouwing hierdoor een ondergeschikte rol. 

Met deze opzet wordt aansluiting gezocht op het aan de over-

zijde gelegen Beltpark. Direct langs het water bestaat tevens 

de mogelijkheid om steigers te realiseren waaraan boten kun-

nen worden aangelegd. De kwaliteiten van deze rand worden 

hiermee maximaal benut ten behoeve van een aantrekkelijk en 

bijzonder woonmilieu.

  

Halverwege de zuidelijke rand van het plangebied prikt de oude 

insteekhaven het plangebied in. Deze haven is als “kwaliteits-

element” geïntegreerd in het stedenbouwkundig plan. Rondom 

de haven zijn openbare kades voorzien en in het verlengde van 

de haven een groene pleinruimte, waar tevens plaats is voor 

een speelplek. De bebouwing rondom de haven en het plein is 

georiënteerd op deze openbare ruimte waardoor een levendig 

woongebied kan ontstaan. In de haven is ruimte voor het aan-

leggen van boten. 

  

De oostrand van het plan vormt “het gezicht” van Hillegom aan 

de Ringvaart. Een deel van de kade aan de Ringvaart wordt 

openbaar. De woningen aan deze kade zijn gericht op de Ring-

vaart. In het beeld langs de Ringvaart is eveneens rekening ge-

houden met een stedenbouwkundig accent. Dit accent vormt 

3.

Olympiaweg gezien vanuit het plangebied met aan de overzijde 
het bedrijventerrrein

De insteekhaven met kraan



de overgang tussen de openbare, waar tevens boten aangelegd 

kunnen worden, en private kade. Tegelijkertijd vormt dit punt de 

beëindiging van de centrale ontsluiting die in oost-west richting 

door het plangebied loopt. Naast het stedenbouwkundig ac-

cent is rekening gehouden met een deels groene pleinruimte 

grenzend aan de Ringvaart. Woningen zijn georiënteerd op deze 

centrale ontmoetingsruimte waar tevens plek is voor een speel-

voorziening.

  

De rand aan de noordzijde van het plangebied grenst deels aan 

de Meerlaan. In het stedenbouwkundig plan is het profiel van 

deze weg voortgezet door aan te sluiten bij de rooilijn van de 

bestaande woningen. Langs de Meerlaan ontstaat hierdoor een 

kleinschalige rand van woningen met ruime voortuinen. In deze 

rand is eveneens een extra ontsluiting geprojecteerd voor het 

gehele plangebied. Deze ontsluiting is in principe bestemd voor 

langzaamverkeer, maar kan tevens gebruikt worden door nood- 

en hulpdiensten in geval van calamiteiten.

Ringvaartkade in de huidige situatie.



Algemene beschrIjvIng beeldregIe
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Vogelvlucht van de proefverkaveling 
op basis van de stedenbouwkundige 
hoofdstructuur

Stedenbouwkundig hoofdstructuur

Legenda

 Uitgeefbare velden 
 Openbaar groen
 Verkeersruimte
 Wegassen
 Indicatie rooilijn
 Stedenbouwkundig accent
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Wisselende situering

Verbijzonderingen op de hoeken en aandacht 
voor achterkantsituatie.

Algemene beschrijving beeldregie
Kleinschalig en divers

Het Ringvaarterrein wordt een nieuw volwaardig en eigentijds 

woongebied van Hillegom. Ten aanzien van de na te streven 

beeldkwaliteit van de ontwikkeling wordt het karakter van het 

vooroorlogse bloemendorp als uitgangspunt genomen. Klein-

schaligheid en diversiteit zijn daarbij de belangrijkste sleutel-

woorden. Deze begrippen vallen samen met een relatief groene 

uitstraling van de woongebieden. In dit hoofdstuk worden zowel 

voor de private als voor de openbare ruimte aanknopingspunten 

gegeven voor de verdere stedenbouwkundige en architectoni-

sche uitwerking. 

Het gaat hier om aandachtspunten die van toepassing zijn op 

het gehele plangebied. In het hieropvolgende hoofdstuk wordt 

extra aandacht besteed aan de specifieke situaties en kwalitei-

ten in het plan.

Beeldkwaliteit van de private ruimte

Typologische menging

In het nieuwe woongebied wordt gestreefd naar een bepaalde 

mate van diversiteit. Op het hoge schaalniveau gaat daarom de 

voorkeur uit naar het mengen van verschillende woningtypes. 

Dit wil zeggen dat dure, middeldure en goedkope woningen zo-

veel mogelijk door het gehele plan voorkomen. Uiteraard is wel 

ruimte voor een bepaalde mate van differentiatie naar woonmi-

lieus. 

Afwisselende situering

De situering van de bebouwing heeft invloed op de beleving van 

het gewenste kleinschalige en diverse karakter. Door het aan-

brengen van verspringingen in de voorgevelrooilijn op blok- of 

woningniveau kan een afwisselend straatbeeld ontstaan. Cru-

ciaal daarbij is een goede oriëntatie van de bebouwing op de 

openbare ruimte. Blinde gevels of achterkantsituaties grenzend 

aan de openbare ruimte moeten worden voorkomen. Indien der-

gelijke situaties onvermijdelijk zijn dient extra aandacht uit te 

gaan naar de architectonische uitwerking. 

Hoekoplossingen

In aansluiting op het belang van een goede oriëntatie van de 

bebouwing op de openbare ruimte wordt in dit beeldregieplan 

extra aandacht gevraagd voor hoogwaardige hoekoplossingen. 

Op beeldbepalende hoeken is het van belang dat de bebouwing 

de openbare ruimte op een goede manier begrensd en begeleid. 

Hiervoor kunnen verschillende oplossingen worden toegepast, 

zoals hagen, (begroeide) tuinmuren, erkers, entrees en/of bij-

zondere woningtypes.

Korrelgrootte

Naast aandacht voor de situering is het van belang ook de kor-

relgrootte van de bebouwing aan te laten sluiten bij het klein-

schalige en diverse karakter. Dit kan worden bereikt door het 

creëren van korte rijen en blokken met een kleine footprint. De 
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onderbrekingen van de gevelwand dragen bij aan de luchtige op-

zet van de verkaveling en zorgen voor afwisseling op blokniveau.

Bouwhoogte en kapvormen

Naast afwisseling in de situering van de bebouwing wordt ook 

gestreefd naar afwisseling in bouwhoogte (tussen de één en 

vier bouwlagen) en kapvormen. Bij voorkeur wordt deze afwisse-

ling geïntegreerd op blok- of perceelsniveau. Het uitgangspunt is 

dat de bebouwing wordt uitgevoerd met een kap, in aansluiting 

op de dorpse sfeer. Het toepassen van platte daken is op be-

perkte schaal mogelijk.

Hogere bebouwingselementen

In het plan komt op verschillende locaties gestapelde woning-

bouw voor met een hogere bouwhoogte. Bij de uitwerking van 

deze volumes moet worden voorkomen dat ze gaan contraste-

ren in massa en uitstraling met de lagere (woon)omgeving. De 

gestapelde bebouwing moet gezien worden als familie van het 

grondgebonden woonhuis.

Erfafscheidingen

Erfafscheidingen zijn één van de belangrijke overgangselemen-

ten tussen openbaar en privé. Voor het Ringvaartterrein staat 

daarom in het kader van een ambitieus ontwerp van een sfeer-

volle buurt een duurzame, zorgvuldig en mooi afgewerkte erfaf-

scheiding voorop.

Een algemene eis aan de vormgeving van de erfafscheiding, 

grenzend aan de openbare ruimte, is de uitvoering als een lage 

gemetselde plint met spijlen hekwerk en direct daarachter een 

beukenhaag of alleen een beukenhaag. De erfafscheidingen 

zijn onder te verdelen in lage erfafscheidingen en hoge erfaf-

scheidingen.

Lage erfafscheidingen
Aan de voorzijde van de woningen bestaat de erfafscheiding 
in de voortuin uit alleen een beukenhaag of een tuinmuur met 
een hoogte van 0,30 m en met op een regelmatige afstand uit 
elkaar staande opgemetselde kolommen tot 0,80 m. Tussen de 
penanten zit mogelijk een stalen hekwerk. Achter de muur staat 
een beukenhaag.
De totale hoogte van de erfafscheiding moet ca. 0,80 m zijn.
Alle tuinmuren moeten aan de hoeken en aan de open kanten 
met penanten worden beëindigd.

Hoge erfafscheidingen
Waar zij- en achtertuinen aan de openbare ruimte grenzen, wor-
den in verband met de privacy hoge erfafscheidingen voorge-
steld. Dit geldt ook bij de parkeerterreinen. Een hoge erfafschei-
ding dient te bestaan uit een tuinmuur gecombineerd met een 
stalen hekwerk gecombineerd met begroeiing. Hierbij wordt de 
voorkeur gegeven aan een tuinmuur met de hoogte van 0,80 m. 
De tuinmuur mag samen met het stalen hekwerk een maximale 
hoogte van 2,00 m hebben. Voor de overgang bij zijtuinen op 
hoekpercelen van lage naar hoge erfafscheiding geldt in het 
algemeen dat de lage erfafscheiding 2/3 van de zijgevel van 
het gebouw afdekt en de hoge erfafscheiding 1/3. Het karak-
ter van de zijgevel als voorgevel (entree, raampartijen) is hierbij 
bepalend.

Gestapelde bebouwing als familie van het grond-
gebonden woonhuis.

Parkeren op eigen terrein bij voorkeur achter de 
voorgevelrooilijn.

Hagen op de erfgrens
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Architectuur

Op een lager schaalniveau kan diversiteit worden gecreëerd 

in architectuur voor bouwblokken of individuele woningen. Het 

dorpse karakter komt verder tot uitdrukking door het toepas-

sen van traditionele materialen, zoals baksteen en hout als 

hoofdmateriaal. Het kleurgebruik is in beginsel ingetogen. Ge-

vels kennen een heldere geleding en worden afgestemd op de 

bebouwing in de omgeving. Met de architectonische uitwerking 

wordt aandacht besteed aan een zorgvuldige detaillering, waar-

bij plastiek  en ornamentiek gewenst zijn. Een eigentijdse verta-

ling van bestaande architectuurstijlen vormt het uitgangspunt.

Voortuinen en parkeren op eigen terrein

Het meerdendeel van de woningen krijgt een voortuin. De erf-

afscheiding bestaat uit een haag eventueel in combinatie met 

een lage tuinmuur zodat op deze manier een bijdrage wordt 

geleverd aan een luchtig en groen straatbeeld. Om de aanblik 

van de voortuinen overwegend groen en open te houden is het 

wenselijk het parkeren op eigen terrein zoveel mogelijk achter 

de voorgevelrooilijn plaats te laten vinden. 

Eenheid

Alleen diversiteit en kleinschaligheid nastreven is onvoldoende 

om het Ringvaartterrein tot een mooie en samenhangende wijk 

van Hillegom uit te laten groeien. Met de ontwikkeling wordt 

dan ook in beperkte mate gestreefd naar één geheel qua sfeer, 

architectuur en materialisatie. De gewenste afwisseling dient 

daarom altijd te worden bezien ten opzichte van het grotere ge-

heel. Dit vraagt om samenwerking tussen de verschillende ont-

werpers die betrokken zijn bij de verdere uitwerking.

Beeldkwaliteit van de openbare ruimte

Fijnmazig netwerk

De gewenste diversiteit en kleinschaligheid wordt op verschil-

lende manieren en op verschillende schaalniveaus nagestreefd.

Op de eerste plaats komt de kleinschaligheid tot uitdrukking 

door het creëren van een fijnmazig netwerk van wegen en paden 

in aansluiting op het omliggende gebied. Het netwerk bestaat 

uit korte woonstraten waarop de aangrenzende bebouwing is 

georiënteerd. Op deze manier ontstaat een aaneenschakeling 

van goed verbonden kleinschalige ruimten.

Eenheid in kleur- en materiaalgebruik

Op het niveau van de architectonische en stedenbouwkundige 

uitwerking wordt diversiteit gestimuleerd. De openbare ruimte 

heeft daarentegen, letterlijk en figuurlijk, een verbindende rol 

binnen de planontwikkeling.

Het openbaar gebied kent een heldere inrichting met een ter-

racottakleurige rijloper, zwarte molgoten en grijskleurige trot-

toirs. In het profiel van de hoofdas worden de trottoirs verhoogd 

aangelegd doormiddel van zwarte afgeschuinde stoepbanden 

in aansluiting op de eveneens zwarte molgoot. In de overige 

straten zorgt het contrasterende kleurgebruik voor een duidelijk 
Kleur- en materiaalgebruik voor de openbare ruimte



Voorbeeldprofielen van de hoofdas
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Voorbeeldprofielen van de (woon)straten
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scheiding en kan het volledige profiel op a-niveau worden gerea-

liseerd. Bij voorkeur worden de straatbomen ingepast door mid-

del van boomroosters in combinatie met een boombeschermer.

Buurtparkjes

In de ontwikkeling van het Ringvaartterrein is rekening gehou-

den met een drietal buurtparkjes. Deze parkjes vormen centrale 

plekken in de wijk en zijn gekoppeld aan belangrijke structuren 

zoals de insteekhaven en de Ringvaart.

De buurtparkjes kennen een eenvoudige en overwegend groene 

inrichting met gras en enkele solitaire bomen. Hierbij kan wor-

den gedacht aan de Aesculus hippocastanum (paardenkastan-

je), Quercus robur (zomer eik), de Fagus sylvatica (gewone beuk) 

of andere kweekvormen hiervan. Door de aanplant van enkele 

van deze langzaamgroeiende bomen ontstaat ook op de lange 

termijn een waardevolle toevoeging aan de openbare ruimte.

In de buurtparkjes is verder ruimte voor speeltoestellen. Gezien 

de prominente plek van deze speeltoestellen in de wijk is het 

van belang hier extra aandacht aan te besteden. De voorkeur 

gaat daarbij uit naar natuurlijk ogende speeltoestellen van Robi-

nia hout in combinatie met roestvast staal. Het toepassen van 

felle kleuren en gecoate materialen moet worden voorkomen.

Kades

Twee bijzondere plekken op het Ringvaartterrein is de Ring-

vaartkade en de openbare ruimte rondom de insteekhaven. Op 

deze twee plekken grenst de openbare ruimte direct aan het wa-

ter. De plekken vragen om een extra investering in het ontwerp, 

materiaalgebruik en straatmeubilair, waarbij de industriële wa-

tergerelateerde bedrijvigheid een inspiratiebron kan zijn.

Het gebruik van afwijkende bestratingsmaterialen is mogelijk.  

Ook de vormgeving van de kades vragen extra aandacht. Bij het 

toepassen of handhaven van de damwandprofielen is het ge-

wenst extra aandacht te besteden aan de afwerking in aanslui-

ting op de bestrating.

Paardenkastanje Natuurlijk oogende speeltoestellen van robinia hout

Kaderand

Damwandkade

Kade als openbare ruimte
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Voorbeeldprofiel Ringvaartkade

Steigers haaks op de kade

Voorbeeldprofiel voor de Ringvaartkade

Voorbeeldprofiel voor de insteekhaven

Aantrekkelijke inrichting Ringvaartkaden en haven.



Aanlegsteigers

Aan de Hillegommerbeek en Ringvaartkade is het in de toe-

komst mogelijk om boten aan te leggen. In het bestemmings-

plan is hiervoor een regeling opgenomen. In deze regeling zijn 

eisen gesteld ten aanzien van de situering en omvang van de 

steigers. Voor de beeldkwaliteit is het van belang eenheid te cre-

eren in de uitstraling van de aanlegsteigers. De keuze voor hout 

als hoofdmateriaal vormt daarom het uitgangspunt. Daarnaast 

is de vormgeving van de steigers sober en functioneel.

Parkeren

Het parkeren kan deels in het straatprofiel worden opgelost als 

zijnde langsparkeervakken. De overige parkeerplaatsen kunnen 

worden geclusterd in parkeerkoffers of haaksparkeervakken 

langs de rijloper. Indien deze parkeerkoffers onderdeel uitma-

ken van de openbare ruimte is extra aandacht vereist ten aan-

zien van de ruimtelijke inpassing. 

Op de eerste plaats moeten parkeerkoffers of haaksparkeervak-

ken bij voorkeur op onopvallende locaties worden ingepast. Ten 

tweede moet de omvang van de parkeerplaats in verhouding 

staan tot de aangrenzende openbare ruimte. Het parkeren mag 

het straatbeeld niet gaan domineren. Tenslotte is het wenselijk 

de parkeerplaatsen te voorzien van een groene inpassing door-

middel van lage blokhagen om de impact van de geparkeerde 

auto’s te verzachten.

Straatbomen

In de nieuwe straten wordt ruimte gereserveerd voor de aan-

plant van bomen. Met de aanplant van straatbomen worden de 

gevelwanden verzacht en het groene karakter van het gebied 

versterkt. Een goed voorbeeld van een mooie straatboom is de 

Pyrus calleryana ‘Redspire’ (peer). Deze boom is zeer geschikt 

voor straten en lanen. De uitbundige bloei van de boom zorgt 

voor een extra dimensie in de beleving van de (woon)straten.

Sierpeer als straatboomGroen aangeklede parkeerkoffers



sPecIfIeke beeldkwAlIteIt
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representatieve zijde

stedenbouwkundig accent

groene ruimte

Bijzondere beeldkwaliteitzones

Hoofdentree

Langzaamverkeer/callamiteiten 

Legenda
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WONEN AAN DE LAAN
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Specifieke beeldkwaliteit
Deelgebieden

Binnen de ontwikkeling van het Ringvaartterrein zijn vijf verschil-

lende gebieden aan te wijzen waar aanvullend op het gewenste 

dorpse woonmilieu aandacht besteed dient te worden aan de 

beeldkwaliteit. Hierbij gaat het met name om de randen van het 

plan; de Meerlaan, de Olympiaweg, de Ringvaart, en de Hille-

gommerbeek. Het vijfde deelgebied bevindt zich centraal in het 

plangebied in de vorm van de insteekhaven en de aangrenzende 

bebouwing. De vijf deelgebieden zijn uitgewerkt in thema’s:

• Wonen aan de laan;

• Wonen aan de singel;

• Wonen aan de vaart;

• Wonen aan de beek;

• Wonen aan de haven;

Per thema wordt doormiddel van referentiebeelden, aanzichten 

en een beknopte tekstuele toelichting het karakter van het ge-

bied geschetst.

De Laan

De Beek

De Haven

De Singel

De Vaart
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Wonen aan de Laan

Voortzetting van het bestaande profiel van de Meerlaan. Wonin-

gen zijn georiënteerd op de Meerlaan. Continuïteit van het pro-

fiel garanderen door het voortzetten van de voorgevelrooilijn van 

de bestaande woningen. De woningen aan de Meerlaan vormen 

een akoestische bescherming voor het achtergelegen woonge-

bied. De woningen worden uitgevoerd in twee lagen met kap en 

zijn opgedeeld in korte rijen.

Met de nieuwbouw wordt aangesloten bij de jaren dertig archi-

tectuur van de bestaande woningen. Hierbij gaat het om een tra-

ditionele baksteenarchitectuur met overstekken en verbijzonde-

ringen in de vorm van erkers en kopgevels. De gevels kennen 

een sterke horizontale geleding.

Het is mogelijk dat het bestaande kantoorgebouw behouden 

blijft. Indien hiervoor gekozen wordt dient met name aandacht 

uit te gaan naar de inrichting van de buitenruimte. Eventuele 

achterkantsituaties, zichtbaar vanaf de Meerlaan, moeten voor-

komen worden. De buitenruimte, waar met name het parkeren 

voor het kantoor gesitueerd is, krijgt een groene aankleding 

door middel van hagen en kleine bomen.

WONEN AAN DE LAAN

Bestaande kantoor aan de Meerlaan
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Wonen aan de Singel

De singel is een dynamisch gebied met de entree van het Ring-

vaartterrein. Bebouwing presenteert zich nadrukkelijk richting 

de Olympiaweg. Verbijzondering van de entree en de kruising 

van de Hillegommerbeek in de vorm van herkenbare bebou-

wingselementen langs de Olympiaweg. 

Wandvorming met een beperkt aantal doorbrekingen om zo-

doende een geluidluwe achterzijde te creëren. In dat kader is 

extra aandacht noodzakelijk voor de hoekoplossingen. Zorg-

vuldig ontworpen hoeken zijn ook essentieel voor de gewenste 

beeldkwaliteit.  Gebouwde hoekoplossingen vormen in beginsel 

het uitgangspunt waarbij altijd sprake is van een tweezijdige ori-

entatie. De begrenzing van de openbare ruimte bestaat in deze 

zone dus hoofdzakelijk uit voorgevels.
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De architectuur van de verschillende onderdelen van de wand  

kunnen verschillen maar zijn wel op elkaar afgestemd. Hierbij 

wordt aansluiting gezocht op het gebied van geleding van de 

gevel, massa, eventuele dakvlakken/daklijsten en kleur- en ma-

teriaalgebruik.

De kwaliteit van de woningen aan de Olympiaweg wordt onder 

andere bepaald door het ruime groene profiel. De brede groene 

bermen met boombeplanting en waterpartijen vormen het uit-

zicht van de woningen.

Wonen aan de Singel
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Wonen aan de Vaart

Het gezicht van Hillegom aan de Ringvaart. De bebouwing is ge-

richt op de Ringvaart en vormt een kleinschalige afwisselende 

wand. Samenhangend beeld tussen de verschillende deelont-

wikkelingen; de lage kade, het hoogte-accent en de losse volu-

mes in een (private) groene setting. De samenhang komt voort 

uit een logische opeenvolging van massa’s en de oriëntatie van 

de bebouwing op de Ringvaart. In het totaalbeeld vormen de ge-

leding van de gevels, kappen en het kleur- en materiaalgebruik 

belangrijke aspecten die afstemming verdienen.

Het stedenbouwkundig accent met een alzijdige oriëntatie 

neemt een centrale plek in. Het accent is gelegen aan een 

groene pleinruimte en dient als beëindiging van de centrale as. 

Het accent vormt tevens de overgang tussen de openbare kade 

en het private deel. Bijzondere aandacht voor hoekoplossingen 

in relatie tot de openbare ruimte. Gebouwde hoekoplossingen 

vormen daarbij het uitgangspunt waardoor de openbare ruimte 

hoofdzakelijk omsloten wordt door representatieve gevels.
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Wonen aan de Beek

Overwegend groene, bebouwingsvrije oever in aansluiting op 

het aan de overzijde gelegen Beltpark. De bebouwing presen-

teert zich beperkt met de gevel richting het water. Door de ruime 

opzet is veel afwisseling in de architectonische uitwerking mo-

gelijk. Afwisseling in situering, massa, kapvorm en architecto-

nisch concept draagt bij aan de informele uitstraling van deze 

open bebouwingsrand. Het accent ligt op een groene uitstraling 

in combinatie met aanlegplaatsen voor pleziervaartuigen.

Bij de verdere uitwerking van de kavels, bijvoorbeeld in de vorm 

van kavelpaspoorten, is het van belang extra aandacht te beste-

W O N E N  

A A N  D E  B E E K  

den aan de relatie tussen het gewenste beeld en de mogelijkhe-

den tot het vergunningsvrij bouwen.

Het stedenbouwkundig accent bij de brug over de Hillegommer-

beek vormt een uitzondering op dit beeld. Dit accent is de over-

gang tussen enerzijds de bebouwing langs de Olympiaweg en 

anderzijds de Hillegommerbeek. Het gebouw heeft zowel naar de 

Hillegommerbeek als de Olympiaweg een representatieve uitstra-

ling. De massa sluit aan op de bebouwingsrand langs de Olym-

piaweg en vormt tegelijkertijd de beëindiging van de openheid 

langs de Hillegommerbeek. Het gebouw wordt opgenomen in de 

overwegend groen ingerichte oever langs de Hillegommerbeek in 

aansluiting op het groene profiel van de Olympiaweg.
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Wonen aan de Haven

De Haven vormt een belangrijkste centrale openbare plek bin-

nen het Ringvaartterrein. De insteekhaven met aanlegplaatsen 

staat hier centraal. De woningen zijn georiënteerd op de haven 

en er is bijzondere aandacht voor gebouwde hoekoplossingen. 

Op deze manier wordt de openbare ruimte omsloten met repre-

sentatieve randen en ontstaat een intieme pleinruimte midden 

in het plangebied. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de 

noordwand van het plein als schakel tussen de hoofdas ener-

zijds en de pleinruimte/haven anderzijds. De wand heeft vol-

doende massa om de pleinruimte te begrenzen en krijgt een 

representatieve uitstraling mee.
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Naast de noordwand is de invulling van de hoekkavels bij de en-

tree van de insteekhaven ook zeer bepalend voor de uiteindelijke 

beleving van de ruimte. Bij deze kavels vormt een hoogwaardige 

architectuur in aansluiting op het beeld langs de insteekhaven 

het uitgangpunt. Daarnaast moet bij de verdere uitwerking veel 

zorg uitgaan naar de erfafscheidingen, onderlinge samenhang 

en algehele representativiteit van de kavel.

De uitwerking van de gevelwanden rondom de haven worden op 

elkaar afgestemd. Hierbij wordt eenheid gezocht in de parcel-

lering, situering, massa, kapvorm, geleding van de gevels en het 

kleur- en materiaalgebruik. Het doel is een rustig straatbeeld 

waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit van de openbare ruimte 

en de haven.
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