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1. Inleiding

Aan de noordrand van Hillegom ligt een bijzonder gebied, dat zich kenmerkt 
door verschillende functies die naast elkaar bestaan. Bedrijventerrein Horst 
ten Daal, de woningen van Patrimonium en de sportvelden van voetbalver-
eniging SIZO maken het tot een gemengd, maar ook een gefragmenteerd 
gebied. Bij diverse partijen in het gebied zijn planontwikkelingen gaande. 
Zo zijn de woningen van Patrimonium aan renovatie en deels op termijn 
aan vervangende nieuwbouw toe, is er sprake van de uitplaatsing van de 
sportvelden en zijn er enkele grotere bedrijven die hun bedrijfsvoering be-
eindigen of willen verplaatsen. Kortom, het gebied in Hillegom Noord is aan 
dynamiek onderhevig. 

Door het opstellen van een integraal toekomstgericht masterplan, waarin 
de ambities van de verschillende partijen worden uitgesproken ontstaat de 
mogelijkheid om het gebied naar een aantrekkelijk woon- en werkgebied 
te transformeren. Het masterplan is een integraal plan dat verder gaat dan 
een optelsom van de individuele ambities en ontwikkelingen. Doel is om 
een samenhangend ruimtelijk beeld te creëren met bijzondere aandacht 
voor de overgang van wonen en bedrijven. Het masterplan is opgesteld in 
samenwerking met de partijen in het gebied waarbij hertonwikkelingen en 
veranderingen binnen afzienbare tijd gaan spelen. 

Leeswijzer
Dit masterplan bestaat uit vier delen. Na de inleiding wordt in het tweede 
hoofdstuk een uitgebreide analyse gegeven. Deze analyse is ruimtelijke 
analyse van het gebied en een inventarisatie van alle relevante beleids-
stukken en de relatie daarvan op het masterplan. Beide analyse’s zijn 
vertaald in een sterkte-zwakte-kansen-bedreigingen analyse. Dit vormt het 
uitgangspunt voor de opzet van het masterplan. In hoofdstuk drie wordt het 
masterplan toegelicht. Het masterplan laat de ruimtelijke en functionele in-
vulling van het gebied zien met een tijdshorizon van ca. 10 jaar.  Het vierde 
en laatste hoofdstuk geeft een doorkijk naar de vervolgstappen en laat de 
mogelijke fasering in het gebied zien.   
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2. Analyse

Om een realistisch en integraal masterplan te kunnen maken is een uitge-
breide analyse gemaakt. Deze bestaat uit een ruimtelijke analyse, waarin 
de huidige stedenbouwkundige structuren zijn verbeeld, en een beleidsana-
lyse. Omdat de gemeente Hillegom diverse samenwerkingsverbanden heeft 
in de regio, zijn er ook meerdere (beleids)visies voor het gebied ontwikkeld. 
De doelstellingen van de verschillende visies verschillen, zo is bijvoorbeeld 
de ene meer gericht op de economische vooruitgang in het gebied, de 
andere gaat uit van de woningbehoefte binnen de regio. Daardoor kan het 
voorkomen dat de visies elkaar tegenspreken. In de beleidsanalyse worden 
al deze (regionale) visies benoemd en wordt in het kort de relevantie ervan 
voor het plangebied uitgelegd.

De analyse is vertaald in een SWOT analyse. Deze vormt het uitgangspunt 
voor het masterplan.  

Hillegom
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2.1 Ruimtelijke analyse

Ligging in Hillegom
Het plangebied ligt aan de noordrand van Hillegom en beslaat globaal het 
gebied tussen de Weerlaan, de Weeresteinstraat, de Oosteinderlaan en de 
Horst ten Daallaan. Het gebied ligt op ruim 1,5 kilometer van het station en 
het centrum, waardoor het als woongebied vrij geïsoleerd ligt. De Weere-
steinstraat is de belangrijkste ontsluitingsweg voor het gebied. Voor zowel 
vrachtverkeer als autoverkeer is dit de route richting de grotere verkeers-
aders. 
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Van der Kwaak

gemeente

Stek

Lommerse Uitendaal

v/d Berg
Turbo Viool

Pigeon

eigendomssituatie

Gemeente    62.377 m2

Stek     12.714 m2
      2.296 m2
      4.057 m2
    19.067 m2

Lommerse Uitendaal  24.539 m2
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    34.372 m2
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Pigeon   10.757 m2

Stag         890 m2
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Eigendommen en ontwikklingen

Hiernaast is de eigendomssituatie aangegeven. Binnen deze grenzen spe-
len diverse ideeën en ontwikkelingen. De plannen bevinden zich in uiteen-
lopende stadia. In sommige gevallen zijn de ontwikkelingen al vrij concreet, 
zoals voor de woonbuurt Patrimonium, waarvoor woningbouwvereniging 
Stek al vrij concrete plannen heeft. Bij Lommerse-Uitendaal leeft de wens 
om het bedrijf op de noordelijke locatie te concentreren, zodat een efficiën-
tere en modernere bedrijfsvoering kan plaatsvinden en het vrachtverkeer 
via de Oosteinderlaan het terrein kan op- en afrijden. De zuidelijke locatie 
komt dan vrij voor herontwikkeling. 

Omdat de bedrijfsvoering op het terrein van Van der Kwaak en Pigeon 
binnen afzienbare tijd zal worden beëindigd zal ook deze locatie vrijkomen 
voor herontwikkeling. Hierbij wordt met name gedacht aan een combinatie 
van wonen en werken, zoals een woning met kleine bedrijfshal voor een 
(startende) ondernemer. 

De gemeente Hillegom wil de sportvelden binnen haar gemeente meer 
concentreren op één plek. Het idee is om de voetbalvelden van SIZO te 
verplaatsen naar de Zanderij

globaal plangebied

Plangebied

Het gebied waarvoor het masterplan is opgesteld is hiernaast weergege-
ven. Deze grens wordt grotendeels bepaald door de eigendomssituatie. 

Het is een gemengd gebied met woningen, bedrijven en sportvelden. In 
het lint aan de Weeresteinstraat komen zowel woningen als bedrijven voor. 
Achter het lint liggen Patrimonium, de sportvelden en bedrijventerrein Horst 
ten Daal. 



9

groenstructuur

groene tuinen

weiland

akkerbouw / bollen(teelt)grond

sportvelden

bomen

water

ontsluiting

hoofdontsluiting

secundaire ontsluiting

bushalte

vrijliggend fietspad

Groen

De sportvelden vormen een aaneengesloten groene ruimte bijna geheel 
omringd door groene wanden van bomen en bossages. Deze ruimte vormt 
voor de bewoners van Patrimonium een belangrijke kwaliteit. Binnen het 
woongebied zelf hebben met name de pleinen een groene uitstraling door 
de volwassen boombeplanting. 
De westzijde van het lint heeft een groene uitstraling, die met name be-
paald wordt door de bomenrij langs de ventweg. Aan de oostzijde van het 
lint is het groene karakter minder sterk door de diverse bedrijfspanden 
met  verharding ten behoeve van het parkeren. De woonhuizen aan deze 
zijde hebben vaak wel een groene kavelinrichting. Opvallend is de forse 
rij populieren langs de Horst ten Daallaan. Hierdoor krijgt de route naar 
Patrimonium een groen karakter, ondanks dat men via een bedrijventerrein 
het woongebied binnenkomt. Het perceel van palletbedrijf Meiland is aan 
de westzijde afgeschermd met hoge populieren. 

Verkeer en parkeren

De Weeresteinstraat is de doorgaande route tussen Heemstede, Hillegom 
en Lisse en is daarmee de belangrijkste ontsluiting in noord-zuid richting. 
Patrimonium wordt voor autoverkeer via de Horst ten Daallaan ontsloten. 
Voor langzaam verkeer is er ook een entree aan de Weeresteinstraat (de 
Patrimoniumstraat). De bedrijven worden via de Weeresteinstraat, de Weer-
laan en de Horst ten Daallaan ontsloten. 
Langs de Weeresteinstraat en de Weerlaan liggen vrijliggende fietspaden. 
Aan de Weeresteinstraat en Weerlaan liggen twee bushaltes. 

Er is een grote parkeergelegenheid ten zuiden van de voetbalvelden, aan 
het einde van de Horst ten Daallaan. 
Het parkeren voor bewoners van Patrimonium gebeurt in de straten, waar-
bij met name het parkeren in de Talmastraat voor problemen zorgt. 

bebouwing

Morfologie

Het gebied heeft een rommelig karakter, door de grote verschillen in 
bouwvolumes. Aan de westzijde van het lint, de Weeresteinstraat, heeft 
de bebouwing een regelmatige structuur. Hier bevindt zich voornamelijk 
woonbebouwing. De oostzijde van het lint laat echter een grote variatie aan 
volumes zien. Met name de bedrijfsbebouwing van Lommerse Uitendaal 
heeft een grotere schaal. De bebouwing aan deze zijde van het lint heeft 
ook een stedelijker karakter doordat ze vaak dichter op de weg staat dan 
de bebouwing aan de westzijde. Opvallend is de afwijkende en kleinscha-
lige bebouwing van de woonbuurt Patrimonium. Aan de Weerlaan liggen 
ook weer grotere bedrijfsvolumes.
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regionale structuurvisie 2020
Holland Rijnland

Noordelijke Ontsluiting Greenport
zoekgebied

Stedelijk gebied

Bollengrond

Recratie- / Natuurgebied

Bollenteelt

Openluchtrecreatie of stedelijk groen

Bedrijventerrein

Stads- en dorpsgebied

Bebouwingscontour

Groene verbinding

Streekplankaart (provincie)

Regionale structuurvisie 2020
Deze visie is vastgesteld door het bestuur van Holland Rijnland in augustus 
2009. Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van twaalf gemeen-
ten in de streek. Deze visie heeft geen wettelijk kader, maar als gemeenten 
willen afwijken van de gemaakte afspraken, dan moeten zij op regionaal 
niveau een oplossing vinden. Voor het grondgebied van Hillegom is de 
gemeentelijke structuurvisie leidend geweest. 

In deze visie worden zeven kerndoelen nagestreefd, waaronder de ontwik-
keling van de regio als topwoongebied. Dit resulteert in 33.000 nieuwe 
woningen in de regio waardoor een gedifferentieerd woningaanbod moet  
ontstaan. Daarnaast is het openblijven van De Bollenstreek een kernpunt. 
Voor de Bollenstreek is gesteld dat hoeveelheid bollengrond gelijk blijft 
op 2.625 hectare en binnen de Greenport wordt ten minste 158 hectare 
natuurgebied beschermd en de verrommelde bebouwing in het open land-
schap wordt verwijderd. Ander relevant kernpunt is kennis en Greenport als 
speerpunten voor economische ontwikkeling. Dit bevat onder andere de 
uitbouw van de internationale kracht van de Greenport.

Voor wat betreft het masterplan past het ontwikkelen van woningen binnen 
het stedelijk gebied binnen deze kernpunten. Het behoud van het aantal ha 
bollengrond daarentegen moet specifiek bekeken worden. Welke  functies 
hebben de bollengronden in Hillegom Noord daadwerkelijk? En in hoeverre 
worden deze aangetast in hun openheid. 

Streekplan
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 19 februari 2003 het 
Streekplan Zuid-Holland West 2003 vastgesteld. In het streekplan presen-
teert Zuid-Holland een samenhangende visie op de ruimtelijke ontwikkeling 
van Zuid-Holland West voor de periode tot 2015. Het hele gebied tussen 
kust en Haarlemmermeerpolder is aangewezen als Provinciaal landschap 
Duin en Bollenstreek.  De Bollenstreek maakt onderdeel uit van het groen-
blauwe raamwerk. Voor de Bollenstreek is aangegeven dat het handhaven 
en versterken van het huidige karakter en de huidige identiteit hoofduit-
gangspunt is voor de ruimtelijke ontwikkeling, hiervoor is zuinig ruimtege-
bruik van groot belang. Daarom zijn rode contouren getrokken rond stede-
lijk gebied. Deze contouren bepalen de ruimte voor dorpsuitbreiding voor 
wonen en werken. Binnen de rode contour wordt uitgegaan van meervoudig 
en intensief ruimtegebruik. 

Om tot een samenhangend en haalbaar plan te komen is het verleggen 
van de rode contour zeer wenselijk. Binnen de huidige rode contour zijn de 
ontwikklingsmogelijkheden zeer beperkt.  Met name het binnen de rode 
contour halen van de sportvelden oogt in dit geval verantwoord, zowel in 
beleid als qua vorm. Nu is er sprake van een ‘inham’ in de contour

2.2 Regionaal beleid

De gemeente Hillegom ligt in de Bollenstreek. Omdat er binnen deze streek 
meerdere veranderingen spelen is de laatste jaren veel regionaal beleid 
opgesteld. In diverse samenwerkingsverbanden is de gemeente bezig om 
doelgericht beleid te maken. In deze paragraaf zijn de diverse beleidsstuk-
ken opgesomd om zo een volledig overzicht te hebben van de vigerende 
plannen. Niet al het beleid is direct relevant voor de gewenste ontwikkelin-
gen in het gebied, maar het geeft goed aan welke regionale belangen en 
ontwikkelingen er spelen. 

Hieronder is per beleidsstuk op de locatie ingezoomd, zo wordt inzichtelijk 
gemaakt hoe het beleid zich vertaald naar de locatie Hillegom Noord. Om-
dat de regionale beleidstukken vaak voor een grotere schaal gemaakt zijn, 
moet soms wat globaler naar de kaarten gekeken worden, en is met name 
de achterliggende gedachte van het beleid van belang. De bedoeling van 
het betreffende beleid is in de tekst genoemd. Vervolgens is aangegeven in 
hoeverre het beleid relevant is voor de ontwikkeling en hoe het masterplan 
daarmee omgaat. 
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ruimtelijk perspectief 2030

Versterking ‘veredelde’ Greenport

Open bouden agrarisch gebied;
ontwerp alternatieve inrichtingsstrategie
in geval landbouw terugtreedt

Upgrading bedrijventerrein en waar mogelijk
intensivering ruimtegebruik

Kwaliteitsverbetering leefomgeving + 
waterfrontontwikkeling + woningbouw binnen 
de contour tot 2030 tbv van eigen behoefte 
en omliggende regio

Verbetering doorstroming hoofdontsluitings
wegen

Doortrekken Zuidtangent

Recreatieve ontwikkeling hoofdwaterstructuur

Aanleg robuuste groene rand van stedelijk
gebied

Uitbreiding 20 ha netto duurzaam 
bedrijventerrein tot 2030 in groene setting

intergemeentelijke 
structuurvisie Greenport

Upgrading bedrijventerrein en waar mogelijk
intensivering ruimtegebruik

Herstructurering naar vitale Greenport met
landschapsverbetering en integrale water-
opgaven, sanering, schaalvergroting en
intensivering van het bollencomplex

Woningbouw tot 2030 binnen de huidige
streekplancontour

Handhaving, reservering en desgewenst 
kwaliteitsverbetering sportcomplexen 
buiten de huidige rode contour

Omzetting grasland naar 1ste klasse 
bollengrond ter compensatie van 
onttrekking bollengrond

Realisering nieuw openluchtrecreatiegebied 
Hillegom Noord

Verbetering doorstroming 
hoofdontsluitingsystemen

Uitbreiding duurzaam bedrijventerrein

Intergemeentelijke Structuurvisie
De intergemeentelijke structuurvisie Greenport (ISG) is vastgesteld in 
december 2009 door de gemeenteraden van Hillegom, Teylingen, Noord-
wijkerhout, Lisse en Katwijk. De ISG is een deeluitwerking van de regionale 
structuurvisie van Holland Rijnland en heeft een tijdshorizon tot 2030. Voor 
de bollengronden (oranje gekleurde gebieden) is gesteld dat er herstructu-
rering naar een vitale Greenport met landschapsverbetering en intergrale 
wateropgaven, sanering en schaalvergroting en intensivering van het bol-
lencomplex plaatsvindt. Binnen dit gebied moet per AHE (agrarisch han-
dels- en exportbedrijf) worden bezien of een uitbreiding onder voorwaarden 
ter plekke mogelijk is en of die past in het landschapsperspectief. In dit 
geval is uitbreiding alleen mogelijk onder strenge voorwaarden. 

Uitbreiding van Lommerse-Uitendaal is mogelijk onder strenge voorwaar-
den. pm.

Ruimtelijk perspectief
Het ruimtelijk perspectief is een concretisering van de gezamenlijke Strate-
gische visie 2020 van de gemeente Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout en 
is vastgesteld op 12 februari 2008. 

In het ruimtelijk perspectief wordt gesproken over versterking van de 
veredelde Greenport. Schaalvergroting en intensivering zijn nodig voor een 
vitale Greenport, maar kunnen ook een verdere verrommeling en achteruit-
gang in het open landschap veroorzaken. Daarom wordt schaalvergroting 
gestimuleerd in combinatie met de kwaliteitsverbetering van het open 
landschap. Onderdeel daarvan is sloop van overtollige loodsen met een 
Ruimte-voor-Ruimte regeling en aanleg van groene landschapselementen. 
Sprake is van een flexibele aanpak bij compensatie en schaalvergroting/
herstructurering in de Greenport in het kader van de instandhouding van 
het totale productiegebied voor bollen.  

Conclusie regionaal beleid
pm
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2.3 Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid bestaat uit de vigerende bestemmingsplannen, 
de structuurvisie voor de hele gemeente, de gebiedsvisie voor de Polders 
en thematische beleid ten aanzien van archeologie, geluid etc. Hieronder 
zijn deze beleidstukken verbeeld en beknopt met tekst toegelicht. Indien er 
directe consequenties voor de locatie zijn, worden die in de tekst benoemd. 

Wonen en bedrijven

Bollenteelt

Transformatiezone
openlucht, sport en recreatievoorzieningen en 
bebouwing nieuwe landgoederen

Natuurontwikkeling en extensieve recreatie
landgoederen en natuur

Landschappelijke overgang

Wandel en/of ruiterpad

Zichtlijnen

gebiedsvisie de Polders

concept Gebiedsvisie de Polders
De gebiedsvisie voor de Polders is vastgesteld op .... Aanleiding voor het 
opstellen van de visie is een initiatief om in de noordoosthoek van het 
plangebied (niet op de naastliggende kaart aangegeven) een natuur- en 
recreatiegebied met woonfunctie te realiseren. De visie heeft als doel de 
landschappelijke kwaliteiten te benadrukken en te behouden. 

Omdat het gehele masterplangebied als transformatiezone of wonen en 
bedrijvigheid wordt aangeduid, zijn er vooralsnog geen tegenstrijdigheden 
of belemmeringen voor het masterplan. De gebiedsvisie voor de polders 
worden voor Hillegom Noord geen verplichtingen gesteld.

Structuurvisie (gemeente)

Potentiele woningbouwlocatie

Overgangsgebied wonen-werken

bestaand wonen

bestaand bedrijven

Noordelijke ontsluiting Greenport (indicatief )
Zuidtangent (indicatief )

Structuurvisie
De gemeente Hillegom heeft op 11 december 2008 haar structuurvisie 
vastgesteld. Hierin staat onder andere aangegeven waar de potentiële 
woningbouwlocaties liggen. Ook het gebied rondom Patrimonium is aange-
geven als potentiële woningbouwlocatie en als overgangsgebied van wonen 
naar werken. Op 17 november 2009 is het uitvoeringsprogramma thema 
Wonen vastgesteld. Hierin is voor elk van de woningbouwlocaties een pro-
gramma genoemd. De plannen voor de locatie Horst ten Daal zijn ‘zacht’, 
dat wil zeggen globaal. In het uitvoeringsprogramma thema wonen worden 
voor deze locatie 40 woningen genoemd. Voor de 40 eengezinswoningen 
is een differentiatie gegeven van vijf woningen <150.000 , vijf tussen 
150.000 en 200.000, vijf tussen 200.000 en 250.000 en 25 >250.000. 

Omdat er in de structuurvisie en de uitwerking thema wonen gesproken 
wordt over ‘zachte’ plannen, kan een eventuele uitwerking op andere 
aantallen uitkomen. Dit moet dan uiteraard goed onderbouwd worden. In 
de structuurvisie is uitgegaan van de uitplaatsing van de sportvelden naar 
de Zanderij. 
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Niemand Buitenspel
Op 12 februari 2009 heeft de raad de Sportvisie “Niemand buitenspel” 
vastgesteld. Daarin is gesteld dat het Hillegomse voetbal op één locatie  
moet worden geconcentreerd. In eerder stadium is aangegeven dat voetbal-
vereniging SIZO tot 2010 op sportpark Weerestein kon blijven spelen. 
In maart 2009 zijn onder begeleiding van de KNVB gesprekken gestart met 
de Hillegomse voetbalverenigingen over de gewenste concentratie op één 
locatie. Sportpark Zanderij is daarvoor in beeld. De KNVB heeft scenario’s 
geschetst voor toekomstige inrichting van dit sportpark bij gebruik door 3 
voetbalverenigingen. De scenario’s gaan zowel in op gebruik door  zelf-
standige verenigingen als gefuseerde. Het  in de Structuurvisie geraamde 
aantal inwoners in 2020 is meegenomen in de berekeningen. De KNVB 
komt op basis hiervan uit op een veldbehoefte van 8 wedstrijdvelden en 4 
trainingsvelden in 2020. Die velden zijn binnen de grenzen van het sport-
park Zanderij in te vullen, mits een aantal daarvan wordt  voorzien van 
kunstgras. 

Voor de ontwikkeling van Hillegom noord wort uitgegaan van het uitplaat-
sen van de voetbalvereniging SIZO. 

bestemmingsplan
Horst ten Daal
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woondoeleinden
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recreatieve doeleinden
 (speelterrein/sportvelden)

groenvoorzieningen

verblijfgebied

verkeersdoeleinden

water
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agrarische doeleinden
(bollenteeltbedrijven)
zonder bedrijfsgebouwen

agrarische doeleinden
bollencultuur en tuinbouw
open gebied

agrarische doeleinden
bollencultuur en tuinbouw
handels- en exportactiviteiten toegestaan
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agrarisch hulp- en nevenbedrijf
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woondoeleinden

sportvelden
max. 2% bebouwingsoppervlak

geen gebouwen

agrarisch hulp- en nevenbedrijf
milieucategorie 3.2
goothoogte 7 meter
max. 57% bebouwingsoppervlak
zonder bedrijswoning

primaire waterkering

agrarische doeleinden met landschappelijke -
en natuurwaarden 

bestemmingsplan
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agrarische gebied met landschappelijke-
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Bestemmingsplan Horst ten Daal
Het bestemmingsplan Horst ten Daal is vastgesteld op 15 oktober 1996. 
Voor wat betreft het plangebied is het een conserverend en gedetailleerd 
bestemmingsplan. 

Aanpassing van dit bestemmingsplan danwel een nieuw bestemmingsplan 
voor het gehele masterplan-gebied zal nodig zijn om de gewenste ontwik-
kelingen juridisch en planologisch mogelijk te maken. 

Bestemmingsplan de Polders
Het bestemmingsplan de Polders is vastgesteld op 9 maart 2000. Het is 
een conserverend bestemmingsplan waarbij de openheid van de polders 
zoveel mogelijk behouden blijft. In de toelichting van het bestemmingsplan 
wordt ten aanzien van de ontwikkeling van het gebied ten zuiden van de 
Oosteinderlaan geschreven dat de karakteristiek van dit gebied zodanig 
is dat er niet meer gesproken kan worden van een agrarisch gebied maar 
van een bedrijfsterrein dat meer verwantschap heeft met de bedrijvigheid 
langs de Weeresteinstraat en het bedrijventerrein Horst ten Daal. Om te 
voorkomen dat het gebied helemaal versteent dient bij uitbreidingsruimte 
voor bedrijvigheid landschappelijke compensatie plaats te vinden. Voor dit 
gebied moet daarom een ruimtelijke visie worden opgesteld. 

Het onderliggende masterplan kan beschouwd worden als de ruimtelijke 
visie die in dit bestemmingsplan genoemd wordt. Het bestemmingsplan 
moet worden aangepast als het masterplan niet overeenkomt met het 
huidige bestemmingsplan  
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63-68 dB

58-63 dB

53-58 dB

48-53 dB

40-48 dB

<40 dB

Geluidscontour wegverkeer

Omgespoten gronden of vlakte 
van getijafzettingen.

.

Ingesloten strandvlakte, mogelijk 
overgang naar strandwal.

Strandwal, al dan niet met duinen.

Deels afgegraven strandwal (kalkrijke top).

Archeologische waardenkaart

Risicokaart (provincie)

Risicocontour Installatie
Bentfield Europe

Kwestbaar objest
Den Hartog Ford museum

Transport gevaarlijke stoffen
Buisleiding Gasunie

Geluid
Op de kaart hiernaast is het verkeerslawaai van de Weeresteinstraat en de 
Weerlaan weergegeven. De voorkeursgrenswaarde ligt op 48 dB. De maxi-
male ontheffingswaarde voor verkeerslawaai ligt op 63 dB. De gemeente 
voert ten aanzien van de maximale ontheffingswaarde haar eigen beleid. 
Daarbij worden onder andere eisen gesteld aan de stedenbouwkundige 
inpassing en woningplattegronden.

Voor eventuele geluidgevoelige functies (zoals wonen) zal langs de Weere-
steinstraat ontheffing moeten worden aangevraagd. 

Archeologie
De gemeente Hillegom heeft in samenwerking met de gemeenten Lisse en 
Noordwijkerhout een archeologische vindplaats- en verwachtingenkaart 
laten opstellen, die de basis vormt voor het gemeentelijk archeologiebeleid. 
Een archeologische verwachtingskaart laat zien waar welke archeologi-
sche resten voorkomen of zijn te verwachten. Met de term “archeologische 
verwachting”wordt de verwachte dichtheid aan archeologische resten in 
een gebied tot uitdrukking gebracht. Hoe hoger de verwachting, hoe groter 
de (verwachte) dichtheid

Een groot deel van het plangebied ligt in een gebied met een hoge archeo-
logische verwachtingswaarde. Bij bodemingrepen dieper dan 30 centime-
ter en groter dan 100m2 moet een vroegtijdig inventariserend archeolo-
gisch onderzoek worden gedaan. 

Risicokaart
Op de risicokaart zijn kwetsbare objecten en de objecten met een risico-
contour aangegeven. 

Zeepfabriek Bentfield heeft een risicocontour. Dit betekent dat er mogelijk 
onderzoek naar externe veiligheid gedaan moet worden wanneer het mas-
terplan daar aanleiding toe geeft. 
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Hillegoms Verkeer- en vervoerplan  (HVVP)

Het HVVP is vastgesteld op 10 september 2009. Hoofddoel van het HVVP 
is het optimaliseren van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaar-
heid in Hillegom. Met nadruk is de term optimaliseren gebruikt. Bereikbaar-
heid en veiligheid/leefbaarheid staan soms loodrecht tegenover elkaar. Het 
is dan zaak om keuzes te maken. Het kan zijn dat de verkeersveiligheid 
op een locatie verbeterd wordt, maar de bereikbaarheid niet, of dat beide 
aspecten maar voor een deel worden opgelost. Daarnaast zijn er beperkte 
middelen. Optimaliseren moet dus ook gezien worden in het licht van zo 
veel mogelijk verbetering op de drie deelgebieden met de beschikbare mid-
delen.
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Hillegomse Houthandel

Plasthill b.v.

Squash

Bentfield Zeepfabriek

Lommerse Uitendaal

Lommerse Uitendaal

sporvelden

Meilands pallets b.v.

Copex

Real Data Systems
Braxton home collection

Kroon Kozijn

Van Roon

Van der Kwaak
Pigeon

milieubeperkingen 
bestaande situatie
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Wonen uitgesloten

milieubeperkingen

Huidige milieusituatie
Op het kaartje zijn de indicatieve milieucontouren van de aanwezige bedrij-
ven weergegeven. Van elk van de omliggende bedrijven is de milieuinvloed 
op het studiegebied bekeken. Hierbij zijn de bedrijfsactiviteiten (aard, 
omvang, tijd) en de locatie van deze activiteiten binnen het bedrijf bekeken. 
Deze informatie is verkregen door het bestuderen van de actuele (feitelijke) 
en vergunde situatie (rechten). 

Er zijn verschillende bedrijven in de omgeving met een zekere milieube-
lasting. De milieukwaliteit binnen het studiegebied is om die reden niet 
optimaal. Er zijn twee bedrijven die duidelijk beperkingen opleveren voor de
stedenbouwkundige mogelijkheden van het studiegebied. Dit zijn Copex en
Plasthill. Beide bedrijven zorgen ervoor dat niet overal binnen het studiege-
bied woningen mogelijk zijn. Ook de Hillegomse Houthandel heeft een
zekere invloed. Daarnaast grenzen de bedrijfsgebouwen van Kroonkozijn
Elbas en Squash Hillegom direct aan het studiegebied. Hoewel deze gebou-
wen weinig geluid zullen uitstralen, lijkt het aanhouden van een afstand 
van 10 meter wenselijk.

Stedenbouwkundige mogelijkheden vanuit milieu

Het gebied en zijn omgeving kenmerkt zich als een gemengd gebied. Dit 
geldt voor de zone langs de Weersesteinstraat en voor het bedrijventer-
rein zelf. De achtergrondwaarde voor geluid is hoger dan dat bij een rustig 
woongebied mag worden verwacht. De randen met het bedrijventerrein 
kunnen als gemengd gebied worden beschouwd en (milieutechnisch) be-
oordeeld. Het gedeelte dat grenst aan de groene zone en woongebied Pa-
trimonium is minder milieubelast door bedrijven. De milieukwaliteit beho-
rende bij een rustig woongebied is niet overal haalbaar en ook niet nodig. 
De inrichting moet dan ook anders zijn dan dat van een rustig woongebied.

Hiernaast de kaart met de voor milieukwaliteit meest relevante bedrijven 
en de impact van deze bedrijven op de stedenbouwkundige mogelijkheden
binnen het onderzoeksgebied.

2.4 Milieubeleid

De milieukwaliteit is een belangrijk aspect binnen het plangebied. De 
luchtkwaliteit (geur en stof), gevaar en het geluid (van bedrijven en verkeer) 
bepalen de milieukwaliteit. In Hillegom Noord is met name de geluidscon-
tour van de bedrijven bepalend voor de milieusituatie. 

Omdat door de jaren heen de woonwijk Patrimonium steeds verder omringd 
werd door bedrijvigheid is een unieke situatie ontstaan. Normaal gesproken 
zou je niet een woongebied verwachten tussen de grootschalige bedrijven, 
en zeker niet aan de rand van de bebouwde kom. 

Er is een milieu quick-scan uitgevoerd naar de stedenbouwkundige moge-
lijkheden binnen het plangebied. Hiervoor is de huidige milieusituatie beke-
ken en zijn de mogelijkheden in kaart gebracht als van der Kwaak, Pigeon 
en Lommerse-Uitendaal uit de bebouwde kom verdwijnen. Deze paragraaf 
is een korte samenvatting van de quick-scan milieu. 
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2.5 SWOT analyse

De ruimtelijke en beleidsanalyse is verbeeld in een SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities & Threats) analyse. Hierin zijn alle relevante 
ruimtelijke kenmerken van de locatie en de relevante beperkingen of 
mogelijkheden vanuit het regionale en gemeentelijke beleid weergegeven. 
De SWOT-analyse is een duidelijk vertrekpunt voor het uiteindelijke master-
plan. 

sterk

groene wand

open groene ruimte

open zicht

karakteristieke bebouwing

architectonische en
stedenbouwkundige eenheid

bebouwing in groen lint

zwak

rommelig gebied  
(ruimtelijk en functioneel)

beperkte auto-ontsluiting woongebied

grote afstand tot centrum en station

milieuhinder omliggende bedrijven

geisoleerde ligging

achterkanten bedrijfsbebouwing

harde overgang bedrijven 

geen doorzicht naar landschap
 en/of  achterliggende gebied

Sterk

De kwaliteiten in het gebied worden met name bepaald door de 
aanwezige groenstructuur. Rondom de sportvelden en langs de 
Horst ten Daallaan is beeldbepalende boombeplanting aanwezig. 
Hierachter ligt het vrije zicht op  de polder. Deze groene kwalitei-
ten worden in het masterplan ingezet om een samenhangend en 
leefbaar woon- en werkgebied te creëren. 

Naast de groenstructuur is ook de aanwezigheid van beeldbepa-
lende gebouwen een kwaliteit. Aan het lint van de Weerestein-
straat staan enkele karakteristieke panden en ook het woonge-
bied Patrimonium vormt een sterke architectonische eenheid.  

Zwak 

Het rommelige karakter van het gebied wordt met name bepaald 
door de diversiteit van gebouwen en functies. Aan het lint is dit 
goed zichtbaar omdat hier naast (soms monumentale) woonbe-
bouwing ook (gedateerde) bedrijfsbebouwing voorkomt. Vanaf 
het lint is er geen doorzicht naar het achtergelegen gebied. Bin-
nen het gebied is de overgang van bedrijven naar woningen vaak 
hard en ontstaan er vaak ‘achterkant’ situaties. Het gemengde 
karakter van het gebied draagt niet bij aan de (milieu)kwaliteit 
voor het wonen. 

Patrimonium ligt geïsoleerd door de beperkte ontsluiting en de 
grote afstand tot de voorzieningen in het centrum van Hillegom.  
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kansen

 mogelijkheid tot doorzichten &
 goede onstluiting

 goede overgang bedrijven wonen
 voorzien in behoefte 
 (woon-werk woningen) 

 
 beperking milieuhinder

 
 verkeersstromen scheiden, 
 bedrijfsverkeer via Oosteinderlaan
 en Weerlaan

 
 samenhang in het gebied versterken

 versterken lintstructuur

 

 

bedreigingen

slagingskans is van diverse partijen afhankelijk
(uitplaatsen sport, verdwijnen bedrijvigheid)
samenwerking tussen partijen  is 
noodzakelijk om tot een haalbaar
plan te komen

verdere versnippering/ verrommeling
door opzichzelfstaande ontwikkelingen 

milieuhinder bestaande bedrijven / 
evt. beperking in bedrijfsvoering 
door woningbouw

rode contour
(voor het bouwen buiten de rode contour is 
goedkeuring van de provincie nodig)

 

 

 

Kansen

De ontwikkelingen in het gebied maken het mogelijk om de 
samenhang in het gebied te vergroten en een goede overgang 
tussen wonen en werken te creëren, zodat een betere ruimte-
lijke- en milieusituatie ontstaat. Tevens bestaat de mogelijk-
heid het gebied beter te ontsluiten en de verkeersstromen voor 
wonen en bedrijven te scheiden. 

Het beeld langs de Weeresteinstraat kan worden verbeterd door 
de lintstructuur de versterken. 

Bedreigingen

Omdat er veel partijen betrokken zijn bij de veranderingen in 
het gebied is de haalbaarheid afhankelijk van de samenwerking 
tussen deze partijen. Het één kan vaak niet zonder het andere 
gebeuren. Zo hangt bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een 
goede ontsluiting af van de uitplaatsing van de sportvelden en 
bedrijven. De kans dat de verrommeling toeneemt is groot als 
er alleen opzichzelfstaande ontwikkelingen gaan spelen. 

De rode contour van het streekplan beperkt de mogelijkheden 
voor ontwikkelingen in het studiegebied. Daarnaast kan de ont-
trekking van bollengronden vanuit het regionale beleid ruimte-
lijke beperkingen opleveren voor de uitbreiding van Lommerse-
Uitendaal op de noordelijke locatie. 
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Patrimonium

Wonen

Wonen  in het lint

Wonen  in het groene lint

Wonen in het landschap

Wonen en werken gecombineerd

Bollenteelt gerelateerde bedrijven

ontsluiting

mogelijke doorgang

groene buffer

water

doorzicht naar open landschap
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3. Masterplan

Het masterplan is een zogenaamd ‘vlekkenplan’. Het is een globale invul-
ling van het gebied waarbij per vlek ofwel plandeel wordt aangegeven wat 
de mogelijkheden zijn. De masterplankaart is hiernaast weergegeven. In de 
hiernavolgende paragrafen zijn de planonderdelen per thema beschreven. 

Wonen

Het masterplan gaat uit van een uitbreiding van het woongebied. Hierbij 
wordt een variatie in woningtypes nagestreefd, maar wordt met name in-
gezet op grondgebonden woningen. De locatie, ver van de voorzieningen in 
het centrum gelegen leent zich in eerste instantie niet voor appartementen. 
op de grens met het bedrijventerrein Horst ten Daal is ruimte voor een 
combinatie van woningen en bedrijfsruimtes. Deze woningen zullen hoogst-
waarschijnlijk niet grondgebonden zijn. Per veld is een globale woningdicht-
heid gegeven. 

‘Patrimonium”
Het woongebied Patrimonium zal worden geher-
structureerd. In eerste instantie zal het gaan om 
het renoveren en het deels vervangen van bestaan-
de woningen. Het woningaantal, de typologie en de 
stedenbouwkundige structuur blijft zoals die is en 
waar mogelijk wordt de bestaande structuur aan 
de nieuwe woningbouw van het plandeel ‘wonen’ 
verknoopt. 

De kwaliteit van het openbaar gebied van het 
bestaande Patrimonium laat te wensen over. In 
de toekomst moet de eenduidige inrichting van de 
openbare ruimte de samenhang in het woongebied 
vergroten. 

‘Wonen’ 
De nieuwe woningen in dit plandeel sluiten aan bij 
de bestaande typologie van geschakelde arbeiders-
woningen zoals in Patrimonium. Om de gebieden 
optimaal met elkaar de verweven zal waar mogelijk 
de wegenstructuur op logische wijze doorgezet 
worden naar het nieuwe woongebied, zoals het 
doortrekken van de Talmastraat. Naast de architec-
tuur kan ook met een eenduidige inrichting van de 
openbare ruimte een samenhangend woongebied 
gecreëerd worden. 

De woningdichtheid in dit gebied is vergelijkbaar 
met de bestaande woonbuurt Patrimonium en ligt 
tussen de 35 en 45 woningen per ha. 



24

‘Wonen in het lint ’ 
Het lint kan worden versterkt door het toevoegen 
van woonbebouwing. De bestaande karakteris-
tiek van de woonbebouwing aan het lint is daarbij 
maatgevend. In het deel van het lint dat binnen de 
bebouwde kom ligt, is de bebouwing dichter dan 
buiten de bebouwde kom. Hier kan de bebouwing 
varieren van vrijstaand, twee-onder-een kap of 
kleine rijtjes. 

De woningdichtheid in dit plandeel ligt tussen de 
20 en 30 woningen per ha. 

“Wonen in het groene lint’
Buiten de bebouwde kom wordt de invulling van het 
lint landschappelijker. Hier komen alleen vrijstaan-
de woningen op ruime kavels voor. Maatgevend 
hiervoor zijn de kavels en woningen aan de west-
zijde van het lint. De woningen van een laag met 
kap staan op ruime groene kavels.

De woningdichtheid in dit gebied ligt tussen de 5 
en 10 woningen per ha. 

‘Wonen in het landschap’
Op de terreinen van de voormalige sportvelden is 
de inzet van het landschap groot. Deze groenge-
bieden bepalen in sterke mate de woonkwaliteit 
van het bestaande gebied. Om een leefbaar en 
aantrekkelijk woongebied in Hillegom Noord te 
creëren, is het behoud en versterken van dit groen 
van belang, waarbij bestaande doorzichten geres-
pecteerd moeten worden.  Hier wordt gewoond in 
het groen. Door in een lage dichtheid en door de 
woningen op een landschappelijk manier in het 
groen in te passen kan de openheid en de groene 
randen van het gebied behouden blijven. Dit wordt 
ondersteund door een hoogwaardige inrichting en 
bijzondere architectuur.

De woningdichtheid in dit plandeel ligt tussen de 
10 en 15 woningen per ha. 
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‘Wonen en werken gecombineerd’ 
Op de rand van de bestaande bedrijven aan de 
zuidrand van het plangebied wordt een overgang 
van wonen naar werken gecreëerd in de vorm van 
woon-werk units. Om hier een goede milieusituatie 
voor woningbouw te creëren zal aan de achterkant 
van COPEX een wand moeten komen. Dit kan in de 
vorm van een aaneengesloten bedrijfsbebouwing 
met bijvoorbeeld kleine bedrijfsunits in een lage 
milieucategorie. Als de milieusituatie dit toelaat 
kunnen deze units ook gecombineerd worden met 
woningen. De bebouwingswand zal minimaal 6 
meter hoog moeten zijn om het geluid te kunnen 
weren. De combinatie van wonen en werken kan 
varieren van een woning met een klein bedrijf of 
praktijkruimte danwel alleen een bedrijf met een al dan niet gekoppelde 
woning erboven. Qua bedrijvigheid moet in ieder geval uitgegaan worden 
van bedrijven in de lagere milieucategorieën (1&2). Aan de zuidrand van 
het gebied, tussen Patrimonium en de bedrijven aan de Weerlaan (COPEX) 
is ruimte voor de overgang van wonen naar werken. D (1 en 2). 

Werken
Op de noordelijke locatie van Lommerse-Uitendaal 
is een uitbreiding van de bestaande bedrijfsbe-
bouwing voorgesteld. De zuidelijke locatie van 
Lommerse-Uitendaal komt daarbij te vervallen en 
kan ingezet worden om de lintstructuur te herstel-
len. Aan de oostzijde van de watergang kan de 
bedrijfsbebouwing zo worden gesitueerd dat de 
strook aan de Weeresteinstraat geschikt wordt 
voor woningbouw. De ontsluiting vindt plaats aan 
de achterzijde zodat er geen geluidshinder aan de 
oostzijde van de bebouwing ontstaat. Vanuit ruim-
telijk en landschappelijk oogpunt is het situeren 
van bedrijfsbebouwing op deze locatie mogelijk. De 
bestaande bedrijfsbebouwing van Palletbedrijf Mei-
land en de populieren beplanting om dit terrein maken een doorzicht naar 
de polder vanaf de Weeresteinstraat nu al niet mogelijk. Het concentreren 
van het bollenteelt gerelateerd bedrijf Lommerse Uitendaal past binnen de 
regionale visie van versterking van de Greenport. Voor het onttrekken van 
bollengronden zijn binnen de ISG regels opgesteld. Het gebied ten noorden 
van de bebouwde kom is hierin grotendeels als bollengrond aangemerkt. 
Feitelijk is in de bestaande situatie geen sprake van in gebruik zijnde bol-
lengronden. Sterker nog, een groot deel van het terrein is verhard en het 
andere deel ligt braak, waardoor het een rommelige uitstraling heeft. Een 
goede ruimtelijke invulling van dit gebied, met bijzondere aandacht voor de 
landschappelijke overgangen maakt dat de samenhang binnen het gebied 
wordt vergroot. 
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Groen
De bestaande groenstructuur wordt behouden een versterkt door het toe-
voegen van een aantal groenbuffers. Deze buffers zorgen voor een goede 
ruimtelijke overgang van wonen naar bedrijven en dragen tevens bij aan de 
woonkwaliteit in het gebied. Binnen deze groene gebieden kan vanwege de 
milieukwaliteit niet gewoond worden. 

De bestaande beplanting rondom de sportvelden wordt behouden en aan 
de westzijde, op de overgang naar de bedrijven aan de Amperestraat is ex-
tra groen voorgesteld. Ook ten noorden van de sportvelden, op de overgang 
naar de bedrijfsbebouwing van Lommerse-Uitendaal is een extra groene 
buffer getekend. Tussen de lintbebouwing en nieuwe bebouwing van Lom-
merse-Uitendaal is een groene wand voorgesteld om de bedrijfbebouwing 
te camoufleren zo een landschappelijke overgang te creëren. De groene 
buffers zijn bomen en bossages met een redelijke hoogte en dichtheid. De 
buffers voorkomen dat de bedrijfsbebouwing direct zichtbaar is vanuit het 
woongebied. De bossages kunnen eventueel ook een recreatieve waarde 
hebben, maar zijn hoofdzakelijk bedoeld als buffer. 

Water
De bestaande waterstructuur wordt ingezet om de extra waterberging die 
het gebied nodig heeft de compenseren. Een exacte bepaling van de water-
compensatie kan uiteraard pas worden gedaan als duidelijk is hoeveel het 
verharde oppervlak toeneemt. De bestaande watergangen ten noorden en 
westen van Patrimonium worden verbreed en eventuele extra watergangen 
kunnen in het landschappelijke gebied (de voormalige sportvelden) worden 
toegevoegd.  

Verkeer 
De nieuwe ontsluiting takt aan op de bestaande verkeersstructuur van 
Patrimonium, hierdoor wordt het gebied met haar omgeving verknoopt en 
ontstaat meer samenhang. Naast de bestaande verbinding met de Weere-
steinstraat wordt een extra verbinding toegevoegd. Eventueel kan nog een 
derde verbinding overwogen worden. Deze toegangen vanaf de Weerestein-
straat zijn in eerste instantie bedoeld voor het woonverkeer. Afhankelijk van 
de ontwikkelingen ten aanzien van de N208 zal moeten worden bezien of 
deze aansluiting ook geschikt zijn voor autoverkeer. Eventueel kan eenrich-
tingsverkeer voor deze toegangen overwogen worden. 
Het complex van Lommerse-Uitendaal zal worden ontsloten via de Oostein-
derlaan. Het vrachtverkeer zal dan niet langer via de Weeresteinstraat het 
terrein oprijden waardoor een veiligere verkeerssituatie ontstaat. 
De in het zuidelijke deel gelegen bedrijven worden via de huidige Horst ten 
Daallaan ontsloten. Voor vrachtverkeer moet het niet mogelijk zijn om via 
de Weeresteinstraat het gebied in of uit te rijden. 
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Parkeren
Afhankelijk van het woningtype wordt het parkeren op de eigen kavel of in 
de openbare ruimte opgelost. Binnen de plandelen Wonen in het lint en 
het landschapswonen wordt het parkeren op de kavel opgelost. Voor de 
andere plandelen zal een deel van het parkeren in het openbaar gebied 
worden opgelost. Dit kan zowel in de straat als in parkeerkoffers. Voor de 
parkeerproblematiek in het huidige Patrimonium zal binnen de plandelen ‘ 
Uitbreiding Patrimonium en wonen en werken gecombineerd’ een oplossing 
moeten worden gezocht. 

Financiele haalbaarheid
pm.

Voorbeelduitwerking
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4. Vervolg

4.1 Fasering

ontwikkelingsstappen• 

4.2 Vervolgstappen

pm
bestemmingsplan• 
stedenbouwkundige uitwerkingen deelgebieden• 

4.3 Planning
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