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Geachte heer Traudes, 
 
De gemeente Heemstede heeft kennisgenomen van de ontwerp-Omgevingsvisie 
Haarlem 2045. Met deze brief maken wij onze zienswijze kenbaar. 
 
Allereerst willen wij u complimenteren voor het omvangrijke stuk. In de 
omgevingsvisie komen uitdagingen, kansen en keuzes samen en wordt de koers 
voor de ontwikkeling van Haarlem geschetst. Het is een uitdaging om zoveel 
verschillende beleidstukken samen te voegen tot een geheel. Wij zijn positief over 
hoe hier vorm aan is gegeven. ln het vervolg van deze brief leest u op een aantal 
onderdelen onze zienswijze.  
 
Algemeen 
Wat betreft de inhoud kunnen wij ons goed herkennen in de strategische keuzes 
die Haarlem maakt over de leefomgeving. Energie, klimaat, wonen en werken zijn 
onderwerpen die ook in Heemstede terugkomen en vragen om optimaal gebruik te 
maken van de bestaande ruimte, om slimme koppelingen en scherpe keuzes. Wij 
blijven dan ook graag met u in gesprek over (onderdelen van) de uitwerking van 
de visie, in het bijzonder de mobiliteitstransitie en de ontwikkeling Haarlem Zuid. 
 
Verdichten en bereikbaarheid 
In de omgevingsvisie staan een aantal speerpunten die een afwaardering 
betekenen voor de autoverbindingen, specifiek: 

• Woningbouw wordt geconcentreerd in grootschalige 
gebiedsontwikkelingen; 

• Bouwen en verdichten: de ontsluiting van de Haarlemse wijken met het 
centrum en de omliggende gemeenten gaat via ‘stadsstraten’; 

• Klimaatadaptatie gaat ten koste van ruimte voor de auto. 
 
Zou u kunnen duiden wat deze speerpunten, in het bijzonder de ontsluiting via 
‘stadsstraten’, betekenen voor de druk op de verbindingen met de omliggende 
gemeenten? Het kan niet zo zijn dat daarmee de verkeersdruk op Heemstede 
wordt vergroot. 



 

 
 

 
Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Ronald van der Aar via telefoonnummer 023-5485764 
en/of Martyn Kipperman via telefoonnummer 023-5485716. U kunt ook een e-mail 
sturen naar gemeente@heemstede.nl met vermelding van zaaknummer 866042.  

 
Versterken sociaal weefsel 
In de visie is in meerdere speerpunten aangegeven dat er in Schalkwijk veel gaat 
gebeuren, in het bijzonder: de versterking van de centrumfunctie. Kunt u duiden 
welke functie het versterkte centrum ‘Schalkstad’ moet gaan vervullen binnen 
Zuid-Kennemerland en wat daarvan de consequenties zijn qua druk op het 
verkeer en voorzieningen in Heemstede? In de visie wordt daar niet op ingegaan. 
 
Mobiliteitstransitie 
Het is positief dat, onder andere via het nieuwe knooppunt Zuid West en de 
beoogde lightrailverbinding naar Schiphol en Amsterdam, de oost-
westverbindingen worden verbeterd. Dit is voor Heemstede van belang, waar het 
gaat om de vermindering van doorgaand verkeer en waarvoor het een bijdrage 
kan leveren aan de oplossing voor de n201-problematiek. 
 
Integrale visiekaart 
Op de integrale visiekaart (pagina 72) is op hoofdlijnen te zien hoe alles 
samenkomt. Hieronder onze op- en aanmerkingen betreffende de visiekaart: 

• Het is positief dat de oostelijke oever van het Spaarne ‘stedelijk groen’ 
blijft. Dit is van waarde voor Heemstede, daar het aansluit op het gebied 
rond Hageveld. 

• De HOV-busverbinding lijkt niet via het treinstation Heemstede-
Aerdenhout te gaan. We nemen aan dat een vertakking van het dit 
geschetste HOV-netwerk wel richting het station gaat? 

• De Wagenweg die met een rode pijl als ‘stadstraat’ staat aangegeven zien 
wij als logische keuze qua aanknooppunt voor Heemstede. Dit sluit goed 
op het (gemengde) gebied rondom de Herenweg. 

• Westelijk van het spoor en noordelijk van de Westelijke Randweg zien wij 
‘mengen en verdichten’ als logische keuze in verband met de nabijheid 
van het station. 

• Het aangeduide ‘vergroenen en vernatten’ sluit aan op de 
waterhuishuishouding van Heemstede voor wat betreft het grondwater. 
Het is een aandachtsgebied voor hoge grondwaterstand, waar ook 
hittestress een rol speelt. We zijn derhalve positief over vergroening tegen 
het noordoostelijke deel van Heemstede.   

• In het aangeduide ‘boezemwaterverbinding’ noordelijk van de gemeente, 
langs de Spanjaardlaan, is het plan opgetekend voor nieuw water. Wij 
zien daar mogelijk (recreatieve) kansen voor Heemstede als het water 
wordt doorgetrokken tot de Leidsevaart. Wat voor type water wordt dit?  

• De Lanckhorstlaan staat ingetekend als onderdeel van de ‘regionale 
autoring’. Kunt u dit duiden? Het is namelijk de bedoeling dat het 
regionale verkeer over de Spanjaardlaan geleid wordt.  

• We vinden het positief dat een ‘ecologische verbinding’ langs het spoor is 
opgenomen, maar kan daarover gesproken worden, gezien de 
onderbreking die station Heemstede-Aerdenhout vormt hierin? 



 

 
 

 
Wij verwachten dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en dat de door 
ons gestelde op- of aanmerkingen aanvaardbaar zijn. Uw reactie op deze 
zienswijze zien wij graag tegemoet. 
 
Met vriendelijk groet 
 
burgemeester en wethouders van Heemstede, 
de secretaris,                        de burgemeester, 
 
 
mevr. H.W. de Vos               mevr. mr. A.C. Nienhuis 
 
 
 
 
 


