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Nota van Beantwoording inspraakreacties stedenbouwkundig plan Tuindersweijde-Zuid te Obdam 

 

Onderdeel van het vastgestelde woningbouwbeleid binnen de gemeente Koggenland is de 

ontwikkeling van plan Tuindersweijde in hoofdkern Obdam. 

In dat kader is voor het eerste deel van deze ontwikkeling een ontwerpstedenbouwkundig plan 

opgesteld voor Tuindersweijde-Zuid, waarbij ook gekeken is naar eventuele toekomstige 

ontwikkelingen na afronding van dit gedeelte. 

Tuindersweijde-Zuid betreft het gebied gelegen ten oosten van de bestaande woonwijken 

Polderweijde en Meerweijde, tussen de Duinweid en de Braken (N194). Het gebied is circa 16,7 ha 

groot en omvat 334 woningen die naar verwachting de komende 10 á 15 jaar gerealiseerd zullen 

worden. 

De ontwikkeling van Tuindersweijde-Zuid is een samenwerking tussen ontwikkelaar Vos’ Obdam bv 
en de gemeente Koggenland. 

 

Aan stedenbouwkundig bureau Vollmer & Partners uit Amersfoort is opdracht verstrekt voor het 

opstellen van het stedenbouwkundig plan op basis van door het gemeentebestuur, in samenspraak 

met ontwikkelaar Vos’ Obdam vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden. 

Tevens heeft overleg plaatsgevonden met een aantal partijen die binnen het plangebied een belang 

hebben of mogelijk verkrijgen zoals het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de 

Woonschakel in verband met de bouw van de huurwoningen, de Agrarische Natuurvereniging 

Hollands Noorden in relatie tot het onderhoud en beheer van de waterberging en de vereniging 

Obdammerhof in het kader van de realisatie van een woongemeenschap voor 50-plus. 

De informatie die hierbij is opgehaald is betrokken bij het opstellen van een 80%-versie van het 

stedenbouwkundig plan. 

 

Omdat ook waarde wordt gehecht aan de mening van de inwoners van Obdam is op 25 september 

2019 een inloop/informatie-bijeenkomst gehouden in Obdam, waarbij een ieder welkom was en 

waar de ontwerpplannen werden toegelicht. Tevens was er gelegenheid tot het stellen van vragen 

en het geven van reacties door middel van memoblaadjes.  

 

Daarnaast is het ontwerpplan gepubliceerd en heeft met ingang van 26 september 2019 gedurende 

4 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon eenieder schriftelijke reacties indienen. 

Direct-omwonenden zijn hierover afzonderlijk bij brief geïnformeerd. Met een aantal direct-

omwonenden heeft desgevraagd een nader gesprek plaatsgevonden, waarbij een toelichting is 

gegeven op de schriftelijk ingediende inspraakreacties.  

 

Het vorenstaande heeft geresulteerd in een groot aantal opmerkingen op de informatieavond en 7 

schriftelijke reacties. Deze reacties zullen worden betrokken bij het definitief maken van de 80%-

versie van het stedenbouwkundig plan. Het definitieve stedenbouwkundig plan vormt een 

belangrijke bouwsteen voor het nog op te stellen bestemmingsplan voor Tuindersweijde-Zuid. 

 

In onderstaand overzicht zijn de ingekomen reacties, zowel van de informatieavond als de 

afzonderlijk schriftelijk ingediende, opgenomen en zoveel mogelijk gerubriceerd naar thema. 

Vervolgens wordt op de gemaakte opmerkingen ingegaan. 
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Opmerkingen over ontwerp-stedenbouwkundig plan Tuindersweijde- Zuid, gemaakt tijdens de 

informatieavond op 25 september 2019 

 

 

Stedenbouwkundig plan 

1x  buffer maken tussen bestaande wijken en Tuindersweijde-Zuid. Bijvoorbeeld met brede sloot 

en dijk 

2x Voetpad naar Zwaansvliet ontbreekt. Graag huidige aansluiting met waterberging 

handhaven 

1x Vaarroute maken naar spoorsloot 

1x Behoeft aan vrije kavels 

1x Ruime woningen en ruime kavels. 

1x Behoefte aan seniorenwoningen 

 

Waterberging 

5x   Voorstel om ontsluitingsweg langs varkensveehouderij te maken. Hierdoor blijft er meer 

ruimte natuur/vogelgebied. 

4x In recreatiefdeel van waterberging honden toestaan, omdat er nu ook auto’s komen 

1x Lichtvervuiling tegengaan ten behoeve van vogels 

3x Geen ontsluitingsweg door waterberging (geen alternatief gegeven) 

1x Luchtbrug naast ontsluitingsweg om vogels omhoog te leiden 

 

Parallelweg/ontsluiting 

1x  Zorgen over hoge snelheid op parallelweg richting Wogmeer 

5x  Zorgen over veiligheid op parallelweg bij gemengd verkeer 

1x Parallelweg direct ontsluiten op rotonde Obdam  

1x Door toename verkeer wordt aansluiting bij rotonde Obdam gevaarlijk 

2x Veel verkeer gaat richting Hoorn/A7. Hierdoor de ontsluitingsweg zoveel mogelijk richting 

Wogmeer schuiven. 

2x Vrijliggend fietspad langs de parallelweg 

1x Mag direct van de ontsluitingsweg gebruik worden gemaakt door agrarisch/zwaar verkeer 

 van Duinweid? 

 

Onderzoeken 

1x Hoe wordt omgegaan met de stikstofproblematiek 

1x Verblijfplaats ganzen wordt gehalveerd, hierdoor ook het aantal ganzen 

1x Graag een enquête voor behoeft van type woning 
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Schriftelijke reacties ingekomen naar aanleiding van ontwerp-stedenbouwkundig plan 

 

Verkeersoverlast 

1x Vrees  voor verkeersoverlast in Wassenaerstraat door verkeer richting centrum van Obdam, 

het station en Opmeer. Tevens mogelijke overlast van bouwverkeer vanaf Opmeer. 

 

Stedenbouwkundig plan, aansluiting op bestaande wijk Polderweijde 

4x  Voldoende borging van veiligheid en privacy door voldoende breedte van sloot en 

Groenvoorziening, ter hoogte van Brederodelaan;  

Aansluitend pad alleen te gebruiken door langzaam verkeer;   

Dichtstbijzijnde woningen met de voorkant naar het pad situeren; 

 

Ontsluiting en parallelweg 

4x De geplande ontsluiting opnieuw bezien. De huidige ontsluiting via Laan van Meerweijde is 

te smal  en de nieuwe ventweg langs de Braken is nu al gevaarlijk. 

 De ontsluiting gaat dwars door een stuk natuur. 

1x Ontsluiting via de parallelweg is gevaarlijk voor fietsers en aanwonenden. Het is beter de 

ontsluitingsweg aan te sluiten op de bestaande rotonde. De paralelweg is 

met name gerealiseerd met erfontsluitingen voor aanliggende percelen en dus niet voor  

een woonwijk.  

2x De ontsluitingsweg moet niet door de nieuwe woonwijk lopen maar als een soort rondweg 

er langs. Dit zou voor het agrarisch verkeer en het vrachtverkeer beter zijn en minder hinder  

opleveren voor de wijk. In de toekomst zou deze weg onder het spoor door doorgetrokken 

kunnen worden naar het Hofland. 

 

Overlast van ganzen 

1x Als gevolg van plan Tuindersweijde-Zuid zullen ganzen zich verplaatsen naar het 

 aangrenzende weiland en voor overlast zorgen. 

 

Geurcontour en aanwezigheid bebouwing 

1x Het plan kan geen doorgang vinden aangezien het niet is toegestaan nieuwe woningen te 

bouwen in een gebied met een te hoge geurbelasting. 

1x Op de tekening wordt de suggestie gewekt dat het bedrijf niet meer aanwezig is aangezien  

 het bedrijf is doorgekruist. 

 

Natuurinclusief bouwen 

1x Aangenomen wordt dat het woningbouwplan gerealiseerd wordt volgens het principe van  

 “natuurinclusief bouwen” waarbij de natuur zoveel mogelijk geïntegreerd wordt in de  
 bouw. 

1x Aangenomen wordt dat voor de aanleg van de toegangsweg door de waterberging 

voldoende ecologisch onderzoek wordt gedaan. 

1x Aandacht wordt gevraagd bij de aanplant van bomen en groen rekening te houden met de 

 biodiversiteit/diversiteit. 

1x Aandacht wordt gevraagd voor duurzaamheid, hemelwaterafkoppeling, biodiversiteit en  

 tegengaan  hittestress. 

1x Aandacht wordt gevraagd voor de parkeerproblemen bij de huidige school aan de Laan van  

 Meerweijde. 
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Beantwoording van de ingekomen inspraakreacties 

 

Stedenbouwkundig plan, aansluiting op de omgeving 

Bij de opzet van het stedenbouwkundig plan en de nieuwe woonwijk heeft de stedenbouwkundige 

nadrukkelijk opdracht gekregen rekening te houden met de omgeving en de bestaande 

woonwijken. Het plan moet niet als een los, op zichzelf staand element worden ontwikkeld maar 

moet een integraal onderdeel worden van de kern Obdam. Dit betekent enerzijds dat de 

verschillende gebieden goed op elkaar moeten worden aangesloten qua groen, water, langzaam 

verkeersverbindingen etc en anderzijds zodanig worden ingericht dat sprake is van een goede 

ruimtelijke inpassing en een bepaalde afstand wordt gecreëerd tot bestaande woningen in verband 

met privacy, uitzicht, voorkomen van hinder etc.  

In verband hiermee is er voor gekozen een ruime afstand te hanteren tussen de bestaande 

bebouwing en de geplande woningen in plan Tuindersweijde van circa 40 tot 45 meter. Deze zone  

wordt onder andere ingevuld door een forse water- en groenpartij en/of infrastructuur. 

De bestaande wijken en het nieuwe woongebied worden op elkaar aangesloten door verschillende 

aantakkingen voor alleen langzaam verkeer (voetgangers en fietsers). 

Dit betreft ook de bestaande verbinding bij Zwaansvliet naar de waterberging die op een eerdere 

tekening abusievelijk was weggelaten.  

Nadrukkelijk is er niet voor gekozen tussen de verschillende woonwijken aansluitingen voor  

autoverkeer te realiseren met uitzondering van de bestaande Duinweid. Zo wordt getracht het 

gebruik van de auto naar de voorzieningen zoals het winkelcentrum, school e.d. te ontmoedigen en 

eventuele hinder te voorkomen. 

Om eventuele overlast te voorkomen is er ook niet voor gekozen de hoofdontsluiting direct langs 

plan Polderweijde te laten lopen maar op voldoende afstand. 

Op basis van voornoemde uitgangspunten is ook tegemoet gekomen aan de wens de geplande 

woningen ter hoogte van de Brederodelaan met hun voorzijde naar de groen-/waterpartij te 

situeren. 

Het creëren van een vaarroute op de spoorsloot, dus het rechtstreeks aansluiten van de 

waterpartijen binnen het plan op deze sloot, is geen optie.  De planontwikkeling vindt plaats ten 

zuiden van de Duinweid en in het ten noorden hiervan gelegen gedeelte worden geen 

werkzaamheden uitgevoerd. Bovendien heeft de spoorsloot een ander waterpeil dan het waterpeil 

in het plangebied. 

 

Ofschoon tijdens de inloopavond geen informatie beschikbaar was over de toekomstige 

woningbouw is in een aantal reacties wel aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld vrije kavels en 

seniorenwoningen. 

Plan Tuindersweijde-Zuid zal, zoals dat gebruikelijk is in Koggenland, een gemengd plan worden 

waarin voor zoveel mogelijk doelgroepen zal worden gebouwd en zal een zo breed mogelijk 

woningprogramma worden aangeboden. Daarbij wordt getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij 

de vraag vanuit de markt.  

Binnen het plan is ruimte gereserveerd voor CPO-projecten (collectief particulier 

opdrachtgeverschap). Momenteel loopt het initiatief van vereniging Obdammerhof om hier invulling 

aan te geven in de vorm van een woongemeenschap voor 50-plus,  waarbij ca 20 tot 28 woningen 

worden gerealiseerd. 

In Tuindersweijde-Zuid zullen zowel sociale koop- als huurwoningen worden gebouwd alsmede 

middelduur en duurdere projectmatige woningen en zullen er vrije bouwkavels worden uitgegeven. 

De vrije bouwkavels hebben een grootte van circa 450 - 600 m². 

Specifiek ouderenwoningen die dus ook als zodanig gelabeld zijn worden niet gebouwd. Wel zal 

worden getracht, in overleg met de ontwikkelaar, in het plan levensloopbestendige woningen te 

realiseren die ook geschikt zijn voor senioren. Ook binnen het Obdammerhof wordt rekening 

gehouden met deze doelgroep. 
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Waterberging 

De keuze om de hoofdontsluiting van het plan door de waterberging te plannen lijkt op het eerste 

gezicht niet helemaal logisch. Toch zijn er, mede na overleg met het hoogheemraadschap, eigenaar 

van een deel van de waterberging, en de Agrarische Natuurvereniging, de beheerder van het 

gebied,  tal van argumenten om voor deze oplossing te kiezen 

1. De nu voorgestelde locatie van de ontsluitingsweg ligt centraal in het plangebied, dus van 

alle kanten goed bereikbaar en heeft het minste ruimtebeslag in de wijk.  

2. Door de keuze voor deze locatie wordt tevens rekening gehouden met mogelijke 

toekomstige uitbreidingen in het noorden, noord-westen en noord-oosten (gebied tussen Duinweid 

en het spoor en eventueel het zuid-oosten (gebied tussen het gedeelte dat nu ontwikkeld wordt en 

het agrarisch bedrijf ten oosten van de waterberging.  

3. De gekozen locatie ligt niet te dicht op de woonwijk Polderweijde (ca 350 meter) waardoor 

mogelijke hinder en/of overlast in deze wijk wordt  voorkomen; 

4. In het verleden is geopteerd voor een eventuele ontsluiting langs het agrarisch bedrijf ten 

oosten van de waterberging. Het ging daarbij om een groter plan (ca 790 woningen) met een 

rechtstreekse ontsluiting op de Braken.  

Deze optie is nu niet meer aan de orde in verband met gewijzigd woningbouwbeleid en gewijzigde 

woningbouwprognoses. De gronden waarover een dergelijke ontsluiting zou moeten lopen zijn niet 

in eigendom van de gemeente of de ontwikkelaar. 

5. In het kader van de opwaardering van de Braken/aanleg van de Westfrisiaweg is gebleken 

dat de aanleg van een verbinding tussen de Duinweid en de Braken verliest aan effectiviteit 

naarmate de weg meer naar het oosten (richting Wogmeer) wordt aangelegd. Automobilisten die 

bijvoorbeeld richting Heerhugowaard/Alkmaar moeten kiezen dan niet voor deze verbinding maar 

zoeken hun weg door de bestaande nieuwbouw aan de westzijde (Reigerlaan, Weerestraat) omdat 

men het gevoel heeft om te rijden. Dergelijk “sluipverkeer” door woonwijken is in hoge mate 

onwenselijk. 

6. De  nu voorgestelde ontsluiting is gekoppeld aan de geurcontour van het agrarisch bedrijf 

ten oosten van de waterberging. Binnen deze contour is geen woningbouw mogelijk, wel de aanleg 

van een weg, hetgeen positief is voor de ontwikkeling. De ligging van de ontsluitingsweg wordt 

gebruikt als geleidelijke (tijdelijke) overgang tussen het plangebied en het nu nog agrarisch gebied 

in het kader van de landschappelijke inpassing. 

7. Het is nu nog volstrekt onduidelijk of en wanneer het zuidoostelijk gedeelte ontwikkeld zal 

worden. Aangezien de ontwikkeling van het nu voorliggende gedeelte Tuindersweijde-Zuid, zoals 

nu wordt ingeschat, ongeveer 10 jaar in beslag nemen, zal deze ontwikkeling naar verwachting niet 

voor 2030 aan de orde zijn. Bovendien zal van een ontwikkeling geen sprake kunnen zijn zolang het 

agrarisch bedrijf ter plaatse aanwezig is. In theorie is het mogelijk dat dit gebied in het geheel niet 

wordt ontwikkeld.  

8. Dit Zuidoostelijke  gedeelte is weliswaar geen officieel weidevogelgebied maar naar het 

oordeel van de Agrarische Natuurvereniging (ANV) wel belangrijk voor vogels als rust en 

foerageerplek. Aanleg van een weg door dit gebied is niet wenselijk. 

9. Tevens is als optie genoemd de aanleg van de ontsluitingsweg door het meest oostelijke deel 

van de waterberging. Dit zou dan gedempt moeten worden. Dit gedeelte is eigendom van het 

hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dus niet van gemeente of ontwikkelaar. Het 

gedeelte dat in eigendom is van het HHNK is opgenomen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en 

hiervoor geldt een beschermingsregime. Naast de hiervoor genoemde belemmeringen geldt hier dus 

nog een extra obstakel om hier de ontsluitingsweg te realiseren. 

10. Voorkomen moet worden dat de functie van de waterberging wordt aangetast door de 

aanleg van de geplande ontsluiting. Mede om deze reden is het hoogheemraadschap vanaf het 

begin van de planvorming bij het project betrokken. Zij heeft specifieke eisen voor wat betreft de 

waterberging en het functioneren daarvan. Zo zal elke m² gedempt water gecompenseerd moeten 

worden en zal ook de doorstroming gegarandeerd moeten zijn. Dit zal worden vastgelegd in een 

watervergunning. 
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11. De waterberging bestaat uit 2 gedeelten: het  westelijk deel, in eigendom bij de gemeente, 

met naast waterberging een recreatieve functie (vissen, varen, schaatsen) en oostelijk gedeelte, 

eigendom bij het HHNK met naast waterberging een meer natuurlijke/ecologische functie. De druk 

op de waterberging neemt toe door woningbouw als gevolg van bezoekers, wandelaars, mensen 

met een bootje etc. Door de ontsluiting aan te leggen door de waterberging ontstaat er een harde 

grens en wordt het oostelijk gedeelte niet rechtstreeks toegankelijk voor bijvoorbeeld bootjes, 

kano’s of zeilplanken.  
Volgens de ANV is het voor het voortbestaan en de ontwikkeling van het ecologisch gedeelte een 

absolute voorwaarde dat er zo min mogelijk verstoring plaats vindt. Dit is ook de reden dat het 

gebied verboden is voor honden.  

 

Momenteel zijn wij in overleg met de ANV om tot een zo optimaal mogelijke invulling te komen om 

in het oostelijk deel de rust te bewaren en verstoring te voorkomen. De ANV heeft hiervoor ook 

suggesties en ideeën aandragen, die bij het definitief maken van de plannen zwaar worden 

meegewogen. Hierbij wordt ook gekeken naar het voorkomen van lichthinder in het gebied en 

mogelijkheden om vogels te beschermen tegen het verkeer (luchtbrug).  

 

Naast de inbreng van de Agrarische Natuurvereniging, is deze onderbouwing gebaseerd op het 

overleg met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de quickscan in het kader van 

natuuronderzoek van Van der Goes en Groot, ecologisch onderzoeks- en adviesbureau, het 

onderzoek naar de voorgestelde ontsluiting door Goudappel Coffeng, adviseurs mobiliteit en de 

expertise van Vollmer & Partners, Stedebouw en Landschap. 

 

In het kader van het op te stellen bestemmingsplan voor Tuindersweijde-Zuid zal door Van der Goes 

& Groot nog nader flora- en faunaonderzoek worden gedaan. In dat kader zal tevens worden 

gekeken naar de effecten van de plannen inclusief de ontsluitingsweg op het ecologisch gedeelte. 

 

Op basis van het huidige beleid is het verboden om met honden het waterbergingsgebied te 

betreden. Dit zal zeker ook blijven gelden voor het natuurlijk/ecologisch deel aan de oostzijde van 

de ontsluitingsweg. Of de ontwikkeling van het woningbouwplan aanleiding geeft tot aanpassing 

van dit beleid voor het westelijk gedeelte, zal te zijner tijd worden bezien. Dit is echter niet van 

invloed op het stedenbouwkundig plan. 

 

Parallelweg/ontsluiting 

Het plan Tuindersweijde-Zuid wordt rechtstreeks aangesloten op de parallelweg langs de Braken 

(N194). Dit is een erftoegangsweg, buiten de bebouwde kom met een maximale toegestane snelheid 

van 60 km/uur. De weg is in eigendom bij de provincie Noord-Holland die ook het onderhoud en het 

beheer verzorgt. 

De weg voldoet aan alle eisen die aan dit soort wegen wordt gesteld. 

  

In het kader van het opstellen van het stedenbouwkundig plan is adviesbureau Goudappel Coffeng 

gevraagd nader onderzoek te verrichten waarbij onder andere de volgende vragen werden gesteld: 

- Welke locatie is het meest geschikt voor de ontsluiting van Tuindersweijde? 

- Is de parallelweg langs de Braken geschikt om in de toekomst het verkeer van heel 

Tuindersweijde te ontsluiten? 

- Wat is het maximaal aantal woningen/verkeersbewegingen die via de parallelweg ontsloten 

kunnen worden. 

 

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek concludeert Goudappel Coffeng het volgende: 

- Indien Tuindersweijde wordt aangesloten op de parallelweg, dan is de verkeersafwikkeling 

op de kruising met de Dorpsstraat goed te noemen.  

- De intensiteiten op de parellelweg kunnen binnen het huidige profiel goed verwerkt 

worden. 
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- Er worden verkeerskundig gezien geen problemen verwacht als Tuinderweijde wordt 

aangesloten op de parallelweg. 

- Aanbevolen wordt om de parallelweg op te nemen in het telprogramma van de gemeente 

om zo de ontwikkeling van het verkeer te kunnen monitoren. Aan de hand van de 

ontwikkelingen van de auto- en fietsintensiteiten kan dan besloten worden of en zo ja, 

welke fietsvoorzieningen gerealiseerd moeten worden. 

 

In het rapport wordt aangegeven dat de maximaal toelaatbare intensiteit op de parallelweg wordt 

bereikt bij een bouwvolume van 690 woningen. Plangebied Tuindersweijde-Zuid omvat een 

bouwvolume van 335 woningen. Dit betekent dat de verkeersafwikkeling van dit plan via de 

parallelweg langs de Braken zonder meer kan plaatsvinden. 

Zoals gesteld is het niet uitgesloten dat op termijn de capaciteit van de parallelweg onvoldoende is 

en maatregelen moeten worden getroffen in de vorm van fietsstroken of een vrijliggend fietspad. 

Gelet op de ingekomen reacties alsmede de reacties op de informatieavond zal worden bezien of 

het naar voren halen van deze maatregelen een mogelijkheid is en de aanleg van een vrijliggend 

fietspad nu al kan worden gerealiseerd. 

 

Directe ontsluiten van de parallelweg op de rotonde Obdam is zowel praktisch als financieel geen 

reële optie. Bovendien zo blijkt uit het verkeersonderzoek is hier ook geen noodzaak voor 

aanwezig. Eventueel noodzakelijke maatregelen zullen eerder worden gezocht in voorzieningen 

voor het fietsverkeer. 

Verplaatsing van de aansluiting op de parallelweg, zoveel mogelijk richting Wogmeer heeft tot 

gevolg, zo blijkt uit het verkeersonderzoek,  dat meer verkeer via andere wegen in het dorp zijn 

weg zal zoeken. Dit is onwenselijk. 

De aanleg van de ontsluitingsweg en de aansluiting op de parallelweg zijn gepland direct bij de start 

van de planontwikkeling. Hierdoor kan het bouwverkeer direct gebruik maken van deze ontsluiting 

en hoeft dit verkeer niet door het dorp of plan Polderweijde. Hierover zullen te zijner tijd ook 

afspraken worden gemaakt met de aannemers die in het gebied werkzaam zullen zijn. 

 

Doordat de verbinding er direct ligt kan ook het zwaardere landbouwverkeer van de Duinweid 

hiervan gebruik maken. Dit betekent dus vanaf het begin van de ontwikkeling een verlichting van 

met name de Nijenburglaan en de Laan van Meerweijde. 

Het aanleggen van de ontsluitingsweg buitenom de toekomstige woonwijk als een soort randweg is 

voor het agrarisch verkeer en het vrachtverkeer van en naar de Duinweid wellicht een goede optie. 

Daarbij wordt er echter aan voorbij gegaan dat de weg primair een ontsluitingsweg is voor de 

woonwijk. Door de weg aan de buitenkant te leggen, ligt de weg niet meer centraal in het gebied 

en ontstaan er onnodig veel verkeersbewegingen in de woonwijk zelf, hetgeen niet wenselijk is. 

Zoals al eerder gesteld wordt het de ontsluiting minder effectief naarmate deze meer oostelijk 

wordt aangelegd, waardoor elders in het dorp meer sluipverkeer wordt gegenereerd. 

Daarbij moet ook in ogenschouw worden genomen dat bij de situering van de ontsluitingsweg ook 

rekening moet worden gehouden met de eventuele ontsluiting van het ten noorden van de 

Duinweid gelegen gedeelte. Daarbij is overigens ook een ruimtelijke reservering opgenomen voor 

het eventueel in de toekomst doortrekken van de weg onder het spoor door. Een dergelijke 

ontwikkeling is nu echter niet aan de orde. 

De voorgestelde oplossing buiten de bebouwing om is overigens gedacht op gronden die niet in 

eigendom zijn bij de ontwikkelaar of de gemeente. 

Overigens dient te worden geconstateerd dat het aantal agrarische bedrijven dat nog aan de 

Duinweid gevestigd is, beperkt is tot  ca 7. Dit betekent ook dat de omvang van het zwaar agrarisch 

verkeer in verhouding ook niet heel groot is en via de geplande ontsluitingsweg op een goede wijze 

afgewikkeld kan worden. 
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Met betrekking tot verkeer tenslotte is ook de vrees geuit dat er als gevolg van sluipverkeer 

verkeersdruk zal ontstaan op de Van Wassenaerstraat. 

Uit het in 2019 geactualiseerde verkeersmodel voor Koggenland, waarin ook de ontwikkeling van 

Tuindersweijde is meegenomen, blijkt dit echter niet. Uit deze prognose blijkt het effect van 

Tuindersweijde vrijwel nihil. 

 

Onderzoeken 

In het kader van de planontwikkeling Tuindersweijde-Zuid is het noodzakelijk ten behoeve van de 

onderbouwing dat het nodige onderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek betreft tal van aspecten 

zoals onder andere archeologie, bodem, geluid, luchtkwaliteit, flora en fauna, verkeer, water- en 

watercompensatie etc. 

In het kader van deze onderzoeken zal ook de eventuele stikstofproblematiek worden onderzocht. 

De uitkomsten van deze onderzoeken zullen bij de verdere planopzet en eventueel planuitvoering 

worden betrokken  

Tevens zal het geuraspect nader worden bezien in verband met een specifieke reactie ter zake. 

Daarnaast zullen in het kader van de woningbouwontwikkeling eveneens de nodige onderzoeken 

plaatsvinden zoals marktonderzoek woningbehoefte, duurzaamheid, klimaatadaptief en 

natuurinclusief bouwen e.d. 

 

Overige opmerkingen 

Het verzoek om aandacht voor de parkeerproblematiek bij de school aan de Laan van Meerweijde 

heeft geen betrekking op het voorliggende stedenbouwkundig plan. In een ander verband zal daar 

afzonderlijk naar gekeken worden. 

De opmerking dat op een tekening de suggestie wordt gewekt dat er een bedrijfspand doorgekruist 

is, is voor kennisgeving aangenomen. De suggestie is overigens onjuist. Het pand werd op de 

tekening juist extra verduidelijkt hetgeen als “doorgekruist” werd geïnterpreteerd. 
De opmerking dat door de ontwikkeling van Tuindersweijde-Zuid ganzen zich zouden verplaatsen 

naar andere weilanden in de buurt en daar overlast zouden kunnen veroorzaken is voor 

kennisgeving aangenomen. Of verplaatsing van  ganzen naar aangrenzende percelen gaat 

plaatsvinden en in welke mate is niet met zekerheid te zeggen. Bovendien heeft deze opmerking  

geen directe relatie met de opzet en structuur van het stedenbouwkundig plan. 

 


