
Nog even geduld we gaan zo beginnen

Welkom bij de informatiebijeenkomst 
voor de Spaarndamseweg 13 



Even voorstellen

Ernest van der Meijde
Wibaut Projectontwikkeling

Eric De Winter
Wibaut Projectontwikkeling

Mark van der Heide
Mark van der Heide Urban Design

Joeri van Ommeren 
vanOmmeren-architecten

Theo Dohle
De Wijde Blik



Agenda

• Terugblik participatieproces 

• Presentatie Concept Stedenbouwkundig plan

• Vervolgproces en -planning

• Vragen beantwoorden

Heeft u een vraag? Stel deze dan via de chat.
Aan het eind van de presentatie beantwoorden we zo veel mogelijk vragen.



Vragenronde

• Gebruik de chatfunctie in de menubalk

• We behandelen zoveel mogelijk vragen

• Alle vragen en antwoorden komen op de website
www.spaarndamseweg13.nl

http://www.spaarndamseweg13.nl/


Terugblik (participatie)proces



Concept Stedenbouwkundig plan







Ontwikkelvisie Spaarndamseweg



Processtappen

17 december 2019 –
Kennismakingsbijeenkomst

31 maart 2020 –
Buurtbijeenkomst

Mei 2020 – Online buurtpeiling

30 juni 2020 - Buurtbijeenkomst 

landelijk onderzoek onder jongeren



Stedenbouwkundig plan

9 november 2020



Plankaart



Vogelvlucht zuid



Vogelvlucht zuid



aanzichten



Thema’s en aandachtspunten

• Bezonning

• Programma

• Geluidsoverlast

• Sociale veiligheid

• De kade

• Groen en bomen

• Parkeren 

• Deelauto

• Verkeersdrukte 

• Fietsersoversteek Spaarndamseweg

• Inrit parkeergarage

• Bereikbaarheid tijdens de bouw



Bezonning en schaduw 21 maart en 21 september



Programma



Plankaart



Bomen



Bomen



Parkeren

• Vertrekpunt: normen gemeente Haarlem

• Vertrekpunt: parkeren op eigen terrein

• Inzet drie deelauto’s, deelscooter, goede fietsenstalling, ligging nabij de stad

• Leeftijdsgroep en hun bezoek heeft minder auto’s, zeker in zeer sterk stedelijk 

gebieden  (18-23 jaar 0,05 pp, 23-28 jaar 0,2 pp, 28-33 jaar  0,31 pp )

• Eengezinshuishoudens hebben minder auto’s  (52% van het gemiddelde)

• Totale verkeersvraag bedraagt maximaal 35 parkeerplaatsen (zaterdagavond)



Plankaart



Architectuur



Stand van zaken architectonisch ontwerp



Stand van zaken architectonisch ontwerp



Waterberging en buffering



Groen



Nestel- en schuilgelegenheid



Planning

• Bespreken concept stedenbouwkundig plan omwonenden: 9 november 2020

• Ter visie legging stedenbouwkundig plan: 14 december 2020 tot 25 januari 2021

• Vastleggen stedenbouwkundig plan door college: februari 2021

• Bestemmingplan en omgevingsvergunning indienen: tweede kwartaal 2021

• Afgifte vergunningen: vierde kwartaal 2021

• Start sloopwerkzaamheden: eind 2021 - begin 2022

• Start bouw: begin 2022



Vervolg en planning



Vraag en Antwoord



Vragenronde

• Gebruik de chatfunctie in de menubalk

• We behandelen zoveel mogelijk vragen

• Alle vragen en antwoorden komen op de website
www.spaarndamseweg13.nl

http://www.spaarndamseweg13.nl/


Informatie

Ga naar www.spaarndamseweg13.nl voor

• informatie over het project

• verslagen van de vorige en deze bijeenkomst

• antwoord op de meest gestelde vragen 

• aanmelden nieuwsbrief

Aanvullende vragen? Mail naar info@spaarndamseweg13.nl. 

http://www.spaarndamseweg13.nl/
mailto:info@spaarndamseweg13.nl

