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1. WAT STAAT ER TE GEBEUREN?
Welke nieuwbouw of herontwikkeling staan op stapel?
Welke projecten zijn gerealiseerd of worden nog gerealiseerd? En wat gaat er nog meer gebeuren?
30 projecten in overzicht van uit 2016 van gemeente, totaal
4200 woningen (totaal aantal woningen 2015: 59.000): 7%
groei! Hiervan 8 projecten met meer dan 100 woningen:
samen 3400 woningen.
Werkvorm: verzamelen van relevante projecten op grote
kaart met fiches.
Resultaat: kaart met overzicht van lopende en toekomstige
woningbouwprojecten, met bijbehorende voorzieningen.

Verwachtingen deelnemers:
Rik Enequist – goed moment voor bezinning
op de opgave – zeker vanuit de discussie
ronde de MRA
Martijn Bijl- bezinnen op werklocaties en
transformatie
Annemarieke Schneider- vanuit het cluster
samenleving is de positie van het sociaal
domein belangrijk
Wat is de kans vanuit woningopgave? Wat is
het probleem oplossend vermogen?
Femke Immerman- kunnen we aanhaken
op de visie nota wonen & zorg? Hoe kunnen
we verbinden ? waar is de aandacht voor
kwetsbare mensen?

Algemeen:
De woningbouwopgave moet in het tijdgewricht na de crisis meer zijn dan winst voor de
ontwikkelaar.
Wat waar en hoe kunnen we dat voor elkaar
krijgen?
Tussen NU en 15 jaar
Wat zijn de grote opgaven?
Waar plaatsen we welke functies?
De vraag naar eengezinswoningen blijft.
De groei van eenpersoonshuishoudens en appartementen stijgt.
Waar is er ruimte voor meer dan bouwen?
Schiphol groeit – wat zijn de consequenties
voor de ruimte?

Marion Wester- visie ontwikkelen op wonen
met zorg 2030. Hoe gaan we de toekomst
tegemoet? Het aantal 75+ bewoners gaat
verdubbelen
Gert Jan Dral – onderzoek, bestuur, ruimtelijke vraagstukken , hoe toewerken naar
functiemenging , hoe de clusters met ruimte
verbinden?
Hanneke Plukkel – de link van wonen met
RO is belangrijk. Waar liggen kansen voor bv
de westkant van HM? Hoe gedragen marktpartijen zich?
Bonnie Chopard- denken en ontwikkelen
vanuit duurzaamheid, inzetten op een road
map circulaire gronduitgifte en gegeven dat
een duurzame woning waardevast is
Michiel Overkamp- inzetten op de kwaliteit van de Ringvaart. Waarden bepalen en
inzetten als kwaliteit.
Petra Kort – ruimtelijke ontwikkeling Lisse /
Lisserbroek, hoe kan het nog beter, anders
in de nabije toekomst
Rob van Aerschot- de relatie van wonen
tot het landschap, dat zijn urgente vragen,
ook tijdens de Landschapstriënnale. Wonen
en landschap: is dat een bedreiging of een

OBSERVATIES
De deelnemers waren zeker niet allen op de hoogte
van de mogelijke projecten en elkaars opgaven en
vragen.
In de afgelopen decennia is de Haarlemmermeer
“volwassen” geworden, maar de ruimte ook
schaarser en de inwoners ouder.
De Haarlemmermeer heeft een traditie van private
ontwikkeling, hoe bouwen de individuele ontwikkelingen in de huidige tijd aan de gezamenlijke
kracht van de Haarlemmermeer?
Hoewel het gemeentehuis het contact tussen de
sectoren toejuicht leidt dat vanwege de waan van
de dag niet vanzelfsprekend tot regelmatig contact,
laat staan het vinden en bewerkstelligen van kansen op synergie.

2. AMBITIE RONDE
Wat zijn de belangrijkste karakteristieken en kernwaarden
van de Haarlemmermeer? Wat is de kracht van de Haarlemmermeer als plek om te wonen?
Werkvorm: Iedereen schrijft individueel 3 kernwaarden
op voor Haarlemmermeer (op geeltjes). Deze verzamelen,
clusteren en bespreken. Wat betekent dit voor de Haarlemmermeer? En voor het woningbouwprogramma? Is er een
rode draad te identificeren?
Resultaat: Vaststelling van de kernwaarden van de Haarlemmermeer, en wat dat betekent dat voor het woningbouwprogramma. Aanvullen met fiches Kernwaarden op de
kaart (ter plekke invullen)

“HM, de ontdekkingsreis”

“HM staat regionaal niet op de kaart”
“Te rijk - te lelijk sociale leefomgeving”
“Er is ruimte voor groei - ruimte om op maat
te ontwerpen - ruimte voor diversiteit = groen,
bedrijven, wonen, sociale diversiteit, ook op
huishoudens”

“Goed voor elkaar zorgen”

“Kracht van de combinatie”

“Het is een landelijk gebied,
dat is een kernwaarde,
het onderscheidend vermogen,
ook landelijk binnen de stedelijke omgeving zoals de Fruittuinen, de Geniedijk.
Er zijn veel identiteitsdragers”

OBSERVATIES

“DNA van HM : samen werken : gemeente, marktpartijen,
bewoners”

De Haarlemmermeer heeft een rijke geschiedenis,
inmiddels ook in de woningbouwontwikkeling. De
ruimte wordt schaarser, dus wat zijn de volgende
stappen?
In de kernwaarden wordt de groene ruimtelijke
kwaliteit vaak genoemd.

“Kleine gemeenschappen”

Op een deelnemers na woont
niemand in HM waarom niet?
Joop: “Het is mijn opgave ervoor
te zorgen dat men hier wil gaan
wonen.Het gaat om verleiden”

Tevens wordt het nuchtere, overzichtelijke en goed
bereikbare van de polder als woonlocatie vaak
genoemd. Alles is praktisch binnen handbereik.
Naast Hoofddorp en Nieuw-Vennep zijn de dorpen
langs de Ringvaart wereld op zich – deels ook verbonden met de cultuur van de nabijgelegen kernen.
Ontwikkel de toekomst van de Haarlemmermeer
vanuit de eigen kracht en identiteit.

3. OPGAVE-RONDE
Hoe kan de woningbouw bijdragen aan een attractieve en
sterke identiteit van Haarlemmermeer in de toekomst? Als
we de gerealiseerde en komende woningbouwprogramma’s van de Haarlemmermeer naast de kernwaardes van
de gemeente beschouwen, wat valt dan op? Waar schuurt
het en wie helpt het op te lossen? Hoe kunnen we de kernwaardes versterken? En komen er nog andere randvoorwaardelijke zaken op ons af waar we wat mee moeten:
groei Schiphol, klimaatverandering, circulaire economie,
Metropoolregio Amsterdam? Wat betekent dat voor de
woningbouwopgave?
Werkvorm: discussie over de woningbouwopgave van
Haarlemmermeer
Resultaat: Voorlopige vaststelling van de woningbouwopgave van de Haarlemmermeer en eerste verkenning hoe
we dat gaan vormgeven. Welke factoren zijn van belang?

Joop – als we naar buiten kijken
Wie kunnen we verleiden hier te gaan wonen
Welke betekenis heeft HM binnen MRA
Wat voor gemeente willen we zijn?

 Hoe definieer je kernwaarden?
Combinaties van krachten bundelen

Hoe brengen we de noodzakelijke opgaven vanuit
andere sectoren goed over op de praktijk van de
gebiedsontwikkeling?
Hoe leggen we slimmere en snellere verbanden
tussen de individuele projecten en hun locaties?
Zodat we bij onderhandelingen met ontwikkelaars
meer kunnen bereiken.
De ruimte binnen de Haarlemmermeer is te schaars
geworden om er vanzelfsprekend vanuit te gaan dat
het juiste wordt gebouwd.

Dit is het moment om aan te sluiten!
Neem elkaar mee op de zoektocht en inbreng.

Ringvaart aan beide zijden versterken aantrekkelijk maken
ROB geeft garantie voor lucht en ruimte
Uit noodzaak naar kwaliteit
Hoe kijkt HM aan tegen besturing van de eigen gemeente?
Moeten we toe naar zelf programmeren en wensen opnemen in het bestemmingsplan?
Waar is grond beschikbaar, ook voor CPO?

Voortbouwen op wat is of competitie aangaan
binnen /met MRA?
Wat telt:
- Economie & dynamiek
- Rust & recreatie

OBSERVATIES
In hoeverre zien we de individuele projecten eigenlijk als een gezamenlijk kans?

Geluid adaptief bouwen
Mix wonen en werken
Mix met zorg
Mix met voorzieningen
Pas desnoods bestemmingsplannen aan
Kijk ook naar de cijfers en wees projectontwikkelaars voor
Toon goede voorbeeld aan projectontwikkelaars
Denk aan het aandeel sociale huur

De druk op de woningmarkt groeit
Kan er versneld worden?
Locatie uit de structuurvisie worden niet gebruikt
Wat kan er binnenstedelijk?
Wat gaan we doen met de Westflank en HM west?
Versnellen kan bijvoorbeeld op Hoofddorp Noord- een
verouderd bedrijventerrein
Moet dat vanuit de markt komen? Wat willen we dan?
Zijn we voldoende voorbereid?
Is dit wat we willen?
We moeten het gestructureerd aanpakken.

Nu is de middenklasse dominant, ook inzetten op ‘’Hoog en Laag’’
Gelaagdheid aanbrengen
Wat levert een nieuwe doelgroep HM op?
Ook Z-O bedrijventerrein wordt wonenmoet nu worden uitgerold

Wat te doen
Inzetten op concurrerend vermogen
doorstroming woonmobiliteit vergroten
Naar markt: kaders gebied meegeven
Vraag in kaart brengen vs onderzoek marktpartijen
Overheid heeft rol rijker arsenaal aan vraag en
behoefte in beeld brengen
Sociale huur norm breed als norm?
Hoe zorg implementeren in gebied?

Wat te doen groen en ruimte
Villa dorpen of verdichting
Groenstructuren leidend? Impuls geven

West: uitleg en transformatie vraag aan gemeente- hoe?
wat zijn de woonmilieus?
Bv Sein Wickevoort, 700-1000
De dubbeldorpen hebben hun specifieke kenmerken

Wat is de relatie groenstructuur- stedelijk?
Wat is de opgave? Is dat DE opgave?
PARK 21 heeft gekozen voor een scheiding geen wand.

Zelfsturend vermogen
Dorpen weten wat ze willen

TENSLOTTE
CONCRETE EERSTE ADVIEZEN

Wat neem je mee van deze sessie?
JS mensen bij elkaar brengen, van beleid tot
oplevering
A motivatie van beleid
PK nadenken over voorzieningen, proces bewoners aangaan, private partijen, wat vinden wij
belangrijk?- vooraf bepalen
RE we hadden eerder moeten nadenken over de
tijd na de crisis
MO belangrijk is het delen van kennis, vooruit
kijken, wat willen we
BC diversiteit in de brede zin des woord
HP zorg, rol voor de corporaties, implementeren
gebiedsontwikkeling
GJD het was een spoedcursus om de samenhang te zien
JvdK als ontwerper van de volgende stad, typologieën, buurten woonmilieus

AS aanhaken, sturingsvraagstuk
FS afstand zorg en bouwen overbruggen
MB breed gezelschap, is een voorwaarde voor
kwaliteit – feeling hebben met de wijken, erop
uit gaan, doorleven en koppeling maken met
andere vraagstukken
AS samenwerken!
JS naar ander niveau brengen, doorpakken,
besturen
B&W presentatie, verbinding markt
FS RvE A dam, vgl baar A dam positie HM
cruciaal
YL altijd de vraag stellen In wat voor stad willen
we leven? Aanzet gemaakt tot samen denken in
intimiteit van HM binnen neutrale start - voordat het gesprek met marktpartijen en MRA aan
wordt gegaan zinvol

VERTAAL TUSSEN SECTOREN Vertaal opgaven en behoeften vanuit zorg, ouderen en sociaal in concrete programma van eisen en arrangementen zoals die
in de ruimtelijke ontwikkeling gebruikelijk zijn. I.e.: maak concreet hoeveel
m2, wat voor voorzieningen, wat voor vereisten in de buitenruimtes, functies
en functiemenging nodig zijn.
ORGANISEER PRO-ACTIEF Verken een mogelijk consortium van partijen of
actoren vanuit bijvoorbeeld de zorg om in de onderhandeling met de ontwikkelaars concrete voorstellen en contractmogelijkheden op tafel te kunnen
leggen. Gebruik netwerken.
ONDERHANDEL OPTIMALER Ontwikkel een set aan concrete maatschappelijke behoeften die de individuele procesmanagers in de onderhandeling met
de ontwikkelaar kunnen inzetten om bijvoorbeeld een vermindering van het
percentage sociale huur uit te ruilen.
VERBINDT VROEG Organiseer rondom concrete ontwikkellocaties thematische sessies om de verschillende sectoren, bewoners en ondernemers te
verbinden met de kansen van de ontwikkeling voor de directe omgeving, de
zorg of sociale opgaven.

BL signaal van behoefte aan bijeenkomsten als
dit, nu doorkoppeling maken, binnen de context
van de MRA, met ontwerpers en wooncorporaties

Joop Slangen, Polderarchitect, Gemeente HM
Frank Suurenbroek, lector Bouwtransformatie, HvA
Jeroen van der Kuur, Circulaire Stad HvA
Yvonne Lub en Barbara Luns, Podium voor
Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol

