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Verslag nr. 2 klankbordgroep noord herinrichting wijk Warande  
 
Onderwerp : Definitief Ontwerp herinrichting wijk Warande 
Bijeenkomst op : Dinsdag 1 februari 2022 van 17.00 – 19.00 uur 
Plaats : Teams 
 
Aanwezig: mevr. A. van der Eng (Kindcentrum De Sparkel), dhr. Van Beek (Montessorischool), dhr. S. 
Meulbroek, dhr. R. Hoogland, dhr. F. Backus (tevens wijkgroep), dhr. J. Noteboom. 
Aanwezig namens de gemeente: mevr. B. Böhling, dhr. C. van der Zee, dhr. G. Willemse, dhr. V. Boelhouwer en 
dhr. K. Dekkers.  
Afwezig met kennisgeving: mevr. W. Korevaar, mevr. Quint, dhr. J. Beentjes, mevr. Kluft, dhr. Kluft, dhr. 
Jenema, dhr. W. van der Heijden en dhr. De Ruijter. 
 
01 Dhr. Boelhouwer heet iedereen welkom en biedt namens de gemeente excuses aan voor de vertraging 

vanwege computer problemen op het gemeentehuis. Agenda wordt vastgesteld en gemeente legt uit 
wat het doel is van deze klankbordgroep bijeenkomst. Donderdag a.s. spreekt de gemeente met de 
klankbordgroep zuid. 

02 Het doel van vanavond bewoners informeren over het ontwerp en wat gedaan is met de ontvangen 
bewonerssuggesties.  

03 Terugblik klankbordgroep van 21 sep 2021. Dhr. Dekkers legt uit dat nav de klankbordgroep 
bijeenkomst van 21 september jl. de bewoners suggesties hebben gedaan en vragen hebben gesteld 
over het plan. Te samen met alle reacties vanuit de interactieve website heeft de gemeente het plan 
aangepast van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp is te vinden op de 
website van de gemeente Beverwijk, onder www.beverwijk/actueel/projecten/herinrichting wijk 
Warande. De gemeente licht adhv een powerpoint presentatie eerst de belangrijkste punten toe, 
waarna de klankbordgroep leden een reactie kunnen geven. 

04 Toelichting op het ontwerp: 
Mevr. Böhling geeft een toelichting op de gedachte achter het plan.  
Nieuwe parkeertellingen en aangepaste parkeertabel.  
De heer van der Zee licht de parkeertabel toe. Er zijn in 2018 parkeertellingen gedaan, één op dinsdag 
en één op donderdag. Nav de vorige bijeenkomst is in oktober 2021 opnieuw parkeertellingen gedaan. 
Conclusie, is dat de nieuwe tellingen een vergelijkbaar beeld geven als de oude tellingen. In de 
tabellen op de website staan in 3 kolommen vermeld, a) het aantal parkeerplaatsen (huidige situatie), 
b) het maximaal aantal getelde auto’s en c) het aantal parkeerplaatsen volgens het Definitief Ontwerp. 
Dhr. Van der Zee geeft aan dat in de tabel een fout is geslopen en dat betreft het aantal getelde auto’s 
in het Haagdoornhof. Daar staat 17, maar dat moet zijn 9. Actie gemeente. 
Eénrichtingsverkeer omgeving Laan van Blois.  
Dhr. Van der Zee licht het plan toe. Laan van Blois, Zonnebloemlaan, Crocuslaan (uitgezonderd laatste 
stukje) en Hyacinthenlaan wordt éénrichtingsverkeer. Dhr. Noteboom vreest dat door het kleine 
stukje 2-richtingsverkeer Op de Hyacinthenlaan bij de Plantage automobilisten al of niet bewust het 
éénrichtingsverkeer gaan negeren. De gemeente zegt toe te zorgen voor duidelijke bebording. Actie 
gemeente. 
Inrichting Crocuslaan – Hyacinthenlaan.  
Dhr. Noteboom maakt zich zorgen over het aantal parkeerplaatsen in de Crocuslaan. Hij vreest een 
tekort en vreest dat dit erger wordt als bewoners minder valide parkeerplaatsen krijgen. Hierdoor 
ontstaat nog meer parkeerdruk, aldus Noteboom. Gemeente licht toe dat het aantal parkeerplaatsen 
in de omgeving Crocuslaan – Hyacinthenlaan is afgestemd op de parkeertellingen. Nav de vraag van 
dhr. Noteboom legt de gemeente uit dat indien er auto’s geparkeerd staan als gevolg van 
schoolactiviteiten aan het eind van de middag, het voor kan komen dat bewoners die thuiskomen van 
hun werk soms elders moeten parkeren. Noteboom pleit daarom voor extra parkeren rond 
Kindcentrum De Sparkel. De gemeente vindt echter het groen rond Kindcentrum De Sparkel – dus aan 
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de overzijde van de woningen – ook belangrijk. Het groen draagt immers bij aan een prettige 
woonomgeving en het vergroot de overzichtelijkheid voor spelende kinderen en het toezicht daarop. 
Dhr. Hoogland vindt de argumentatie van de gemeente dat het accenten wil leggen die horen bij een 
“schoolgebied” niet kloppen. Het is immers ook een “woongebied”, aldus Hoogland. De gemeente 
onderschrijft dat. Dhr. Van der Zee stelt voor de volledigheid dat straks en een parkeerzône wordt 
ingesteld. Het is dan alleen toegestaan om te parkeren in de vakken. 
Vitaliteit bomen Haagdoornhof, Hazelaarhof, Ligusterhof en Seringenhof 
Mevrouw Böhling licht toe dat de huidige boompjes tussen de parkeervakken onvoldoende 
groeiruimte hebben en daardoor niet goed tot zijn recht komen. Deze boompjes gaan weg en hiervoor 
komen bomen met plantvakken terug. Tussen de parkeervakken komt op een aantal plekken groen 
terug, zodat ook in de hofjes groen behouden blijft. 
Inrichting omgeving Vijverhoefflat – Montessorischool – Laan van Blois 
Het plan is aangepast nadat bewoners bezwaren hadden tegen extra parkeren bij de Vijverhoefflat ten 
koste van het groen en tegen het verwijderen van de strook langs parkeer vakken aan de Laan van 
Blois. Ook is gekeken naar het voorstel dat de Montessorischool heeft ingebracht. Het aangepaste plan 
biedt een opwaardering van het groen en de recreatie verbinding voor voetgangers rond de 
waterverbinding in de wijk. Zij legt verder uit dat met het langsparkeren bij de Laan van Blois ter 
hoogte van de vijver gekozen is voor een compromis waarbij 8 langsparkeervakken op de Laan van 
Blois bij de vijver terugkomen in het plan. 4 extra parkeervakken bij de Vijverhoefflat zijn geschrapt uit 
het plan. Dhr. Backus vraagt hoe het zit met de stoep aan de overzijde bij de Montessorischool. Mevr. 
Böhling antwoordt dat deze is weggelaten. Het trottoir aan de schoolzijde is verbreed in combinatie 
met goeie oversteekpunten er naar toe. Dhr. Meulbroek vindt het een goeie keuze dat het voetpad 
Laan van Blois (overzijde van de vijver) vrij liggend wordt gemaakt van de weg. Ook is hij blij met de 
keuze van klinkers als wegverharding, omdat dit bijdraagt aan het aanpassen van de verkeerssnelheid. 
Dit past bij een 30 km gebied. Dhr. Van Beek vraagt of er voldoende ruimte is voor bomen bij de 
schoolzône. Gemeente: daar is rekening mee gehouden. Gemeente zal een detail hiervan op de 
website plaatsen. Actie gemeente. Dhr. Meulbroek meldt dat er handhavers zijn geweest bij de 
scholen in december 2020, toen de scholen dicht waren vanwege de lockdown. Hij geeft mee dat dat 
weinig zin had. Dhr. Backus vraagt waar ouders die hun kinderen naar school brengen hun fiets 
moeten stallen. Dhr. Willemse antwoordt dat de trottoirbreedte voldoende ruim is om je fiets op de 
standaard te zetten. Er is behoefte aan meer parkeren bij de Vijverhoefflat en daarom voorziet het 
ontwerp in haaks parkeren aan beide zijden van het appartementencomplex. Hierbij is rekening 
gehouden om het groen niet alleen te behouden maar waar mogelijk te versterken. Als antwoord op 
de vraag van dhr. Beentjes uit de klankbordgroep van 21 september jl. over het oppervlakte van het 
groen bij de Vijverhoefflat: in de bestaande situatie is het 1700 m2 en in de nieuwe situatie wordt het 
1660 m2. Bewoners worden nog betrokken bij de verdere invulling van het groen bij de Vijverhoefflat 
voor. Actie gemeente. Dhr. Hoogland vraagt hoe het Seringenhof eruit komt te zien. Op het 
Seringenhof verandert het haaks parkeren in langsparkeren. Gemeente voegt voor de volledigheid nog 
het ontwerp toe van het plan bij het appartementencomplex, zodat duidelijk is hoe de inrichting 
hierop aansluit. Uitvoering Seringenhof afstemmen met ontwikkeling appartementencomplex. Actie 
gemeente.  
Groenkeuze Zonnebloemlaan.  
Hier zijn de 8 voetgangers doorsteken door het groen toegevoegd aan het ontwerp. Langsparkeren 
Zonnebloemlaan gewijzigd in haaks parkeren. Bewoners worden nog nader betrokken bij de invulling 
van het groen. Actie gemeente. Dhr. Backus geeft aan nog te komen met een lijst van 
aandachtspunten.  
 

05 Samenvatting, wat hebben we vanavond besproken en hoe gaan we verder? 

 

Informeren klankbordgroepen over het (concept) Definitief Ontwerp:  1 en 3 februari 2022  
Vaststellen Definitief Ontwerp met inspraaknotitie:     maart 2022 
Informeren bewoners over het vastgestelde Definitief Ontwerp:  maart 2022 
 

06 Rondvraag en sluiting. Dhr. Boelhouwer dankt de aanwezigen en de bijeenkomst sluit om 19.00 uur. 
 

07 Actielijst 
 

Nr. Onderwerp vraagsteller actie 

2.1 Aanpassing parkeertabel gemeente gemeente 

2.2 Bebording hoek Plantage - Hyacinthenlaan Dhr. Noteboom gemeente 



Verslag nr. 2 klankbordgroep noord herinrichting wijk Warande d.d. 1 feb 2022 Pagina 3 van 3 

2.3 Bewoners betrekken bij de verdere invulling van het 
groen bij de Vijverhoefflat 

bewoners Gemeente 

2.4 Bewoners betrokken bij de verdere invulling van het 
groen in de Zonnebloemlaan 

bewoners gemeente 

2.5 Uitvoering Seringenhof afstemmen met Binnenduin bewoners gemeente 

2.6 Verslaglegging  gemeente 

 
 
Klaas Dekkers, 4 februari 2022. 


