




 

 
 

Algemeen 
• Voor de mensen die er al wonen: moet prettige leefomgeving blijven 

De planvorming verandert daar niets aan. 

• Positie geluidswering; een variant: leg een ontsluitingsweg niet aan de grens van het plangebied langs de A1, maar meer naar binnen. Voordeel is dat de geluidswering niet hoeft te worden onderbroken (dit voorkomt eventuele 
geluidslekken). Ander voordeel is een meer efficiënte afscherming (kleinere afstand weg-scherm). Ook kunnen mensen hiermee een parkeerplaats op eigen terrein (in de tuin) krijgen. Nadeel is wellicht dat het geluid bij deze 
woningen dan van twee kanten komt, veel parkeren het plangebied wordt binnengehaald en tot slot dat er dan een tunnelachtige oplossing ontstaat.  Ook is er misschien een effect voor de verkeersveiligheid in de wijk.  
Dit voorstel wordt onderzocht; voordeel is dat er inderdaad geen geluidslekken zullen ontstaan. Nadelen zijn dat verkeer en parkeren dan ook binnen het plangebied achter het geluidsscherm terecht komen. Verder zullen de 
woningen dan ook behoorlijk verschoven moeten worden, om niet direct naast het groen en aanwezige sloten gebouwd kan worden. 
 

• Geluidsafscherming;  een eventuele geluidsreflectie van de afschermende voorzieningen/woningen naar de andere zijde van de snelweg moet worden voorkomen. De voorziening zou geheel of gedeeltelijk geluidsabsorberend 
moeten worden uitgevoerd en mag niet leiden tot een geluidstoename bij de geluidsgevoelige bestemmingen aan de overzijde van de weg.  
Het onderwerp geluidsabsorptie zal worden meegenomen bij de uitwerking van de plannen.  
 

 

Stedenbouw 
• Dichtheid in relatie tot bebouwingstype  

• hoog langs de snelweg en laag tegenover de bestaande buurt  
Er wordt hoger worden gebouwd langs de snelweg, om op die manier geluid te kunnen weren en lager aan de grenzen van het componistenkwartier 

• wat is de relatie met de druk op de voorzieningen 
de gemeente heeft – als eerder opgemerkt - aangegeven dat er geen problemen te verwachten zijn, maar dat zij daar nadrukkelijk nog wel aandacht aan zal besteden bij te vervaardigen beleidsplannen voor de gehele 
gemeente 
.  



 

• Inrichting wegprofiel 
Stedenbouwkundig zijn er verschillende mogelijkheden, een eerste voorstel van stedenbouwkundige is voorhanden en getekend.   
 

• Bouwhoogte 
De vraag was hoe de bouwhoogte zou zijn. Dit krijgt een invulling in het SPvE; de insteek is dat hoger gebouwd kan worden aan de snelweg (van 12-14 mtr afhankelijk van de geluidsbelasting), de hoogte zal lager zijn ter plaatse 
van de aansluiting met het Componisten kwartier, waar wordt gedacht aan zogenaamde grondgebonden woningen van 2 bouwlagen met een kap. 
 

• Parkeren -> eventueel onder geluidswoningen 
Het parkeren wordt opgelost voor een behoorlijk deel grenzend aan de A1 en voor het overige in het plan. Er wordt gedacht aan parkeren in parkeerkoffers, om daarmee parkeren in de straat te beperken. 
 

• Waar kijk je op uit vanuit het Componistenkwartier en bestaande bomen/groen handhaven 

Het bestaande groen zal al waar mogelijk worden ingepast. Wanneer het “monumentaal groen” betreft, zal dat sowieso worden gehandhaafd.   

• Parkeren 
In het vlekkenplan is parkeren meegenomen.  
 

• Maak voorzieningen in de wijk 
Voor nu worden geen voorzieningen meegenomen in de wijk. De gemeente meent dat er geen voorzieningen hoeven te worden toegevoegd. Uiteraard zullen in het plan 
wel groenvoorzieningen, speelplekken e.d. worden meegenomen.  

• Er is behoefte aan ruime woningen voor het 55+ segment, ook in het duurdere segment.  
In de planuitwerking zal deze opmerking worden meegenomen.  

• Er wordt positief gereageerd op getoonde referentiebeelden van de nieuwe wijk Zuidpolder in Eemnes; een jaren ’30 architectuur in een modern jasje spreekt de aanwezigen erg aan.  
Bij een later op te stellen beeldkwaliteitsplan zullen we deze opmerking meenemen. 

• De brede waterpartij tussen de Dr. Anthon van der Horstlaan en de nieuwe wijk wordt ondersteund. 
De opmerking om genoemde waterpartij te verbreden – er zal immers sowieso water in de wijk moeten komen – nemen we over en passen die in, in de plannen. 

 

Verkeer op planniveau 
• Geen autoverkeer van nieuwe wijk door bestaande wijk 

Vanuit het aantal verkeersbewegingen kan het componistenkwartier worden ontzien, de vraag moet nog wel worden beantwoord in hoeverre dat wenselijk is. Meer verdelen spreidt ook de aantallen meer. Met name op dit 
onderdeel zijn we benieuwd naar uw mening.  
 

• Spreiding 
zie het gestelde hiervoor.  
 

• Veel fietspaden -> ontsluitingen 
prima voorstel, dat zal worden meegenomen bij de uitwerking. 
 

• Ontsluiting; Een extra ontsluiting naast (tweemaal) Huizerstraatweg en  Oud Blaricummerweg via de Beethovenlaan (langs de sportvelden) is een serieuze optie. 
Pluspunten en aandachtspunten bij deze optie zijn: 
- een betere spreiding van het verkeer van en naar het plangebied, 
- de entree naar de hockeyclub zal dan wel moeten worden verplaatst naar de huidige locatie van de Godelindeschool (wat door aanwezigen bij de werkgroepen zeer wordt gewaardeerd), in zo’n geval zou     
deze extra ontsluiting een mogelijkheid.  
- het is een korter, meer directe route richting de snelweg en de AH; dan hoeft niet iedereen om te rijden. Dat geeft ook meteen een bezwaar, het belast de Amersfoortsestraatweg op een lastige situatie. 



 

- er moet voor zo’n ontsluiting wel een oplossing worden gevonden voor de beperkte beschikbare ruimte (tussen de woningen en sportvelden). Het draaien/verleggen van een sportveld is daarbij wellicht een 
mogelijkheid. 
 

• Nieuwe wijk: zonder auto; ’t is maar een idee 
Dat is een ambitieuze gedachte. We nemen bij de uitwerking van de verkaveling mee of het beperken van het aantal auto’s mogelijk en gewenst is.  
 

• Goede fietspaden + ontsluitingen op veel plekken (niet voor auto’s) 
Er zal worden voorzien in goede aansluitingen van fiets- en voetpaden van en naar het componistenkwartier. 
 

• 600 auto’s kun je niet uitsmeren over de bestaande ontsluiting; er moet waarschijnlijk toch ontsluiting op de snelweg komen 
RWS heeft aangegeven dat een directe aansluiting niet aan de orde is en zal zijn. Dat is onbespreekbaar . 
 

• Nieuwe wijk in 2-en splitsen 
Het verdelen van verkeer draagt bij aan een betere spreiding en zal om die reden worden meegenomen. Daarbij zal ook de mogelijkheid van een verdeling over meerdere punten worden meegenomen.  
 

• Als fijnstof omhoog wordt gestuwd, waar valt het dan naar beneden? Hier zijn zorgen over! Ook voor de nieuwe bewoners. 
Dat is een gevoel, maar berekeningen en cijfers wijzen anders uit. Zie daartoe de quick scan. 

• Ten aanzien van de twee ontsluitingen aan de Huizerstraatweg wordt opgemerkt dat de ontsluiting dichtbij het viaduct  gevaarlijk is, door de onoverzichtelijke situatie. De andere ontsluiting ligt beter, daar is 
ook meer ruimte om een verkeersveilige oplossing te maken. De verbinding met een ventweg langs de geluidswerende bebouwing kan goed worden gemaakt. 
Bij de uitwerking van de plannen zal deze opmerking worden meegenomen. De veiligheid kan worden verhoogd door in de Huizerstraatweg een rotonde op te nemen en/of een ontsluiting te realiseren ter 
hoogte van de huidige in-/uitrit van het tuincentrum Van der Water. Tevens zal worden bezien of – bij twee ontsluitingen aan de Huizerstraatweg - eenrichtingsverkeer nog een bijdrage kan leveren aan de 
veiligheid. 
  

• De vraag wordt gesteld hoe de ontsluiting aan de kant van de Oud Blaricummerweg wordt vormgegeven? 
De aansluiting op de Oud Blaricummerweg…. 

• Sluipverkeer. De vraag wordt gesteld of er een knip in de doorgaande verkeersroute(s) door het plangebied van noord naar zuid vv. wordt gelegd. Met een knip kan het verkeer worden verdeeld over de twee 
(of drie) ontsluitingen. Zonder knip gaat verkeer dat niet uit de wijk komt waarschijnlijk ook meer door (of langs) de wijk rijden. Hierdoor wordt sluipverkeer in de hand gewerkt.  
Het verdelen van verkeer draagt bij aan een betere spreiding en zal om die reden worden meegenomen. Daarbij zal ook de mogelijkheid van een verdeling over meerdere punten worden meegenomen. 
 

• Geen autoverkeer van nieuwe wijk door bestaande wijk 
Dit staat haaks op verzoeken van anderen om juist wel een extra ontsluiting te realiseren. 
 

• Geen midden ontsluiting creëren 
Dit staat haaks op verzoeken van anderen om juist wel een extra ontsluiting te realiseren. 
 

• Hoge parkeer norm, zeker 2pp per woning 
Er is gerekend met de gemeentelijke normen. Deze voorziet in voldoende parkeerplaatsen voor woningen op deze locatie. 
 

• Splitsen van auto en fietser/voetgangersuitgangen 
Waar dat noodzakelijk is zullen de verkeerstromen worden opgesplitst. Binnen woonerven bijvoorbeeld zullen zowel auto’s als fietsers gebruik maken van de rijbaan. 

 

 



Participatie t.b.v SPvE



                                                           

Locatie BORgronden geprojecteerd op de locatie in Locatie 1865            BORgronden rond 1960 

 

 

 

Historie BORgronden 

 

In de 17e eeuw wordt ter plekke van de huidige BORgronden de buitenplaats Kommerrust gesticht. Het landgoed lag echter zo dicht op de vesting Naarden dat – in verband met de verdediging van de veste het noodzakelijk geachte 
open veld rond de vesting – een groot gedeelte, waaronder de plek met het huis, voor afzanding in aanmerking kwam. In de tweede helft van de 18e eeuw heeft dit uiteindelijk geleid tot het verdwijnen van het oorspronkelijke huis. De 
enkele sloten die nu nog aanwezig zijn op het terrein stammen uit de tijd dat een patroon van afwateringssloten in de afgegraven situatie is aangelegd. In de eeuwen daarna is het gebied voor diverse agrarische bestemmingen gebruikt 
– kwekerijen en grasland – en er werden enkele bedrijven en woonhuizen langs de Huizerstraatweg opgericht. 

 

(bron: Oude Naardense Buitenplaatsen, de geschiedenis van Kommerrust en Berghuysen, H. Schaftenaar) 
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Bestaand Water, Groen en bebouwing. 

 

                            

Locatie BORgronden bestaand water, groen en bebouwing       BORgronden –groen inventarisatie Copijn Boomspecialisten                  monumentale boom monumentale boom 

                     Metsequoia  Pterocarya 
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Dichtheid  

 

  

De dichtheid zal vanaf het componistenkwartier met een lagere dichtheid oplopen naar 
een hogere dichtheid langs de A1, waar de woningen tevens als geluidsscherm 
functioneren. 



Ontsluitingslocaties van auto- en langzaamverkeer (voetgangers en fietsers) 

 

 

Locaties van mogelijke ontsluitingen           mogelijke t-aansluiting Huizerstraatweg/         mogelijkheid van ontsluiting aan de Huizerstraatweg d.m.v. een rotonde 

               Oud Blaricummerweg              

Ontsluitingslocaties van auto- en langzaamverkeer (voetgangers en fietsers) 
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*

*



Verkeersafwikkeling binnen het plangebied 
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*
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Principe doorsnede en wegprofielen  

                                                                          

 

Principe doorsnede op verschillende locaties van het componistenkwartier (links) naar de A1 (rechts) straatprofielen van de hoofdontsluitingsroute (boven) , verdeelweg 
(midden) en  woonstraat (onder) 
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