
 
 

Verslag bijeenkomst werkgroepen ‘Woningbouw en Groen’ 
en ‘Verkeer’ – 10 oktober 2018 
 

1. Welkom  
Gérard van Gorp heet namens VOF BORgronden de aanwezigen welkom. 

 
2. Beknopte toelichting op historie 

De participatie startte met een eerste bijeenkomst in De Witte Kerk in Naarden op 6 
december 2017. Daarna volgenden diverse bijeenkomsten, georganiseerd door VOF of of de 
gemeente. Onderstaande aandachtspunten werden tijdens deze avonden verzameld: 
 
Adviezen/aandachtspunten voor woningbouw & groen  

• Dichtheid in relatie tot bebouwingstype  
o hoog langs de snelweg en laag tegenover de bestaande buurt 
o wat is de relatie met de druk op de voorzieningen 

• Inrichting wegprofiel 
• Bouwhoogte 
• Parkeren -> eventueel onder geluidswoningen  
• Waar kijk je op uit vanuit het Componistenkwartier 
• Bestaande bomen/groen handhaven 
• Maak voorzieningen in de wijk 

 

Adviezen/aandachtspunten Verkeer in de nieuwe wijk  

• Directe aansluiting via Givaudan naar rijksweg 
• Aansluiting aan zijde Oud Blaricummerweg op afrit A1 
• Geen autoverkeer van nieuwe wijk door bestaande wijk 
• Spreiding 
• Geen midden ontsluiting creëren 
• Geen sluipweg creëren in de nieuwe wijk 
• Hoge parkeer norm, zeker 2pp per woning 
• Splitsen van auto en fietser/voetgangersuitgangen 
• Seniorenwoningen in combinatie met goed OV 
• Eventueel extra parkeerveld voor sport 
• Veel fietspaden  
• Goede fietspaden en ontsluitingen voor fietsers op diverse plekken 

 
3. Planning 

De aanwezigen hebben tijdens eerdere bijeenkomsten verschillende onderwerpen 
aangedragen (zie punt 2). Daarover wenste men eerst meer helderheid. Dat betrof 



 
 
bijvoorbeeld de afwikkeling van verkeer over aanpalende wegen, uitleg over besluitvorming 
en procedures alsmede de vraag wie de regie heeft. Dit leidde onder meer tot het houden 
van extra avonden over bijvoorbeeld een verkeersonderzoek door de gemeente.  
Hiervoor is de tijd genomen en daarom is de planning bijgesteld. 
Voor de zomer is alle informatie over voornoemde zaken beschikbaar gekomen, waardoor 
we  nu weer kunnen inzoomen op de locatie zelf. Deze avond is dan ook bedoeld om toe te 
werken naar de stedenbouwkundige opzet van de locatie. Zowel wat betreft stedenbouw en 
groen, als de verkeersafwikkeling binnen het plangebied alsmede de ontsluiting voor verkeer 
van de locatie. We werken toe naar vaststelling, door het college, van het 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen eind 2018.  

 
4. Toelichting rol gemeente en rol VOF 

De gemeente duidt nogmaals de rolverdeling tussen haar en de VOF BORgronden. De 
gemeente heeft de regie als het gaat om zaken die de bouwlocatie overstijgen (verkeer op 
aanpalende wegen, effecten op de omgeving, voorzieningen ed). Ook bewaakt de gemeente 
de zorgvuldigheid van het doorlopen participatie proces. Het is zaak dat de participanten 
voldoende ruimte krijgen om hun punten in te brengen. De gemeente ziet erop toe dat die 
inbreng wordt meegewogen en dat helder is welke punten zijn meegenomen in het 
uiteindelijke plan en welke punten niet, waarvan dan ook duidelijk moet zijn waarom dat zo 
is. Daarnaast toetst de gemeente of de plannen passen binnen de kaders die de 
gemeenteraad heeft meegegeven. De gemeente zal de bestemmingsplan procedure 
doorlopen, dit is wettelijk zo vastgelegd. En de gemeente toetst of de plannen  voldoen aan 
alle relevante wet –en regelgeving, zoals milieuwetgeving. 

 
VOF Naarden Borgronden heeft de regie waar het gaat om participatie over alle zaken op de 
bouwlocatie zelf. 
 

5. Doelstelling van werkgroepen 
Tijdens de twee werkgroepavonden (vanavond en op 30 oktober) worden eerder  
ingebrachte opmerkingen teruggekoppeld en is het de bedoeling ook weer zoveel mogelijk 
ideeën op te halen. Tijdens de terugkoppelingsavond op 22 november verwachten we alle 
ideeën en opmerkingen zover verwerkt te hebben dat wij het Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen (SPvE) kunnen opstellen. 
 

6. Toelichting op eerder besproken stedenbouwkundige ideeën 
In bijgevoegde presentatie zijn deze opgenomen. 
 

7. Werkgroepen gaan aan de slag 
In twee verschillende werkgroepen hebben de aanwezigen hun opmerkingen en ideeën 
geuit. 
 

8. Resumé van uitkomsten van de avond 
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 
- Als de entree naar de hockeyclub kan worden verplaatst naar de huidige locatie van de 
Godelindeschool (wat door aanwezigen zeer wordt gewaardeerd) zou deze extra ontsluiting 
mogelijk moeten zijn. 
- het is een korter, meer directe route richting de snelweg en de AH; dan hoeft niet iedereen 
om te rijden. 
- er moet 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. 
 
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. 
 
De vraag wordt gesteld hoe de de ontsluiting aan de kant van de Oud Blaricummerweg 
wordt vormgegeven? 
 
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. Opgemerkt werd dat dat het introduceren van een knip in de wijk ook op 
een later moment nog mogelijk is. 
 
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. 
 
Parkeren bij sportvelden 
Los (een deel) van de parkeerproblemen/parkeerdruk bij de sportvelden (Huizerstraatweg) 
op door de aanleg van extra parkeerplaatsen in de noordwesthoek van het plangebied. De 
ontwikkeling van de BORgronden biedt de mogelijkheid om de wens van de bewoners van 
de Huizerstraatweg tegemoet te komen. Deze optie wordt onderzocht. 



 
 
 
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. Ook dit onderwerp wordt 
onderzocht.  
 
 
Woningtype en -uiterlijk 
Er is behoefte aan ruime woningen voor  het 55+ segment, ook in het duurdere segment. Er 
wordt positief gereageerd op getoonde referentiebeelden van de nieuwe wijk Zuidpolder in 
Eemnes( zie bijgevoegde presentatie). Een jaren ’30 architectuur in een modern jasje spreekt 
de aanwezigen erg aan. De brede waterpartij tussen de Dr. Anthon van der Horstlaan en de 
nieuwe wijk wordt ondersteund. 
 
 




