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Bosrijk en waterrijk wonen in nieuwe villawijk

Haringbuys

ontwerp 2011-2012   |   uitvoering in ontwikkeling   |   omvang 3,5 ha   |   locatie Aerdenhout   |   opdrachtgever Gemeente Bloemendaal 

Aerdenhout krijgt een nieuwe villawijk: Haringbuys. Met zijn 
eigen ruimtelijke uitstraling onderscheidt Haringbuys zich 
van andere villawijken in de omgeving. Bijzonder is dat de 
potentieel geïnteresseerde kopers evenals de omwonenden 
in een vroeg stadium betrokken zijn bij de planvorming. Hun 
input heeft bijgedragen aan het ontwerp van een unieke 
woonomgeving. Hier kan men wonen langs de waterkant of in 
een bosrijk milieu.

Lage en natte kwaliteiten 
Het landschap rond Aerdenhout wordt gekenmerkt door een 
duidelijke noord-zuidstructuur. Van west naar oost zijn dit 
de kustzone (zee en strand), de duinen, de strandwallen, 
de strandvlakten en de polders. Sinds oudsher voegen de 
infrastructuur en de bebouwing zich naar deze krachtige 
landschapsopbouw. Lange tijd waren de lage, natte 
strandvlaktes niet bebouwd en werden ze vooral gebruikt als 
weidegrond. Wanneer Aerdenhout zich vanaf de jaren 30 van 
de vorige eeuw ontwikkelt tot een forensenplaats, ontstaan 
op de lagere gronden villawijken. Deze nieuwe villawijken 
zijn net iets minder groen en ruim van opzet, dan de eerste 
villawijken op de hoger gelegen delen. Zo toont Aerdenhout 
een duidelijke sequentie van west naar oost, van ruime 
villawijken, via minder ruime villawijken naar de dorpenzone 
langs het spoor, van een grote hoeveelheid groen naar een 
hogere bebouwingsdichtheid. 

De locatie Haringbuys bevindt zich op een strategische 
plek in deze sequentie. Het is gunstig gelegen ten 
opzichte van ontsluitingswegen, openbaar vervoer, re-
creatieve voorzieningen zoals de duinen en het strand 
en het heeft een supermarkt binnen handbereik. De zijde 
van de Zandvoorterweg kenmerkt zich door grote bomen 
en zou uit kunnen groeien tot een representatieve groene 
entree van Aerdenhout. Tegelijkertijd is de voormalige 
strandvlakte Haringbuys laag, nat en daardoor niet eerder 
bebouwd. De lage ligging uit zich door de aanwezigheid 
van sloten en natte vegetatie. Dit gegeven biedt kansen 
om een specifiek woonmilieu met een eigen karakter te 
creëren.

Oude trambaan onderscheidt water- en bosrijk woonmilieu 
Juist omdat Haringbuys ligt op lage natte gronden, krijgt het 
een andere ruimtelijke karakteristiek dan de ruime villawijken 
op de strandwallen. Water krijgt ruim baan in Haringbuys. 
In aansluiting op het aanwezige slotenpatroon van de 
strandvlakten en de vlakke ondergrond, bestaat de ruimtelijke 

structuur uit rechte lijnen. Dankzij het water ontstaat een 
herkenbaar milieu met gebiedseigen beplanting, natuurlijke 
oevers en houten bruggetjes. De gebiedseigen beplanting 
bestaat voornamelijk uit wilgen, essen, elzen, populieren en 
rietkragen. De bestaande bomen op het Haringbuysterrein 
worden zoveel mogelijk gehandhaafd. De herinnering aan 
de oude appelboomgaard van een naburig landgoed wordt 
in stand gehouden door de toepassing van appelbomen 
als huisboom. De openbare ruimte vormt als het ware een 
groen raamwerk waarbinnen de verkaveling is opgenomen. 
De overgangen tussen openbaar en privégebied worden 
afwisselend vormgegeven met hagen, natuurlijke oevers of 
begroeid talud. 

De infrastructuur heeft een bescheiden karakter en bestaat 
uit een rijbaan van gebakken klinkers met aan weerszijden 
verstevigde grasbermen. Al het verkeer maakt gebruik van 
de weg, er zijn geen gescheiden fietspaden of (verhoogde) 
trottoirs. Parkeerplaatsen in de openbare ruimte voor 
bezoekers worden informeel en haast onzichtbaar vorm-
gegeven. Zo blijft in een ongebruikte situatie het beeld van 
een groene berm in stand. Het plan wordt doorsneden door 
de voormalige trambaan tussen Haarlem en Zandvoort. 
De cultuurhistorie van de oude trambaan wordt op een 
bijzonder manier in de verharding zichtbaar gemaakt. Door 
het tracé van de trambaan ontstaat een vanzelfsprekende 
zonering van het plan in een waterrijk milieu ten noorden 
van de voormalige trambaan (plandeel Waterkant) en een 
meer bosrijk karakter langs de Zandvoorterweg (plandeel 
Groene Entree). Woningen aan de groene entree hebben 
hun voorzijde aan de straat, zoals gebruikelijk aan de 
Zandvoorterweg. 

De entree aan de Zandvoorterweg ligt in het verlengde van een 
watergang en leidt de blik over het water. De zichtlijn vanuit de 
Klapheklaan staat dwars op het water. Het water wordt hier 
beleefbaar door kenmerkende bruggetjes tussen de eilanden 
van het plangebied.

Bijzonder aan het stedenbouwkundig plan is dat het 
rekening houdt met tegenvallende kavelverkoop. Daarom 
zijn verschillende terugvalscenario’s geformuleerd ten einde 
de kavels zo snel mogelijk te verkopen. Het streven is eerst 
zoveel mogelijk grote kavels te verkopen. Lukt dat niet dan 
worden kavels gecombineerd of een ander typologie voorzien 
(in plaats van één villa bijvoorbeeld één bouwblok met twee of 
drie appartementen.
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Waterstroompje 
verbreden met 
groenstrook 
erlangs.

Klapheklaan 
toegankelijk maken 
voor grotere auto’s.

Tuin verder naar 
achter doortrekken, 
waarbij de 
bomenpartij in onze 
tuin komt te liggen.  

Een ontsluiting van 
onze achtertuin 
creëren via het 
plangebied 
 

Het meer in evenwicht brengen van de verhoudingen van 
mijn kavel (van driehoek naar een meer rechthoekige 
vorm) 
Uitbreiding van de voor- zij- en achtertuin tuin met 15-25 
m.

Mogelijkheid tot parkeren op mijn erf.

Een glooiende overgang van ons erf naar de sloot, door het 
deels ophogen van het aangrenzende plangebied.

Verplaatsen en verbreden van de sloot (5-10 m breed) 
langs onze erfgrens een natuurlijke oever.

Aan de overkant van de sloot veel bomen om de privacy 
en groene uitzicht van de bestaande en nieuwe bebouwing 
te borgen.

Behoud van vrije zichtlijnen.

Ruime afstand houden tussen huidige gevels en nieuwe 
gevels van minimaal 50 m.

Geen ontsluitingen te maken tussen de Zandvoorterweg 
en Klapheklaan / Rijnegomkwartier. 

Wij zouden graag 
20 m. tuin er bij 
krijgen om onze 
privacy te 
waarborgen. 

En sloot aan het 
einde van onze tuin.

Veel bestaande 
bomen laten staan, 

Ontsluiting wegen 
via Zandvoorterweg.

Een situatie waar ons uitzicht 
volledig groen en ruim is.

Graag zouden wij 25 m. tuin 
verweven. 

Een verbod op onnatuurlijke 
erf afscheidingen. 

Aan het einde van de tuin een 
brede sloot (min. 5 m.) 
Deze zou verbonden moeten 
zijn met de Houtvaartkade en 
diep genoeg voor een klein 
bootje. 

Aan de overkant van de sloot   
moet een groenstrook komen 
met volwassen bomen.
Na de groenstrook een 
minimaal 2 meter hoge 
groenwal. Aan de andere 
zijde van de groenwal zou 
eenzelfde groenstrook met 
dezelfde dikke bomen komen. 
Deze moeten dan om en om 
geplant moeten worden met 
de bomen aan onze kant. 
Vervolgens aan die kant ook 
een brede sloot met ruimte 
voor een bootje.

Vanuit geen enkele verdieping 
van de huizen of vanuit de 
tuinen inkijk bij elkaar. Extra stuk tuin van 25 m.

Verbreden sloot.

Groenstrook als afscheiding 
bebouwing. 

Ik wil ook graag een speeltuin 
voor kinderen in de buurt 
hebben.  

Geen ontsluiting aan 
Klapheklaan of Rijnegomlaan

Wij zouden zeer graag 15 tot 
20 m. extra tuin willen 
verkrijgen. 

Tevens zouden wij graag 
zien dat de sloot achter ons 
huis wordt verplaatst en 
verbreed 
(liefst 7-10 m. breed.)

Voorts zouden wij aan de 
overkant van de sloot een 
ruime begroeiing willen  
(bomen, struiken, groenwal.)

ik zou graag ca 20-25 meter tuin erbij 
willen hebben.
De bomen zouden dan in mijn bezit komen.

De sloot zou moeten worden verlegd.
 
Zoveel mogelijk groen en water en 
het karakter van het Rijnegomkwartier 
behouden m.a.w. geen moderne bouwstijl.

Minimale afstand 
tussen nieuwe en 
bestaande woningen van 50 
m. gerekend van gevel tot 
gevel. 

De tuinen aan de 
noordzijde van het 
plangebied tussen 15 en 25 
m. vergroten. 

Verplaats de sloot tot 
achter de nieuwe erfgrens 
en maak de sloot 6 tot 10 
m. breed. 

Aan de zuidzijde van de 
sloot de tuinen van de 
nieuwe bewoners die 
minimaal 15 m. diep zijn 
gerekend vanaf de sloot tot 
de gevel van de woning.

Voorzie de sloot van 
natuurvriendelijke oevers, 

Behoud onze zichtlijnen op 
open ruimte.

Tuinen verlengen met 
een  ink aantal meters 
(minstens 15 m.)

Daarachter een 
vroegere, bredere en 
diepere sloot waar onze 
sloep in past. 

Geen wens tot plaatsen 
schutting in achtertuin. 

Ca. 15 meter  tuin erbij tegen een 
goede prijs.

We zouden graag zien dat 
de sloot enige tientallen 
meters (10,20 of 30) 
verplaatst wordt, zodat wij 
en andere omwonenden 
een grotere tuin  
verkrijgen.

Een sloot als tuingrens 
zouden we zeer op prijs 
stellen. 
Daarachter een strook 
groen met bomen en bv. 
een wandel- of  etspad en 
dan pas de tuinen van de 
nieuwe buren.

Verkrijgen extra tuin (ca. 
15m) 

Verplaatsen en verbreden 
sloot,

Afstand tot nieuwe gevels 
150 mtr.

Geen hoogbouw

Geen inkijk

Verhoging grond tot 
aansluiting tuin door 
gemeente. 

Geluid/ akoestiek van 
bebouwing, niet richting 
bestaand bouw.

Ik zou de tuin willen 
vergroten met 20 meter 

De sloot zal moeten 
worden verschoven.

Ik zou veel groen planten 
achter op het erf, om 
de boel dicht te maken 
vanwege privacy.

Zo weining mogelijk 
huizen, in oude stijl 
gebouwd. 

Veel groen, hoge bomen 
en veel planten/struiken.

Extra tuin erbij ter 
compensatie (+/- 15m) 

Verleggen van sloot 
en aanleggen van 
groenstrook voordat 
men toekomt aan tuinen 
van nieuw te bouwen 
huizen. 

Géén hoogbouw.

NIET heien bij 
nieuwbouw

Extra tuin moet wel 
‘’droge’’ grond zijn.

Behouden van de 
populieren en de bomen 
aan de Zandvoorterweg.

Onze tuin verlengen.

En de sloot ook verleggen.

Zichtlijnen dienen gewaarborgd te 
worden. 

Afstand huidige tot nieuwe gevels 
minimaal 50 meter. 

Borging van het jaarrond vrije zon 
naar bestaande bebouwing. 

Verhogen grond tot aansluiting van 
de tuin door gemeente. 

Niet heien, vanwege de grondsoort.

 Niet bouwen in het weekend, 
doordeweeks van 08.00 – 17.00 uur. 

Gebied een landelijke uitstraling 
geven. 

Verkeersontsluiting vanaf de 
Zandvoorterweg.

Een doorgang 
naar het water. 

Vrij(er) uitzicht. 

Vergroting van de 
achtertuin. 

glijbaan

Klapheklaan   Rijnegomlaan

NNN

Nulmeting



beeldkwaliteit architectuur
Het beeldkwaliteitplan zet inspirerende en uitnodigende lijnen 
uit, zonder te vervallen in arbitraire keuzes of rigide eisen aan 
de architect. De geformuleerde beeldkwaliteit is gericht op het 
creëren van samenhang en identiteit. Het plan laat ruimte voor 
individuele interpretatie en uitwerking, maar is krachtig genoeg 
voor het verzekeren van een ambitieuze en overkoepelende 
kwaliteit. Zonder te willen historiseren vormt de Aerdenhoutse 
context de inspiratiebron voor de beeldkwaliteit. Op een 
hedendaagse manier worden facetten als  kapvorm, dakrand, 
materialen, kleur en detaillering geïnterpreteerd en vertaald 
naar de situatie van Haringbuys. Zo wordt bijvoorbeeld 
het gebruik van markante kappen, baksteen, meerdere 
bouwvolumes en de kleur wit gestimuleerd.

Participatie 
Haringbuys wordt ontwikkeld onder particulier opdracht 
geverschap. Daarom zijn vanaf het prille begin van de 
planvorming potentieel geïnteresseerde kopers betrokken 
evenals de omwonenden. In de beginfase zijn de wensen van 
omwonenden en kopers in aparte sessies geïnventariseerd. 
De resultaten zijn meegenomen in de allereerste schetsen. 
De schetsen en sfeerbeelden zijn in een tweede sessie aan 
beide partijen getoond. Knelpunten werden gesignaleerd 
en gezamenlijk werd naar mogelijke oplossingen gezocht. 
Voor Buro Lubbers was het constructieve meedenken van 
de aanwezigen enorm waardevol. Het is uniek om eventuele 
toekomstige bewoners zo vroeg in de planvorming te 
betrekken. Doeltreffend ook, want de wensen en behoeften van 
de potentiële kopers zijn zoveel mogelijk in het plan verwerkt. 
Het plan is door alle partijen enthousiast ontvangen.

Bosrijk en waterrijk wonen in nieuwe villawijk

Haringbuys
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voor een bootje.

Vanuit geen enkele verdieping 
van de huizen of vanuit de 
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compensatie (+/- 15m) 

Verleggen van sloot 
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Inzending van één van de omwonende
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Beeldkwaliteitplan mental map

kenmerkende bruggetjes

zichtlijn / doorzicht

extra aandacht voor bebouwing bij  entreevoormalig tramtracé

plandeel Waterkant

Het plan wordt doorsneden door de voormalige 
trambaan tussen Haarlem en Zandvoort. De 
cultuurhistorie van de oude trambaan wordt op 
een bijzonder manier in de verharding zichtbaar 
gemaakt. Door het tracé van de trambaan ontstaat 
een vanzelfsprekende zonering van het plan in een 
waterrijk milieu ten noorden van de voormalige 
trambaan (plandeel Waterkant) en een meer bosrijk 
karakter langs de Zandvoorterweg (plandeel Groene 
Entree). Woningen aan de groene entree hebben hun 
voorzijde aan de straat, zoals gebruikelijk aan de 
Zandvoorterweg. 

De entree aan de Zandvoorterweg ligt in het verlengde 
van een watergang en leidt de blik over het water. De 
zichtlijn vanuit de Klapheklaan staat dwars op het water. 
Het water wordt hier beleefbaar door kenmerkende 
bruggetjes tussen de eilanden van het plangebied.

Een aantal markante plekken in het plan vraagt om 
bijzondere aandacht. Op de hoeken van het plan en bij 
de entree is een alzijdige uitstraling extra van belang. 
De kavels naast de in- en uitrit van het gebied markeren 
bovendien de entree. Bij de hoofdentree tussen kavel 
18 en 19 kan de bebouwing daarom een extra accent 
krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door het samenvoegen van 
de kavels 17-18 en 19-20 tot één kavel ten behoeve van 
een grotere villa of door middel van erkers, overhoekse 
ramen, gedraaide kappen of iets dergelijks. Van de 
eerste woning aan de Zandvoorterweg verwachten 
wij bovendien een bijzondere invulling van het thema 
‘Groene Entree’, bijvoorbeeld door middel van groene 
gevels en daken.

plandeel Groene Entree

17 18 19 20* * * **

*
bijzondere invulling groene entree*
voorzijde naar Zandvoorterweg
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Zandvoorterweg. 

De entree aan de Zandvoorterweg ligt in het verlengde 
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Het water wordt hier beleefbaar door kenmerkende 
bruggetjes tussen de eilanden van het plangebied.

Een aantal markante plekken in het plan vraagt om 

bijzondere aandacht. Op de hoeken van het plan en bij 

de entree is een alzijdige uitstraling extra van belang. 

De kavels naast de in- en uitrit van het gebied markeren 

bovendien de entree. Bij de hoofdentree tussen kavel 

18 en 19 kan de bebouwing daarom een extra accent 

krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door het samenvoegen van 

de kavels 17-18 en 19-20 tot één kavel ten behoeve van 

een grotere villa of door middel van erkers, overhoekse 

ramen, gedraaide kappen of iets dergelijks. Van de 

eerste woning aan de Zandvoorterweg verwachten 

wij bovendien een bijzondere invulling van het thema 

‘Groene Entree’, bijvoorbeeld door middel van groene 

gevels en daken.
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ruimtelijke karakteristiek Beeldkwaliteitplan
De bebouwing bestaat overwegend uit vrijstaande 

woningen van twee lagen met een kap, met een 

maximale nokhoogte van 10 meter.  De variabele 
goothoogte tussen 1 en 7 meter is een middel om de 

kap of de dakrand expressief vorm te geven. De 

diverse markante kappen in Aerdenhout zijn een 

inspiratiebron voor een hedendaagse vertaling.

Net als in de rest van Aerdenhout, komen woningen 

met platte daken minder voor. Verspreid door het 

gebied zijn vijf villa’s met een plat dak toegestaan, onder 

hierna genoemde condities.  Dit geldt voor kavel 4, 8, 

14, 19 en 21. Platte daken zijn op deze kavels een optie, 

maar geen verplichting.

De overeenkomst met de woningen met kap schuilt 

o.a. in de vormgeving van het dak of de dakrand. 
Woningen met platte daken krijgen dieptewerking door 

toepassing van een kloeke dakoverstek of een verticaal 

element zoals een markante schoorsteen of een boven 

het volume uitstekende wand of schoorsteen van de 

haard. Bovendien bestaat het volume uit meerdere 

deelvolumes met wisselende bouwhoogtes, met een 

maximum van 7 meter.  Platte bungalows passen 

derhalve niet in dit beeld.

Bovendien geldt voor zowel woningen met kap als 
woningen met platte daken dat het volume bestaat 
uit een harmonische compositie van meerdere 
deelvolumes. Alle zijden van de woning kennen een 
architectonische uitwerking. Er is geen hiërarchie in 
expressie en uitstraling tussen voor-, zij- en achtergevels, 
waardoor een alzijdig volume ontstaat.

max. 10m

expressieve kap

 wisselende goothoogte

max. 7m

verticaal element

overstek

C D

A B

samengesteld volume, alzijde orientatie

A B

CD

samengesteld volume
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