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Gespreksonderwerp: Ontwikkeling landgoed Rosenburg 

De voorzitter van de Commissie Loosduinen (CL), dhr. Wijsman, heet de genodigden welkom. Mw. 

Ewalt licht de laatste ontwikkeling van landgoed Rosenburg toe. Dit plan is al eerder bij ROV 

gepresenteerd en nu wordt de PUK vastgesteld.  

Op 1 oktober is de laatste ontwikkeling van Rosenburg via livestream gepresenteerd aan de 

omwonenden. Mensen, die aan de Oude Haage wonen en naar de livestream hebben gekeken, 

hebben naar aanleiding daarvan vragen gesteld. Het voormalige bestuur van de Notenbuurt vond het 

plan goed, maar ze maakten zich wel zorgen over de verbinding tussen het landgoed Rosenburg en 

de Notenbuurt. Vanuit de gemeente is besloten om de verkeersverbinding aan de oostkant niet mee 

te nemen in het plan en er zal bovendien geen brug komen. Dat is ook vermeld tijdens de livestream 

en is terug te lezen in het verslag op de website www.landgoedrosenburg.nl.  

Het projectteam stond tot 16 oktober open voor vragen en opmerkingen en het communicatiebureau 

zal de vragen en antwoorden op de website zetten.  

Het project bestaat uit 3 fasen:  

In fase 1 worden de gebouwen A, B en C gerealiseerd. Het gebouw B en C zijn concreet uitgewerkt 

door Arcade en Arcade vraagt straks een omgevingsvergunning aan. Er zijn op dit moment geen 

concrete plannen voor gebouw A. 

- Is er een oplossing gevonden voor de afzuiging? Soms wordt een luchtventilatie systeem op het 

dak geïnstalleerd. Dit zou herrie kunnen veroorzaken. 

Het is inderdaad een energiezuinig gebouw, waarbij het grondwater wordt gebruikt om het te 

verwarmen. Er komt een normaal ventilatiesysteem en de koude/warmteopslag methode wordt 

gebruikt. Dit maakt niet zoveel lawaai.  

- Wanneer gaan jullie aan de slag met gebouw B en C? 

Gebouw B en C gaan niet door Parnassia maar door Arcade gerealiseerd worden. Als de vergunning 

goed gaat, begint Arcade vanaf juni 2021 te bouwen en het duurt ruim een jaar.  

- Staat er nog meer te gebeuren dan het realiseren van de A, B, C gebouwen? 

Fase 2 en fase 3 staan nog in de startblokken, maar het zal nog enkele jaren duren. Op de lange 

termijn worden de gebouwen van D t/m F gerealiseerd. Parnassia heeft dit vooruitlopend hierop al 

in het stedenkundige plan laten opnemen. Parnassia moet duidelijk maken welke doelgroep in welk 

gebouw gaat wonen, voordat ze het plan met de gemeente kunnen bespreken.  

- Er lopen veel verwarde personen op straat rond, zal deze situatie toenemen of afnemen? 

De doelgroep zijn de mensen, die zelfstandig kunnen wonen, maar wel onder toezicht van sociale 

conciërges. Parnassia medewerkers houden de bewoners in de gaten. Ze verwachten hier geen 

toename van verwarde personen.  

Er wordt het volgende afgesproken: 

- Staat bv stuurt de link van vragen en antwoorden, zodat het op de website van CL gezet wordt. 

- CL zal het filmpje onder de aandacht van bewoners in Loosduinen brengen, via een nieuwsbrief.  

Dhr. Wijsman dankt mw. Ewalt, dhr. de Wilde en dhr.Allaoui voor hun inbreng en sluit het overleg. 

http://www.landgoedrosenburg.nl/
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