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Gespreksonderwerp: Ontwikkeling van het project Bloemendaal aan de Monsterseweg 

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

Ewalt presenteert het stedenbouwkundig ontwerp van het project Bloemendaal. De projectgroep heeft 

het ontwerp een paar keer voor de klankbordgroep gepresenteerd en er is ook een inloopavond 

georganiseerd. Naar aanleiding van de vragen van de klankbordgroep hebben ze een 

verkeersonderzoek laten uitvoeren en het voormalige plan is eerder grondig aangepast. In het nieuwe 

plan staat dat het groen behouden wordt, zoals het nu is. Daarnaast worden er 262 woningen 

gerealiseerd i.p.v. 288 woningen. Het nieuwe ontwerp is afgestemd met de gemeente.  

Het Haags Duurzaamheidsteam heeft veel vragen en bedenkingen over ‘Natuur inclusief bouwen’ 

opgeleverd. Daarnaast wordt er gekeken naar wat de ecologische verbanden in dit gebied zijn. Het 

derde kritiekpunt was de inrichting van het groen versus parkeerplaatsen. Er zijn de volgende 

aanpassingen bedacht: 

o De grote parkeerplaats wordt niet gerealiseerd. Binnen het woongedeelte worden de 

parkeergelegenheden zo dicht mogelijk bij het gebouw gerealiseerd en er zijn losse 

parkeerplaatsen voor de bezoekers. Ze gaan samen met de klankbordgroep het uitbreiden van 

bestaande parkeerplaatsen verder uitwerken. 

o Het appartementengebouw wordt smaller waardoor de ecologische zone doorgetrokken kan 

worden. 

o De gebouwen worden anders geplaatst waardoor het groen mooi doorloopt. Langs het water 

wordt het gebouw iets opgeschoven waardoor de oever blijft zoals het nu is. 

o Er worden verschillende plantenmengsels geplant op de oever langs het water en er worden 

kruiden en planten toegevoegd aan de grassen rondom woningen. Rondom woningen worden er 

ook bloemrijke planten- en bomenmengsels gerealiseerd. 

o Langs de bosvakken worden bloemrijke planten- en struiken mengsels geplant.  

Omwonenden maken zich zorgen over de verkeersproblematiek en de parkeergelegenheid. De 

projectgroep heeft een verkeersonderzoek laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau. Ze 

hebben de volgende uitgangspunten bedacht, welke meegenomen zijn in het verkeersonderzoek: 

▪ De zorgcluster op het terrein zal apart ontsloten worden. 

▪ De ontsluiting van het grootste deel van de nieuwe woningen zal plaatsvinden via 

Oorberlaan en via Bertus de Hardeweg.  

▪ De ontsluiting van de bestaande woningen en de woningen op de voormalige Emiliehoeve 

vindt plaats via Bep Bakhuisweg richting de Monsters weg. 

Verkeersdrukte is uitgerekend op basis van het aantal woningen en de categorie van de woningen. 

Het aantal motorvoertuigbewegingen zullen ongeveer 1699 tijdens werkdagen worden. Ook de 

verkeersdrukte op de Bep Bakhuisweg neemt toe. De verkeersdrukte op de weg blijft wel onder de 

woonerf-norm van 1000 per etmaal. Het is vrij rustig maar het komt boven de 500 uit. De 

aanbeveling, welke de projectgroep met de verkeersdeskundige van de gemeente DH heeft 



 

 

afgestemd is dat de weg op de Bep Bakhuisweg wordt verbreed naar 3,5 meter. Daarnaast is het 

advies om de drempel op de kruising bij Bep Bakhuisweg en Aad Mansveldweg aan te passen. 

Op dit moment is de gemeente DH druk bezig met het opstellen van PUK. Dit zal door het college 

van B&W vastgesteld worden. Daarna willen ze de klankbordgroep en de omwonenden nog eens 

informeren over wat er vastgesteld is. Ze actualiseren regelmatig de website 

www.parkbloemendaal.nl. 

   

Vraag/antwoord m.b.t de presentatie: 

- Hoe zal de verkeersafwikkeling van Oorberlaan richting Monsterseweg gedaan worden? 

Daar zijn de gemeente DH en de gemeente Westland erg druk mee bezig, het is buiten de scope van 

dit project.  

- Is er ruimte bedacht voor de speelgelegenheid van kinderen? 

De projectgroep vindt het een hele goede en belangrijke suggestie. Het is een onderwerp dat 

opgepakt wordt in de bestemmingsplan fase. Er zijn ruimtes in het plan om hierin te kunnen 

voorzien. Er is niet zoveel ruimte om bv een voetbalveld te realiseren maar er is genoeg ruimte voor 

een speelplaats. Ze willen fietspaden, parkeerplaatsen, wegen en alles zoveel mogelijk behouden 

zoals het nu is.  

 

Er wordt afgesproken dat ze het plan nog eens presenteren bij ROV wanneer de PUK vastgesteld is 

door het college B&W. 

 

Dhr. Wijsman dankt mw. Ewalt en andere genodigden voor de presentatie en inbreng en sluit de 

vergadering. 
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