
Wonen in Heemskerk:
Potentiële Ontwikkellocaties 

een verkenning



Een woord vooraf

Dit is een bijzonder document. Geen raadsmemo, geen beleidsstuk, en zeker geen 
verkiezingsprogramma. Het is het directe resultaat van een oproep van D66-fractievoorzitter 
Mark Wouters op sociale media, waarmee hij inwoners van Heemskerk vroeg om hun 
ideeën over potentiële woningbouwlocaties aan te melden. Op deze oproep kreeg onze 
fractie veel respons – via sociale media, per mail, schriftelijk, en via gesprekken aan de 
keukentafel. Een deel van de reacties kwam vanuit onze eigen achterban, maar ook van 
mensen die nooit op D66 zouden stemmen, en alles wat daar tussenin zit. Een fascinerend, 
en bemoedigend, resultaat: de woningbouwkwestie lééft bij onze inwoners. 

We hebben al deze reacties gebundeld; waar mogelijk heeft René van der Linden, voormalig
raadslid voor D66, locaties in de juiste ruimtelijke context gezet. Wij zijn hem daarvoor zeer 
erkentelijk. 

We hebben er voor gekozen geen mening uit te spreken over de wenselijkheid van elk van 
deze locaties. Die vraag is een politieke, en dient beantwoord te worden in de politieke 
arena, de Heemskerkse gemeenteraad. Dit document dient dan ook nadrukkelijk niet te 
worden opgevat als een politieke voorkeur van onze fractie voor één of meerdere locaties. 
Dit zijn niet onze voorstellen; dit is waar onze eigen inwoners zelf mee zijn gekomen. Om die
reden hebben we gemeend er ook slechts minimale redactie over te moeten voeren. Juist 
door het geheel aan ideeën integraal en zonder commentaar in deze vorm aan te bieden, 
doen we recht aan de verscheidenheid van ideeën die over dit belangrijke onderwerp in 
onze samenleving leeft.

We danken iedereen die aan dit document een bijdrage heeft geleverd, en wensen u veel 
plezier bij het lezen.

Fractie D66 Heemskerk

Disclaimer: De informatie in dit document met betrekking tot bestemmingen en structuurvisie
Heemskerk 2040 komt van ruimtelijkeplannen.nl. De informatie die hier raadpleegbaar en 
beschikbaar is gesteld is niet altijd overeenkomstig de raadsbesluiten. Bijvoorbeeld het 
bestemmingsplan Broekpolder Heemskerk 2009 is uitsluitend analoog vastgesteld (de versie
op ruimtelijkeplannen.nl is een later digitaal gemaakte afgeleide hiervan) en in het 
bestemmingsplan buitengebied 2015 is bijvoorbeeld de dubbelbestemming “Waarde - 
Geomorfologie” ter bescherming van het aardkundig monument niet opgenomen zoals de 
raad heeft besloten.

De informatie met betrekking tot de provinciale verordening betreft de Ontwerp 
Omgevingsverordening 2022   



Locatie: Aldi G.v. Assendelftstraat

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 
ca. 2150 m2 waarvan 950 m2 bouwvlak van 8m hoog

Potentiëel aantal woningen (binnen bestaand bouwvlak): 12 
appartementen 9m hoog; 18 woningen 12m hoog (6 woningen per 
verdieping bg voorzieningen).

Potentieel aantal woningen totaal opp: 9 appartementen per 
verdieping 18 appartementen 9 meter hoog; 27 appartementen 12 
meter hoog

Omvang en locatie lenen zich voor appartementen

Bestemmingen Bestemmingsplan: Centrum Heemskerk

Huidige functies: Detailhandel; Horeca; (maatschappelijke) 
Dienstverlening; Wonen op verdieping.

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of indien dieper dan 40 cm op voorwaarden van nader 
archeologisch onderzoek

Wijzigingsbevoegdheid: op deze bestemming ligt al een 
wijzigingsbevoegdheid voor het college om de bestemming te 
wijzigen naar de woonbestemming.

Relevante aangrenzende bestemmingen: Wonen

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Ambities deelgebied Centrum

Provinciale 
verordening

Peilbesluit

Exploitatie Verwerving: Ja, of deal met Rijksstraatweg
Sanering grond: niet waarschijnlijk
Sloop: Ja
Bouwrijp maken: Beperkt. Nutsvoorzieningen en riool zijn aanwezig
Woonrijp maken: Ja

Stand van Zaken Het is onduidelijk wat de stand van zaken is. Er is geen verder 
contact met de eigenaren van het gebouw. Ligt dit stil, gaat men hier 
nieuw bouwen met of zonderAldi of werkt men mee aan een 
verhuizing van deAldi naar de autoboulevard?



Locatie: Schimmelkroft Kerkweg

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 
ca. 9750 m2 waarvan 3100 m2 + 1900 bouwvlak resp. bouwhoogte 9 
m goothoogte 6 m + bouwhoogte 7,5 m goothoogte 5 m

Potentiëel aantal woningen: max ca 30 grondgebonden woningen 
(vinexrichtwaarde) aantal afnemend naar duurdere segment.

Omvang en locatie lenen zich voor grondgebonden 

Bestemmingen Bestemmingsplan: Woongebied II

Huidige functies: sportvelden waaronder tennisbanen; 
verenigingsleven; manege; sporthallen, fitness- en gymzalen; 
zwembaden, al dan niet overdekt;

Bouwvlak: 3100 m2 + 1900 bouwvlak resp. bouwhoogte 9 m 
goothoogte 6 m + bouwhoogte 7,5 m goothoogte 5 m

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of uitbreiding bouwvlak <2500 m2 of groter en indien dieper
dan 40 cm: op voorwaarden van nader archeologisch onderzoek

Relevante aangrenzende bestemmingen: Sport, Wonen en 
Maatschappelijk

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Ambities deelgebied Woongebied en Vrijhouden van grootschalige 
ontwikkelingen en inzetten op beter benutten bestaande 
woningvoorraad

Provinciale 
verordening

Wet ammoniak en veehouderij

Exploitatie Verwerving: Ja, echter eigenaar heeft (principe)overeenkomt met een
projectontwikkelaar
Sanering grond: waarschijnlijk
Sloop: Ja, manege + bedrijfswoning + opslagruimte
Bouwrijp maken: Beperkt. Nutsvoorzieningen en riool zijn aanwezig
Woonrijp maken: Ja

Stand van Zaken De eigenaar van de manege is jarenlang aan het lijntje gehouden 
door het college over een eventuele verhuizing naar de Oosterweg. 
Het college heeft verzuimd in een vroeg stadium dit idee voor te 
leggen aan de provincie. Uiteindelijk bleek een verhuizing niet 
mogelijk. Het college is hier nalatig geweest door het niet in een 
vroeg stadium opvragen van provinciaal advies en het daarmee op 
kosten jagen van de manege eigenaar.Wat is de vervolgstap? Het lijkt
duidelijk dat het gebied van de sporthal, Schimmelkroft, zwembad, 
buitenbanen van de Commandeurs en de Leonardusschool integraal 
ontwikkeld moet worden. Wordt de manege verhuisd naar Assumburg
/ Oud-Haerlem, of wordt de bedrijfsvoering gestaakt?



Locatie: Zwembad de Waterakkers Kerkweg

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 
ca. 28000 m2 waarvan 10000 m2 bouwvlak 100% en 9000 m2 70% 
bebouwd

Potentiëel aantal woningen: 90 a 100 grondgebonden woningen of 
140 appartementen 14m hoog;

Locatie kan grondgebonden icm appartementen max 4 hoog

Bestemmingen Bestemmingsplan: Woongebied II

Huidige functies: 18000 m2 sportvelden waaronder tennisbanen; 
verenigingsleven; manege; sporthallen, fitness- en gymzalen; 
zwembaden, al dan niet overdekt;
1050 m2 horeca en zalenverhuur.

Bouwvlak: 10000 m2; bouwhoogte 12m goothoogte 8 m
Bouwvlak: 9000m2;  bouwhoogte 12 m goothoogte 7 m

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of uitbreiding bouwvlak <2500 m2 of groter en indien dieper
dan 40 cm: op voorwaarden van nader archeologisch onderzoek

Relevante aangrenzende bestemmingen: Sport en Wonen

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Ambities deelgebied Woongebied en Vrijhouden van grootschalige 
ontwikkelingen en inzetten op beter benutten bestaande 
woningvoorraad

Provinciale 
verordening

Wet ammoniak en veehouderij

Exploitatie Verwerving Nee
Sanering grond niet waarschijnlijk
Sloop Ja
Bouwrijp maken: beperkt, Nutsvoorzieningen en riool zijn aanwezig
Woonrijp Ja

Stand van Zaken Samenwerking met gemeente Beverwijk voor gezamenlijke 
nieuwbouw.Wat is de stand van zaken voor het onderzoek naar een 
nieuwbouwlocatie?



Locatie: Sporthal Commandeurs Kerkweg

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 
ca. 13000 m2 waarvan 8200 m2 bouwvlak van 8m hoog

Potentiëel aantal woningen: 40 grondgebonden woningen of 50 
appartementen 12 m hoog; 

Als alleen deze locatie wordt ontwikkeld is appartementen meest 
logische keuze vanwege de vorm perceel en bestaande bouwvolume

Bestemmingen Bestemmingsplan: Woongebied II

Huidige functies: 13000 m2 sportvelden waaronder tennisbanen; 
verenigingsleven; manege; sporthallen, fitness- en gymzalen; 
zwembaden, al dan niet overdekt;

Bouwvlak: 5300 m2; bouwhoogte 13m goothoogte 7 m
Bouwvlak: 2900m2;  bouwhoogte 12 m goothoogte 7 m

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of uitbreiding bouwvlak <2500 m2 of groter en indien dieper
dan 40 cm: op voorwaarden van nader archeologisch onderzoek

Relevante aangrenzende bestemmingen: Sport en Wonen

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Ambities deelgebied Woongebied en Vrijhouden van grootschalige 
ontwikkelingen en inzetten op beter benutten bestaande 
woningvoorraad

Provinciale 
verordening

Wet ammoniak en veehouderij

Exploitatie Verwerving Nee
Sanering grond niet waarschijnlijk
Sloop Ja
Bouwrijp maken beperkt, Nutsvoorzieningen en riool zijn aanwezig
Woonrijp Ja

Stand van Zaken De bestaande sporthallen aan de Kerkweg zijn sterk verouderd. 
Bovendien zijn binnenlocaties, voor in ieder geval tennis, door de 
introductie van kunstgrasbanen minder noodzakelijk.



Locatie: Tolhek Communicatieweg

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 
ca. 67.500 m2 waarvan 54000 beschikbaar voor woningbouw ivm 
LPG vulstation. geheel bouwvlak van 5 m hoog

Potentiëel aantal woningen: 210 grondgebonden woningen 400 
appartementen (ca 80/ha).

Op deze locatie zijn veel meer appartementen mogelijk dan 
grondgebonden woningen.

Bestemmingen Bestemmingsplan: De Trompet en Tolhek

Huidige functies: Afvalbrengstation

Bouwvlak: 67500 m2 waarvan 25% bebouwd mag worden; Max 
hoogte: 5 m

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of uitbreiding bouwvlak <2500 m2 of groter en indien dieper
dan 40 cm: op voorwaarden van nader archeologisch onderzoek

Relevante aangrenzende bestemmingen: Tankstation, wonen en 
agrarisch

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Ambities deelgebied Woongebied; Ontwikkelgebied voor stedelijke 
functies; Integrale gebiedsontwikkeling waarin op evenwichtige wijze 
plaats is voor woningbouw en sportvoorzieningen

Provinciale 
verordening

Peilbesluit

Exploitatie Verwerving Nee
Sanering grond ja waarschijnlijk
Sloop nauwelijks
Bouwrijp Beperkt. Nutsvoorzieningen en riool zijn aanwezig
Woonrijp Ja

Stand van Zaken In november/december 2021 worden de conceptinrichtingsscenario’s 
aan de raad voorgelegd. Eind 2022 wordt de raad gevraagd een 
besluit te nemen over het definitieve ontwikkelperspectief en de 
samenwerkingsovereenkomst. Eind 2022 is onacceptabel laat. De 
intentieovereenkomst met de Nationale Politie moet zo spoedig 
mogelijk worden opgezegd.Woningbouw lijkt hier de beste optie.



Locatie: Brandweerkazerne C. Groenlandstraat

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 
ca. 2280 m2 waarvan 870 m2 bouwvlak van 6m hoog

Poteniëel aantal woningen  totaal opp: 24 appartementen 12 meter 
hoog;

Omvang en locatie lenen zich voor appartementen Tenzij het 
naastliggende pand mede ontwikkeld wordt. Dan zijn 2 a 8 
grondgebonden woningen reëel.

Bestemmingen Bestemmingsplan: Centrum Heemkserk

Huidige functies: Bedrijf van lichte categorie in woonomgeving.

Bouwvlak: 870 m2; Max hoogte: 7 m

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of uitbreiding bouwvlak <2500 m2 of groter en indien dieper
dan 40 cm: op voorwaarden van nader archeologisch onderzoek

Wijzigingsbevoegdheid: op deze bestemming ligt al een 
wijzigingsbevoegdheid voor het college om de bestemming te 
wijzigen naar de detailhandel op de begane grond icm wonen op 
verdieping.

Relevante aangrenzende bestemmingen: Wonen; Maatschappelijk en
Bedrijf van een lichte categorie in woonomgeving.

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Ambities deelgebied Centrum

Provinciale 
verordening

Peilbesluit

Exploitatie Verwerving: Mogelijk (gronden in eigendom gemeente of VRK?)
Sanering grond: niet waarschijnlijk
Sloop: Ja
Bouwrijp maken: beperkt. Nutsvoorzieningen en riool zijn aanwezig
Woonrijp maken Ja

Stand van Zaken De haalbaarheidsstudie voor C.Groenlandstraat is afgerond. Deze 
locatie wordt voorlopig niet ontwikkeld, omdat op korte termijn geen 
woningbouw mogelijk is. Planning Bevroren.
Uitleg van het college is hier niet acceptabel. Integrale ontwikkeling 
van dit gebied samen met de locatie van de oude bibliotheek en de 
Aldi aan de Gerrit van Assendelftstraat lijkt hier voor de hand liggend.



Locatie: BP De Baendert

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 
ca. 3500 m2 

Potentiëel aantal woningen 24 woningen a 14 meter hoog, gelijk aan 
het naastliggende appartementencomplex.

Deze locatie is de “entree van Heemskerk” en dient met de nodige 
“kwaliteit ontwikkeld te worden.

Bestemmingen Bestemmingsplan: Woongebied I

Huidige functies: Verkooppunt motorbrandstoffen met LPG

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of uitbreiding bouwvlak <2500 m2 of groter en indien dieper
dan 40 cm: op voorwaarden van nader archeologisch onderzoek

Relevante aangrenzende bestemmingen: Wonen

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Ambities deelgebied woongebied; mogelijkheden herstructurering 
verbeteren kwaliteit

Provinciale 
verordening 2022

Peilbesluit

Exploitatie Verwerving Onbekend
Sanering grond zeker
Sloop Ja
Bouwrijp Beperkt. Nutsvoorzieningen en riool zijn aanwezig
Woonrijp Ja

Stand van Zaken College: BP is gedagvaard om tot oplevering (na sanering) van de 
locatie te komen. Door de, mede door corona veroorzaakte, 
achterstand bij de rechtbank is niet bekend wanneer de zitting plaats 
kan vinden. Na de uitspraak gaan wij met de invulling van start. 
Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze we deze locatie gaan 
ontwikkelen om een snelle ontwikkeling van het plangebied te 
bevorderen.
Wat is de stand van zaken? Is de zitting ingepland?



Locatie: Tankstation Total Rijksstraatweg

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 
ca. 1840 m2 

Potentiëel aantal woningen: Max 6 grondgebonden.

Omvang en locatie lenen zich voor grondgebonden woningen

Bestemmingen Bestemmingsplan: Woongebied II

Huidige functies: Verkooppunt motorbrandstoffen met LPG

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of uitbreiding bouwvlak <2500 m2 of groter en indien dieper
dan 40 cm: op voorwaarden van nader archeologisch onderzoek

Relevante aangrenzende bestemmingen: Wonen met 
functieaanduiding caravanstalling

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Ambities deelgebied Woongebied en Vrijhouden van grootschalige 
ontwikkelingen en inzetten op beter benutten bestaande 
woningvoorraad

Provinciale 
verordening

Geen aanduiding

Exploitatie Verwerving Onbekend
Sanering grond zeker
Sloop Ja
Bouwrijp Beperkt. Nutsvoorzieningen en riool zijn aanwezig
Woonrijp Ja

Stand van Zaken Op dit moment is de locatie in gebruik als tankstation, de huidige 
wasstraat is al tijden defect en het omliggende terrein wordt gebruikt 
als auto opslag.



Locatie: Albert Heijn Kerkweg

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: ca. 2200 m2  Inclusief parkeerplaats voorzijde 3400m2

Potentieel aantal woningen (2200 m2): 20 appartementen in 2 lagen 
met in de plint detailhandel. Als in de plint ook wonen komt dan 26 
woningen.

Potentieel aantal woningen (3400m2)  26 appartementen in 2 lagen 
met in de plint detailhandel. Als in de plint ook wonen komt dan 30 
woningen met een verbijzondering op de kop max 34 woningen.

Omvang en locatie lenen zich voor appartementen

Bestemmingen Bestemmingsplan: Centrum Heemskerk

Huidige functies: Detailhandel; Horeca; (maatschappelijke) 
Dienstverlening; 

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of indien dieper dan 40 cm op voorwaarden van nader 
archeologisch onderzoek of op bestaande fundering

Wijzigingsbevoegdheid: op de naastliggende parkeerplaatsen ligt een
wijzigingsbevoegdheid voor het college om de bestemming te 
wijzigen naar de woonbestemming.

Relevante aangrenzende bestemmingen: Wonen en detailhandel

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Ambities deelgebied Centrum

Provinciale 
verordening

Peilbesluit

Exploitatie Verwerving Ja
Sanering grond niet waarschijnlijk
Sloop Ja
Bouwrijp Beperkt. Nutsvoorzieningen en riool zijn aanwezig
Woonrijp Ja
NB! Parkeren is een aandachtspunt.

Stand van Zaken Voorzien van opbouw. Stand van zaken?



Locatie: Spoorzone

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 
ca. 27000 m2 Bestaande uit een supermarkt, NS station; 
(fiets)parkeren Tankstation en hoogwaardig groen

Potentieel aantal woningen: Grondgebonden 70 woningen 
(vinexrichtlijn). Hoogbouw max 200 woningen (In verhouding tot 
Deborah Bakelaan minus aftrek geluidscontour spoorweg zijnde 35 
meter met hogere waardenbesluit) 

Bestemmingen Bestemmingsplan: Woongebied I

Huidige functies: Detailhandel; Verkooppunt motorbrandstoffen 
parkeren; verkeer; groen.

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of indien dieper dan 40 cm op voorwaarden van nader 
archeologisch onderzoek

Dubbelbestemming Riool

Relevante aangrenzende bestemmingen: Spoorweg. Vanwege geluid
en externe veiligheid gelden afstandsbepalingen

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Zoekgebied stedelijk woonmilieu

Provinciale 
verordening

Peilbesluit

Exploitatie Verwerving Ja, gedeeltelijk
Sanering grond zeker
Sloop Ja
Bouwrijp Beperkt. Nutsvoorzieningen en riool zijn aanwezig
Woonrijp Ja

Stand van Zaken Het project bevindt zich in de initiatiefase, er wordt aan een planning 
gewerkt. Planning?



Locatie: Breedweer Noord

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 
ca. 34000 m2 

Potentieel aantal woningen 800 - 1000 grondgebonden.

Omvang en locatie lenen zich voor appartementen

Bestemmingen Bestemmingsplan: Buitengebied

Huidige functies: Agrarisch

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of uitbreiding bouwvlak <2500 m2 of groter en indien dieper
dan 40 cm: op voorwaarden van nader archeologisch onderzoek

Relevante aangrenzende bestemmingen: Wonen agrarisch en natuur

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Landschappelijke kwaliteit; ambities buitengebied;  

Provinciale 
verordening

Peilbesluit agrarische bedrijven; bijzonder provinciaal landschap; 
kernkwaliteiten pl; landelijke gebied; MRA     

Exploitatie Verwerving: Ja, mogelijk van speculanten 
Sanering grond niet waarschijnlijk
Sloop Nee
Bouwrijp Ja geheel
Woonrijp Ja

Stand van Zaken Deel van de gronden verkaveld (6 ha) in stukken van 300m² in 
particulier eigendom onder de paraplu van YB projectontwikkeling. 
Deze ontwikkelaar wil overige gronden ook verwerven en 
ontwikkelen. 



Locatie: Kop van de Baandert

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 2 varianten. Alleen het speelterrein: ca. 2800 m2; Tot 
vijfer bij natuurgebied: 10.000m 

Potentiëel aantal woningen. Locatie leent zich voor maximaal 1 rij 
woningen over ca 220 meter. 15 a 20 woningen.

Appartementen kan echter ook niet meer dan 20 op de kop.

Omvang en locatie lenen zich voor grondgebonden woningen

Bestemmingen Bestemmingsplan: Woongebied I

Huidige functies: Groen.

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of uitbreiding bouwvlak <2500 m2 of groter en indien dieper
dan 40 cm: op voorwaarden van nader archeologisch onderzoek

Relevante aangrenzende bestemmingen: Wonen; Groen en Natuur

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Herstructurering, verbeteren woonkwaliteit jaren 60/70 woningen

Provinciale 
verordening

Peilbesluit

Exploitatie Verwerving Ja, of deal met Rijksstraatweg
Sanering grond niet waarschijnlijk
Sloop Ja
Bouwrijp Beperkt. Nutsvoorzieningen en riool zijn aanwezig
Woonrijp Ja

Stand van Zaken In oktober 2021 wordt de raad een procesvoorstel aangeboden om dit
haalbaarheidsonderzoek van het burgerinitiatief uit te voeren



Locatie: Oud-Haerlem

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 
ca. 170.000 m2 (tussen Zuidermaatweg, Laan van Broekpolder, 
Hoflaan en Archeologische bestemming). 

Potentiëel aantal woningen: 550 (Met dergelijke oppervlakten in deze 
context geldt geen verschil tussen hoogbouw en grondgebonden

Disclaimer: Dit is het gedeeldte waar geen archeologische 
bestemming op is en volgens het bestemmingsplan dus geen 
Rijksmonument is gelegen. Het bestemmingsplan lijkt op dit punt 
onbetrouwbaar, volgens het bord bij het terrein is het geheel 
archeologisch monument. Bovendien suggereren de recente 
ontdekkingen dat een groter deel van het perceel als archeologisch 
monument beschermd wordt door Verdrag van Malta.

Bestemmingen Bestemmingsplan: Assemburg/oud Haerlem

Huidige functies: Groen, water, speelvoorzieningen, fiets/voetpaden, 
dagrecreatie.

Relevante aangrenzende bestemmingen: Wonen, verkeer

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Ambities deelgebied woongebied; Integrale gebiedsontwikkeling 
waarin evenwichtig woningbouw en sportvoorzieningen; Erfgoed en 
historische structuren beter zichtbaar en herkenbaar maken.

Provinciale 
verordening

Peilbesluit

Exploitatie Verwerving waarschijnlijk
Sanering grond nee
Sloop nee
Bouwrijp maken ja
Woonrijp maken Ja

Stand van Zaken Is de huidige toestand de beste manier om gebruik te maken van de 
grond en om Heemskerkers kennis te laten maken met de 
geschiedenis van het dorp? Voorstel om woningen te bouwen rond 
ruïne-resten, de ruïne deels bloot te leggen en te laten zien in een 
parkachtige gebied. Mogelijk in combinatie met een opleidings / 
educatief centrum

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0396.OVHeemskerk2040-VA01/d_NL.IMRO.0396.OVHeemskerk2040-VA01.pdf#page=21
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0396.OVHeemskerk2040-VA01/d_NL.IMRO.0396.OVHeemskerk2040-VA01.pdf#page=21
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0396.OVHeemskerk2040-VA01/d_NL.IMRO.0396.OVHeemskerk2040-VA01.pdf#page=23
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Locatie: Gronden ten Oosten van de Rijksstraatweg 
(Patatoloog)

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 50.000 (tussen SAP en ADO)

Potentiëel aantal woningen: 100 (20 wo/ha en rekening houdend met 
de gasleiding)

Vrijstaande woningen en 2 kappers. Ontsluiting leent zich niet voor 
grootschalige woningbouw

Bestemmingen Bestemmingsplan: Heemskerk Buitengebied 2015

Huidige functies: Grondgebonden Veehouderij

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of uitbreiding bouwvlak <2500 m2 of groter en indien dieper
dan 40 cm: op voorwaarden van nader archeologisch onderzoek

Dubbelbestemming: gasleiding met onderhoudsstrook van 10 meter

Relevante aangrenzende bestemmingen: Sport, wonen en 
caravanstalling

Ten zuiden van deze locatie ligt op dit moment een 
ontwerpbestemmingsplan te visie voor de bouw van een 
burgerwoning. Overigens is de ruimtelijke onderbouwing van dit plan 
gebaseerd op de oude Structuurvisie 2020 van Heemskerk en de 
oude Provinciale verordening.

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Ambities deelgebied Buitengebied; Landschappelijke kwaliteit 
behouden en versterken onbebouwd polderlandschap

Provinciale 
verordening

Peilbesluit agrarische bedrijven; bijzonder provinciaal landschap; 
kernkwaliteiten pl; landelijke gebied; MRA 

Exploitatie Verwerving
Sanering grond 
Sloop
Bouwrijp maken: ja
Woonrijp maken ja

Stand van Zaken Bestemming wijzigen in recreatie/landbouw en meer burgerwoningen 
(passend bij gebied) toestaan.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0396.OVHeemskerk2040-VA01/d_NL.IMRO.0396.OVHeemskerk2040-VA01.pdf#page=31
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0396.OVHeemskerk2040-VA01/d_NL.IMRO.0396.OVHeemskerk2040-VA01.pdf#page=31
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0396.OVHeemskerk2040-VA01/d_NL.IMRO.0396.OVHeemskerk2040-VA01.pdf#page=31


Locatie: Buitenbanen Commandeurs (tennis)

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 
ca. 6100 m2 onbebouwd

Potentiëel aantal woningen: 22 grondgebonden woningen of  36 
appartementen 14 m hoog; 

Als alleen deze locatie wordt ontwikkeld is appartementen meest 
logische keuze vanwege de vorm perceel en bestaande bouwvolume

Bestemmingen Bestemmingsplan: Woongebied II

Huidige functies: 6100 m2 sportvelden waaronder tennisbanen; 
verenigingsleven; manege; sporthallen, fitness- en gymzalen; 
zwembaden, al dan niet overdekt;

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of uitbreiding bouwvlak <2500 m2 of groter en indien dieper
dan 40 cm: op voorwaarden van nader archeologisch onderzoek

Relevante aangrenzende bestemmingen: Sport en Wonen

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Ambities deelgebied Woongebied en Vrijhouden van grootschalige 
ontwikkelingen en inzetten op beter benutten bestaande 
woningvoorraad

Provinciale 
verordening

Wet ammoniak en veehouderij

Exploitatie Verwerving Nee
Sanering grond niet waarschijnlijk
Sloop Ja
Bouwrijp maken Ja
Woonrijp Ja

Stand van Zaken Waarom wordt deze locatie niet integraal ontwikkeld (zwembad, 
sporthal, schimmelkroft en Leonardus).Vooral het achterste deel van 
de sporthal, met squashbanen, lijkt een goede locatie voor 
herontwikkeling. Bekijk hierbij ook het uitstel van de nieuwbouw van 
de Leonardus. Leonardus was al in gesprek met Cees Nelis over 
verplaatsing van de school in het plangebied, zodat pas na 
nieuwbouw de oude school gesloopt hoefde te worden. De beslissing 
voor nieuwbouw is op dit moment 2 jaar uitgesteld. De kosten voor de
tijdelijke extra lokalen heeft de school zelf moeten bekostigen.



Locatie: Olaf de Ruijter Duitslandlaan

Kenmerken 
locatie

Oppervlak: 
ca. 4300 m2 waarvan 2000 m2 bouwvlak van 6m bouwhoogte 3 
meter goothoogte

Poteniëel aantal woningen totaal opp: max 20 grondgebonden (2 rijen
zoals locatie De Vlinder)

Omvang en locatie lenen zich voor grondgebonden woningen

Bestemmingen Bestemmingsplan: Woongebied I

Huidige functies: Detailhandel; .

Bouwvlak: 2000 m2; Max bouwhoogte: 6 m max goothoogte 3 meter

Dubbelbestemming Archeologie: Alleen bouwen in bestaand 
bouwvlak of indien dieper dan 40 cm op voorwaarden van nader 
archeologisch onderzoek

Relevante aangrenzende bestemmingen: Wonen

Structuurvisie 
Heemskerk 2040

Ambities deelgebied Woongebied en Vrijhouden van grootschalige 
ontwikkelingen en inzetten op beter benutten bestaande 
woningvoorraad

Provinciale 
verordening

Peilbesluit

Exploitatie Verwerving Ja, 
Sanering grond mogelijk
Sloop Ja
Bouwrijp Beperkt. Nutsvoorzieningen en riool zijn aanwezig
Woonrijp Ja

Stand van Zaken ?



Locatie die in de toekomst vrijkomen vanwege afnemende 
markt:

Overige tankstations
We verwachten dat het totale aantal tankstations zal dalen. Niet alle tankstations hebben 
namelijk een voldoende goede locatie of hebben de potentie om hun aanbod sterk te gaan 
diversifiëren en in te zetten op retail en services.Tankstations, die in onvoldoende mate 
passen in een toekomst waarin de verkoop van energie van secundair belang is, gaan het 
lastig krijgen.Vooralsnog kunnen dergelijke tankstations nog voldoende omzet halen, tegen 
lage kosten, uit de verkoop van motorbrandstoffen.Op den duur wordt dit echter steeds 
minder.Het aandeel van de omzet uit traditionele brandstoffen zal dalen, waardoor 
tankstations zich moeten gaan richten op andere functies. 
De mogelijkheid tot uitbreiding van het energieaanbod en de retail- en servicefunctie is voor 
kleinere tankstations op minder goede locaties beperkt. Dergelijke tankstations hebben 
namelijk veel minder een functie als ‘pleisterplaats’ onderweg en moeten het nu hebben van 
de consumenten die komen om te tanken.Wanneer het aantal tankende bezoekers afneemt,
verdwijnt daarmee ook het potentieel voor een uitgebreide retail- en servicefunctie. 
Bovendien is er te weinig ruimte om snellaadpalen te plaatsen of om uit te groeien tot 
laadpleinen. Kleinere bemande tankstations voorzien dan ook onvoldoende in de 
toekomstige energiebehoefte. 
Een andere bedreiging voor dit type tankstation is bovendien het verdwijnen van de verkoop 
van tabak. De verwachting is dat de omzet uit de verkoop van tabak zal dalen of zelfs 
verdwijnen.Wanneer de belangrijkste omzetbron voor de shop verdwijnt, kan deze mogelijk 
niet langer open blijven)
(https://www.berenschot.nl/media/fmab4k0u/cases-tankstations-in-transitie-rapport-vnpi.pdf).
Denk hierbij aan de, Shell aan de Communicatieweg enTinq stations (2x Rijksstraatweg 1x 
Jan Ligthartstraat);

Autoboulevard Rijksstraatweg
https://www.deondernemer.nl/actueel/automotive/topman-stern-van-der-kwast-
autoshowrooms-neemt-versneld-af~3230661
Het aantal autoshowrooms van merkdealers zal in snel tempo minder worden. Niet alleen 
zoeken kopers steeds vaker online naar hun nieuwe of tweedehands auto, ook importeurs 
en autofabrikanten sturen steeds meer aan op minder vestigingen en meer online. Dat zegt 
Henk van der Kwast, directievoorzitter van autodealergroep Stern in een toelichting op de 
halfjaarcijfers van het beursgenoteerde bedrijf.

https://fd.nl/economie/1411625/doek-valt-na-91-jaar-voor-automarkt-beverwijk De automarkt 
in Beverwijk wordt na 91 jaar gesloten als gevolg van de krimpende markt voor fysieke 
autoverkoop. 

De bedrijfspercelen aan de oostkant van de Rijksstraatweg beslaan zo’n 49.000m2. Het 
overgrote deel hiervan zijn autobedrijven. Het lijkt hier voorstelbaar om 3- tot 4 laagse 
bebouwing te realiseren met bedrijfsruimtes in de plint en daarboven woningen. Eventueel 
gecombineerd met kantoorruimtes.Voor de bedrijfsruimtes is het daarbij niet te motiveren om

https://fd.nl/economie/1411625/doek-valt-na-91-jaar-voor-automarkt-beverwijk
https://www.deondernemer.nl/actueel/automotive/topman-stern-van-der-kwast-autoshowrooms-neemt-versneld-af~3230661
https://www.deondernemer.nl/actueel/automotive/topman-stern-van-der-kwast-autoshowrooms-neemt-versneld-af~3230661
https://www.berenschot.nl/media/fmab4k0u/cases-tankstations-in-transitie-rapport-vnpi.pdf


uitsluitend autobedrijven toe te staan. De verhuisplannen van de ALDI bieden een mooie 
kans voor een eerste ontwikkeling.

Overige locatiesuggesties

Vrijgekomen agrarische bebouwingsregeling
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB-regeling) mogelijk maken in Heemskerk, voorheen
Ruimte voor Ruimte regeling Prov.N-H; Als agrarische bebouwing niet meer geschikt is voor 
de agrarische sector en de agrarische bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt, is een nieuwe 
bestemming mogelijk via de VAB-regeling. De bebouwing kan dan worden gebruikt voor 
kleinschalige, niet-agrarische, activiteiten. Het platteland blijft daarmee vitaal en voorkomt 
verpaupering. Als de bedrijfsbebouwing op het bouwperceel niet (meer) geschikt is voor 
deze activiteiten, is sloop en nieuwbouw binnen het bouwperceel mogelijk. Het omzetten van
de voormalige bedrijfswoning naar een gewone woning hoort ook tot de mogelijkheden. 
Onder voorwaarden biedt de provincie de mogelijkheid om maximaal 3 woningen op het 
bouwperceel toe te staan. Het is niet de bedoeling om op de voormalige agrarische 
bouwpercelen in het landelijk gebied buurtschappen en nieuwe woonwijken te laten 
ontstaan.

Opbouw oude st Jozefziekenhuis (lage bebouwing)
Er is informatie dat deze laagbouw al constructief is voorbereid op extra bouwlagen. Dit is 
tevens een uitstekende locatie voor het burgerinitiatief “bouwen op de kop van de Baandert” 
van de heer VanTunen. Zonder hierbij kostbaar groen op te offeren.

Transformatiemogelijkheden bestaande bedrijventerreinen
Onnodig gebruik bedrijventerreinen: in een economie die voor een deel op diensten is 
gebaseerd, hoeven steeds minder bedrijven op een bedrijventerrein te zitten. En ook 
bedrijven die geen hinder veroorzaken of veel vrachtverkeer en niet uitzonderlijk veel ruimte 
innemen hoeven niet per se op een bedrijventerrein te zitten. Data van het bedrijvenregister 
wijst uit dat dit voor 80% van de bedrijven op bedrijventerreinen het geval is. Dan hebben we
het over bedrijven als ingenieursbureaus (722), adviesbureaus (433) en ICT-bedrijven (548).
Maar ook timmerbedrijfjes, schilders en glaszetters kunnen goed functioneren met 
betaalbare bedrijfsruimte in een gemengde omgeving als die zou worden aangeboden 
(Staten Zuid-Holland). 
Plaats hoge categorie bedrijven op hoge categorie terreinen. Kijk bijvoorbeeld naar de 
Gamma en het deel van de Houtwegen tussen Strengweg en Kleine Houtweg en de 
autoboulevard. 

- Inventariseer de bestaande bedrijven 
- Welke belemmeren functiemenging; 
- Zijn dit bedrijven die de komende 20 jaar hun bedrijfsvoering willen en kunnen 

voortzetten? 
- Cluster en kijk naar mogelijkheden om de bebouwing en het gebruik te intensiveren.



Voormalig koelhuis aan de Oudendijk
Huidige functie opslag gebruikte koelmachines. Past niet in bestemmingsplan en zijn zeer 
vervallen gebouwen. Zou in kader van VAB regeling (zie vorige punt) gesaneerd kunnen 
worden en ingeruild kunnen worden voor het bouwen van enkele woningen.
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