
Opghaalde input

meedenktafels Landschappelijk raamwerk 

Deze kansen zie ik: Deze zorgen heb ik:

Ideeën Overige opmerkingen

woningen:

senioren,

jongeren,

betaalbaar

350.000 is nog

steeds hoog

levensloop

bestendig, buiten,

doorschuif,

verdieping minder,

zonder trap

kunnen

gemêleerd

gezelschap, 

 

geen hoogbouw

(> 5 lagen), dat

afsteek van rest

van het dorp

groene daken

(zedemdaken

eco)

Afwatering,

op terp

bouwen

heien geeft veel overlast,

wat gebeurt er als de

woonwijk gebouwd

wordt, kan er ook

geboord worden? kijken

naar overlast van de

realisatie van zo/n wijk

(herrie)

35 jaar geleden

werd al verteld

dat er gebouwd

zou gaan

worden... we zijn

voorbereid

park zou wel

heel prettig

zijn, landelijk

gevoel

behouden

grazers in

het park 

overlast/ schade

waar melden?

wie

verantwoordelijk?

0-meting opname

van woningen

door aannemer.

schade melden

bij aannemer

Ik mis het

beleid van de

gemeente in

de energie

huishouding

Voorbeeld leiden

bioscience park.

Subliem voorbeeld

van warmte uit

aarde. 

Zorgen over

verontreiniging 
Huizen voor

aleenstaande

jongeren

Patio

bungalows

Dat dieren

genoeg plek

krijgen 

Functies in

nieuw boekhorst

geen

bestaansrecht

gaan hebben

Wordt er

proffesioneel

over het

milieu

nagedacht

Zijn er

mogelijkheden

voor vrije

kavels?

Knarrenhof/

gemeenschappelijk

wonen voor

ouderen

Kavels

mogelijk

voor tiny

houses

Grotere kavel

waarop

meerdere

bungalows

komen

Kijken naar

mogelijkheden

om goedkope

kavels aan te

bieden

Kijk naar

bioscience

leiden: hun

energie

voorziening. 

Rekening

houden met

veiligheid

(toevoegen

verlichting etc.)

groen/sedumdaken

in de bouw, groen

gevels

Overige opmerkingen

voor kinderen en 

volwassenen

mogelijkheid om te

bewegen. Stuk

waar iedereen van

kan genieten.

karakter

straat

behouden

natuurlijke

invulling/

bomen

fruitbomen,

eetbaar

park

wandelen/

joggen

geen

sportveldjes

Hoge

biodiversiteit

grote iepen en

populieren,

overbosch en

spoorlijn ergens

weer hoge bomen

voor uil. om het

gebied heen

Noordwijkerhoek,

laagste punt van het

dorp, wat voor soort

bomen die goed tegen

(onderdeel van

Noordelijke randweg)

compensatie

voor

vleermuizen

niet afdoende goede bomen

voor schaduw en

opname van CO2

ook van goede

hoogte en

kwaliteit

bomen konden

niet anders dan

zo jong gepland

ivm overleving

op deze plek.

hoe breed is deze

strook? kan er wel

zoveel woningen

komen en ook nog

zoveel groen met

speelplekken

sloten

rugstreeppad,

schermen

overgezet wordt

naar elders in de

polder

zorg om

(rugstreep)pad/

kikkers graag in

het gebied laten

zitten. Hoe komen

ze dan weer terug?

Rol water:

voorbehouden

aan natuur en

niet aan bootjes

bezitter

dit beeld

heeft

voorkeur.

geen diesel

sloepjes

natuurbehoud

waterpeilen

en welke

peil waar?

molentocht

bewaren op

dezelfde plek

geen

watertoerisme

promoten, wel

een bootje aan

eigen huis

hier is al een

jachthaven,

geen

jachthaven

nodig in de wijk

vistrap

tussen

boezempeil

en polderpeil

geen

achtertuinen

aan sloten

kano verhuur

meer aan de

rand van een

wijk en er niet

in.

geen kano

verhuur dat

past meer bij

de Kaag

voorzieningen

zijn belangrijk

supermarkt, vlak

bij tunnel naar

Hooghkamer,

niet voor heel

Voorhout

landgoedwinkel,

lokale duurzame

producten, zie

ook

elsbroekerweide

theehuis,

andere kant

van dorp tot

leven brengt

buurtmoestuin,

maatschappelijke

doelstelling

gecombineerd

met theehuis of

winkel

kinderboerderij,

niet

commercieel

Een park

zoals

rusthoff

Sassenheim

combinaties tussen

buurt-functie en

thee huis en

ontmoetingsplek

vanuit de moestuin

plek waar je

muziek/ huiskamer

concert kan geven

(geïsoleerde

ruimte)

voorzieningen

ook nodig voor

senioren, let op

locatie van

beide

zorg om goede

parkeerplaatsen

en voldoende

parkeerplaatsen

aansluitingen

voor fiets ziet

er goed uit

Poelgeest, geflopt,

veel auto's. mensen

laten zich niet in

dwingen,

ondergrondse

parkeergarage

goede

manier om

wijk te

ontsluiten 

Deel

mobiliteit

aantal fiets-

parkeerplaatsen

vergroten

nu al een deel-

auto

beschikbaar.

My-Wheels

wijk leent

zich voor

auto-bezit

In de woonwijk kan

een gedeelde tuin zijn,

maar niet in het park.

Niet zeker of mensen

in Voorhout hier

behoefte aan hebben.

In de wijk, voor

collectiviteit. Niet in

het park want dat is te

publiek. Hele

specifieke doelgroep

die van tuinieren

houdt. 

Wat er nu ligt mist

in de plaatjes.

Geen

polder/boerderijen

Combinatie tussen

sport en spel en

natuurlijk voor

biodiversiteit is alleen

mogelijk als er

genoeg m2. 

Doordat natuurlijke

gebieden aaneen

gesloten zijn ontstaat

er meer waarde voor

flora en fauna. 

Door natuur

zie je de

nieuwe wijk

niet. 

Dit spreekt

mensen veel

aan. Het hoeft

niet netjes

aangeharkt te

zijn. 

Voorkeur

natuurlijkere

vorm 

Voor specifieke

(kleine) doelgroep,

niet zeker of hier

vraag naar is 

Wat voor

dieren

betrekken we

in het plan?

Natuur met

rust waar

ruimte is voor

de dieren

Eilandjes in

water waar

dieren alleen

kunnen komen

Robuust

groen

wordt

gemist 

Landelijk

gevoel

Ontwikkelen

van

biodiversiteit 

Bosrijk over

ontworpen

groen 

Wandelpaden!

goede

toegankelijkheid 

Is hier behoefte aan

onder voorhouters.

Hoe meer mensen

gebruik kunnen

maken van water.

Hoe meer het wordt

bewaard/waardeert. 

Grote kavels met

boot of juist

openbare kade

waar iedereen

zijn boot kan

nieerleggen

Haven gaat een beetje te

ver. Mensen uit voorhout

gaan naar de kaag. De

haven is niet nodig voor

mensen die op doortocht. 

Op de wijk gerichte haven.

Niet voor derde. Niet alleen

voor de villa's. Ook aanleg

plaatsen voor normale

mensen. 

Kleine

voorzienieningen

bij het water. 

Thee huis in waarmond(?)

theehuisje aan de ingang

van het water. op de rand

van de wijk. Thee huis op de

rand van het nieuwe wijk en

centrum voorhout. Drukke

fietsroute voorhout 

noordwijk. Gekoppeld aan

het water. 

Water en

kade moet

passen bij de

bebouwing

Meanderen is

leuk,

verschillende

zichtrichtingen

Haventje zoals in

Sassenheim,

waar je de boot

aan een kade

kan leggen

Het water

moet passen

bij het type

huizen 

Schoonoord, 

Molentocht

is erg

dierbaar 

Een

haventje is

niet perse

nodig 

Wel water

waar kleine

bootjes door

heen kunnen 

Veilige

aanleg

plaats

Haven niet

ten kosten

gaan van

groen!

Er zullen zeker

mensen in NB

zijn die een

bootje willen 

Huizen aan

water met

aanleg

mogelijkheid

Water voor

lokaal gebruik

niet voor

bezoekers 

wat zijn

drukke

routes? 

Misschien wordt de

n444 rustiger(?) als

noordwijkers via de

noordelijke randweg

via sassenheim

Als er een nieuwe

fietsroute komt naar

het strand zou dat

een enorme

toevoeging zijn. 

bereikbaarheid van

ns  station is goed.

Situatie spoorweg

overgang is erg

gevaarlijk.   

De boekhorstlaan

wordt nu al veel

gebruikt om naar

heerenstraat te komen.

Aan het eind is het

heel small

Goed dat er geen

auto verbinding is

tussen

centrum/station en

boekhorst maar ook

onhandig. 

Belangrijke fiets

route langs de

n444. Doorsteek

vanaf de wijk n

N444 is nu

erg drukke

weg 

N444 kan

ontlast worden

door

Noordelijke

randweg  

Fiets route

naar  strand,

binnendoor

(veiliger)

Goede veilige

fietsaansluitingen 

NS station is

goed

bereikbaar

Spoorweg

overgang is

erg

gevaarlijk 

Het spoor is

een

belemmering

(file etc.)

Paaltje bij de

herenstraat om

het tegen te

gaan

Als het oude dorp

via hier op de

rotonde zou kunnen

komen ontlast je de

druk binnen het

dorp

Zo een ontsluiting

loopt dan door het

park heen, dat is

zonde

Nieuw boekhorst

laan een veel

gebruikte route

Zorg: wordt dit

niet te druk? 1

ingang tot de

wijk

Route naar

NS vanuit

NB; grote

omweg 

Meeste

mensen

fietsen langs

N444

Doorsteek

fietsroute is

gewild 

Wat mist u in

Voorhout? Fitness

apparaten in het park.

Een route met sport in

de natuur

opgenomen. Trim

parkour.

Te weinig

supermarkten.

Heerenstraat is

het nu veel ter

druk. Zoiets als

oosthout plein. 

Supermarkt

centraal in de

wijk, ook

gericht aan

ouderen 

oosterhout

plein/oosthout plein.

Goed omdat: besloten

character. Bescheiden.

passend bij de buurt.

(niet gezellig qua

uitstraling). 

Thee huis klinkt

leuk. Tussen stop

sportieve recreatie.

Theehuis noord in

leiden. Goed

voorbeeld. 

Er moet een

supermarkt

komen. Kans om

een klein pleintje

er voor. Klein

clusturtje

Waar in het plan

een theehuis? op

een kruising van

wegen in het

groen. Midden in

de wijk? 

Knarrenhof. Er moet

een ontzorgende

voorzieningen zijn.

Huisartsen, iets

voor het

knarrenhof. 

Sport

toestellen in

parken (trim

parcour)

Verspreid drukte

in de herenstraat,

een supermarkt

in de wijk zou

hierbij helpen 

Oosthout

plein 

Niet gezellig,

maar qua

grote wel

goed 

Parkeerplein

bij de AH

staat altijd vol

op zaterdag 

Voorzieinigen

cluster is

gewenst 

Theehuis! Zoals

theehuis Noord

in Leiden (een

ontmoetingspunt)

Ontmoetingspunt

in de buurt van

groen 

Optie

supermarkt

tussen de

wijken in?

Plek van

ondersteunende

zorg;

huisartsenpost 

Knarrenhof 

Kijken of kavel

groter zou kunnen

worden en

gemeenschappelijk

wonen (knarrenhof)

Bosrand: hoogkamer kunnen hier

niet gebruik van maken. Dit bos

ligt decentral waardoor het niet

gebruikt zal worden. Verbinding

met hoogkamer is niet goed

genoeg. Als je hoogkamer ook

zou kunnen verbinden heb je

meer mensen om gebruik te

maken van de openbare ruimte 

Geluid noordelijke

randweg. Stil asfalt

en snelheid

beperking 50 kmh. 

bevaarbaar

water wat

aansluit op de

vaart zou echt

heel leuk zijn

Varen kan alleen

voor sloepen, anders

hoge bruggen en

wildgroei aan boten

(sassenheim)

Aflopende

oevers voor

veiligheid en

biodiversiteit

Zonde als er

heel veel

motorboten

komen voor

de natuur

Moestuintjes

als functie

met een

winkeltje

erbij 

Trekvaart heeft

aandacht

gekregen van de

provincies. Veel

historisch

onderzoek. 

Bestaand

groen, blijft dit

behouden

(300 bomen)

Het waterpijl,

houd hier

rekening mee

als molentocht

open gaat 

Robuuster

dorpspark 

afmaken van de

groene contour

rondom

voorhout

"Groene long"

park rusthof

van Voorhout

Zal er genoeg

gebruik worden

gemaakt van een

robuust park (door

de voorhouter)

In plekken van

geluidsbelasting

wordt er

gekeken naar

sport locaties. 

Toegankelijke

vaarwater is

heel

aantrekkelijk

Groot en

robuust park

aan de noord

zijde

Zorg dat er

geen grote

boten door

de wijk

komen

Ruiterpad

Niet allemaal

losse slootjes

(dus niet

iedereen aan

het water

wonen)

Rekening

houden met

overlast van

park

(hangjongeren)

Bomen (lagere

boomgroei,

zodat de

stoepen heel

blijven)Wandelroute

die

doorsteekt

(naar

Warmond)

Moet wel een

beheerder bij,

anders werkt

het niet.

Bijvoorbeeld

kanoverhuur

Groen Water Voorzieningen 
Auto / fiets /

mobiliteit

Overige

opmerkingen

Denken aan

de mensen

met honden

Een ommetje

van een uur

kunnen lopen/

hond ook los

kunnen lpen

Haven/activiteit

om naar toe te

gaan is leuk

Stukken

waar niet

gevist mag

worden

Groen tussen

de huizen (maar

uitkijken voor te

hoog groen)

Wonen aan het

water heel leuk,

maar een mix

zou goed

kunnen werken

Heel belangrijk dat het

levens bestendig

wordt dus hier juist

veel bouwen, zodat je

op loopafstand van de

winkels bent

Rekening

houden met

veiligheid

(toevoegen

verlichting etc.)

Bewegen heel

belangrijk (Leiden

Noord Meerwijk

park, heel mooie

beweeg toestellen

in het park

geintegreerd)

Geen

winkelcentrum

Verschillende

identiteitn in

het water.

Stadspark voor heel

voorhout. Andere

dorpen zijn goed

bedeeld qua groen,

Voorhout is karig

Park wordt schakel

tussen wijk en centrum.

Mensen moeten er door

heen om naar

Heerenstraat te gaan. En

zal daardoor gebruikt

worden. 




