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1. Inleiding

Het Mobiliteitsprogramma van Eisen
Toelichting op de structuur van dit document en de positie van dit document in de totstandkoming van de gebiedsontwikkeling
Nieuw-Vennep West
Wat is het MPvE?
Met het opstellen van een Mobiliteitsprogramma van
Eisen (MPvE) voor een gebiedsontwikkeling krijgt
mobiliteit aan de voorkant van de
gebiedsontwikkeling een belangrijke rol in de
totstandkoming van de gebiedsontwikkeling.
Mobiliteit vormt hiermee een inherent onderdeel van
de ontwikkeling. Met het MPvE wordt mobiliteit op
een integrale wijze onderzocht en worden de kansen
en uitdagingen verkend. Het MPvE vormt zo een
uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling en vormt
de basis van het Stedenbouwkundigprogramma van
Eisen (SPvE).
Om te komen tot een gedragen MPvE is in de
totstandkoming van het MPvE het gesprek gevoerd
over mobiliteit door de gemeente Haarlemmermeer
met de Provincie Noord-Holland, de Vervoerregio
Amsterdam, de grondeigenaren, de fietsersbond en
Goudappel als mobiliteitsexpert. In deze gesprekken is
op een open blik de discussie gevoerd tussen deze
partijen over de uitgangspunten met betrekking tot
mobiliteit voor de gebiedsontwikkeling. Deze
uitgangspunten zijn onder te verdelen in vier typen:

1.

Ambities: wat willen we waarmaken met de
gebiedsontwikkeling?

2.

Eisen: welke toetsbare eis wordt gesteld om de
gestelde ambitie te kunnen behalen?

3.

Wensen: welke wens kan bijdragen aan het
behalen van de ambitie?
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4.

Randvoorwaarden: welke randvoorwaarden
moeten door de gemeente of overige partijen
worden ingevuld om de ambitie te kunnen
behalen?

Het resultaat is het voorliggende document wat kan
worden verwerkt in het integrale gemeentelijke
stedenbouwkundige programma van eisen voor deze
gebiedsontwikkeling. Daarnaast kan dit document ook
dienen als inspiratie voor het herzien van het
gemeentelijk mobiliteitsbeleid.
Het fundament van het MPvE
De basis van het MPvE vormen de bestaande
mobiliteitsvisies en beleidsstukken van de gemeente
Haarlemmermeer, de Provincie Noord-Holland en de
Vervoerregio Amsterdam. De genoemde
uitgangspunten in deze documenten vormen de
ruggengraat van het MPvE. In het proces om te komen
tot een MPvE worden deze beleidsstukken vertaald
naar uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling
Nieuw-Vennep West waarbij rekening wordt
gehouden met de lokale context en wensen vanuit de
verschillende partijen.

Borgen van draagvlak en inhoudelijke kwaliteit
In zeven themasessies zijn de relevante
mobiliteitsthema’s voor het MPvE ter discussie gesteld
in een groep van relevante stakeholders en experts.
Themasessies zijn gehouden over:
1.

Brede welvaart

2.

Actieve mobiliteit

3.

Openbaar vervoer

4.

Deelmobiliteit & hubs

5.

(E-)Auto & parkeren

6.

Logistiek

7.

Nabijheid

STOMP als leidend ordeningsprincipe
In het MPvE wordt mobiliteit benaderd op duurzame
wijze. Daarom hanteren we STOMP als leidend
ordeningsprincipe. STOMP staat voor: Stappen,
Trappen, OV, MaaS en Privéauto. Het STOMP-principe
is gericht op het redeneren vanuit actieve mobiliteit,
waar vervolgens OV en MaaS diensten aan toe worden
gevoegd en waar de privéauto op de laatste plaats
komt.
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2. Gebiedsontwikkeling

Beschrijving van de gebiedsontwikkeling
In beeld brengen van de context van de planontwikkelingen
In Nieuw-Vennep West wordt een nieuwe woonwijk
ontwikkeld, de wijk komt ten westen te liggen van
Nieuw-Vennep Getsewoud. Het gebied strekt zich uit
van de Noordelijke Randweg tot aan de N207
(Getsewoudseweg) en van de N205 (Drie Merenweg)
tot aan de IJweg.
Tot op heden kent Nieuw-Vennep West agrarisch
gebruik. Het gebied kenmerkt zich dan ook door dit
traditionele gebruik, waaraan relatief veel
landschappelijke waarde wordt gehecht en men graag
wil behouden. Dit brengt naast kansen voor
woningbouw ook uitdagingen met zich mee.

Met het toevoegen van een nieuw woonmilieu in
Nieuw-Vennep West ‘wonen aan het landschap’ wordt
deze landschappelijke waarde (poldergevoel) als
inspiratie gebruikt bij de stedenbouwkundige
uitwerking. Daarnaast wordt ook wordt voldaan aan
de woningbouwopgave van de Metropoolregio
Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer.

IJweg
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Noordelijke Randweg

Naast landschappelijk en centrum-dorps wonen wordt
ook een semi-agrarisch woonmilieu onderdeel van
Nieuw-Vennep West in de vorm van agrarische
leefgemeenschappen of herenboeren. Doel is het
ontstaan van een woonmilieu waarin wonen, recreëren
en voedselproductie hand in hand gaan.
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Beschrijving van de gebiedsontwikkeling
In beeld brengen van de context van de planontwikkelingen
Programma Nieuw-Vennep West
In Nieuw-Vennep West worden ca. 3.000 tot 4.000
woningen ontwikkeld. In een onderzoek van
Companen in opdracht van de provincie NoordHolland is vastgesteld dat in de Haarlemmermeer
vraag is naar centrum-stedelijke, centrum-dorpse en
landelijk-bereikbare woonmilieus. Voor de
gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West is het
uitgangspunt vanuit de gemeente Haarlemmermeer
dat er wordt ingezet op het creëren van een centrumdorps en landelijk-bereikbaar woonmilieu. Bij dit
woonmilieu is een gemiddelde dichtheid van circa 20
tot 25 woningen per hectare passend. Hierbij is
variatie in dichtheden mogelijk en ook wenselijk.
De gemeente Haarlemmermeer stelt in haar
coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een krachtig
nieuw Haarlemmermeer’ en het
woningbouwprogramma 2019-2025 ‘Het verschil
maken’ dat 50% van de woningen betaalbaar dienen
te zijn. De volgende stelregel voor de verdeling van
woningen wordt gehanteerd: 30% sociale
huurwoningen, 20% middensegment huur-/koopwoningen en 50% vrije sector huur-/koopwoningen.

Te ontwikkelen voorzieningen
Gezien de woningbouwambitie en de bestaande
commerciële en maatschappelijke voorzieningen in
het zuidelijk deel van de Haarlemmermeer is de
voorzieningenopgave voor Nieuw-Vennep West
beperkt. Er zijn mogelijkheden voor voorzieningen in
een geconcentreerde vorm in de zone langs de IJweg,
Hoeve’s langs de Middelweg, of op een markante plek
in of aan de rand van de wijk.
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Voor meer grootschalige voorzieningen zoals de
supermarkt of winkels geldt dat er grotendeels kan
worden teruggevallen op de bestaande voorzieningen
in Getsewoud. Om dit mogelijk te maken dient een
goede verbinding tussen Nieuw-Vennep West en
Getsewoud te worden gerealiseerd, met name voor
langzaam verkeer.

Voor binnen-en buitensport wordt ook ruimte
gereserveerd in het plangebied, om zo nieuwe sporten
zoals padel, mountainbiken/BMX en beachvolleybal
aan te bieden als aanvulling op het bestaande
sportaanbod in Nieuw-Vennep. Daarnaast is behoefte
aan één sporthal in de nabijheid van basisscholen in
Nieuw-Vennep West.

Voor te ontwikkelen voorzieningen waar draagvlak
voor is, geldt dat deze snel en veilig te bereiken
dienen te zijn te voet, fiets en met de auto voor alle
inwoners van Nieuw-Vennep West. Zo wordt
bijgedragen aan sociale binding, kansen om elkaar te
ontmoeten, levendigheid en zelfredzaamheid van
inwoners.

Ook is behoefte aan een ontmoetingscentrum in de
wijk waar toekomstige bewoners gebruik van kunnen
maken. Bij voorkeur wordt dit gecombineerd met
onderwijs en/of sportfaciliteiten.

Voor wijkcentra zijn de toekomstige inwoners van
Nieuw-Vennep West afhankelijk van nabij gelegen
centra in Getsewoud, Nieuw-Vennep Centrum,
Hillegom en ook Lisserbroek.

In Nieuw-Vennep is weinig overcapaciteit op de
bestaande zorgcentra, hierom dient ook ruimte
gereserveerd te worden voor een gezondheidscentrum
met huisartsen, fysiotherapie en ook flexibel in te
vullen ruimte door bijvoorbeeld GGD of wijkzorg.

Nabijgelegen basischolen in Getsewoud en
Lisserbroek kennen overcapaciteit, hierom wordt in
beginsel uitgegaan van het gebruik maken van het
onderwijs in basisscholen buiten het plangebied. Wel
wordt een ruimtereservering opgenomen voor een
basischool inclusief bewegingsonderwijs in NieuwVennep West om toekomstige groei op te kunnen
vangen. Voor middelbaar onderwijs wordt geen
ruimtereservering opgenomen. In een Integraal Kind
Centrum in combinatie met een basisschool worden
ook peuterspeelzalen, kinderopvang en
buitenschoolse opvang gerealiseerd.
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Beschrijving van de gebiedsontwikkeling
In beeld brengen van de context van de planontwikkelingen
Naast de gebiedsontwikkeling in NieuwVennep West zijn er in de
Haarlemmermeer ook andere
gebiedsontwikkelingen geprogrammeerd
voor de komende decennia. In NieuwVennep komen er in de volgende
decennia ca. 2.000 woningen en 1.400
arbeidsplaatsen bij, exclusief NieuwVennep West. Ook in het nabij gelegen
Lisserbroek vindt grootschalige
woningbouw plaats.
In de afbeelding hiernaast zijn de
ruimtelijke ontwikkelingen in aantallen
woningen en arbeidsplaatsen
weergegeven tot 2030 en 2040, los van
kleinere ontwikkelingen die vanwege de
leesbaarheid niet zijn opgenomen.

Ruimtelijke ontwikkelingen in omgeving in 2030 en 2040
O.b.v. invoer verkeersmodel Noord-Holland Zuid versie 3.0

1.150
2030
2040

1.000
2.500 tot 5.000

200
200

1.150

Cruquius Wickevoort

2030
2040

850 130
850 130

Nieuw-Vennep
West
2030
2040

300
3.000 tot 4.000

De getallen zijn gebaseerd op invoer van
het gemeentelijke verkeersmodel NoordHolland Zuid versie 3.0, en in NV-West en
in en rond Cruquius Zwaanshoek
aangescherpt op basis van recente
inzichten. De aantallen geven een
indicatie van de te verwachten volumes
aan ruimtelijke ontwikkelingen in
zichtjaren 2030 en 2040, om met het
model een prognose in beeld te brengen
van de toekomstige verkeersaantallen. De
daadwerkelijke gerealiseerde aantallen
ruimtelijke ontwikkeling kunnen hier nog
van afwijken.
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Cruquius Zwaanshoek

Lincolnpark

2030 1.350 290
2040 1.350 290
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Beschrijving van de gebiedsontwikkeling
In beeld brengen van de context van de planontwikkelingen
Voor de gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West is
in 2019 het 80% Programma van Eisen (PvE) opgesteld
door de gemeente Haarlemmermeer. Uit dit PvE zijn
een aantal uitgangspunten gedefinieerd (niet
mobiliteitsgebonden):
Landschap
• De bovenplanse groenopgave die gekoppeld is
aan de gebiedsontwikkeling wordt binnen de
ontwikkellocatie zoveel mogelijk gerealiseerd. Een
deel van de groenopgave wordt ingezet om het
bestaande recreatiegebied Venneperhout door te
trekken tot aan de N205 tot een openbaar
toegankelijk recreatiegebied.
•

De gebiedsontwikkeling wordt een natuurinclusief
woonlandschap.

•

Het landschap biedt plekken voor ontmoeting en
nodigt uit tot betrokkenheid en gezamenlijk
eigenaarschap.

•

De IJweg en de Venneperweg zijn landschappelijke
dragers van de Haarlemmermeer. De structuur van
Nieuw-Vennep West dient te zijn gerelateerd aan
deze verkavelingstructuur (Visie Polderlinten,
januari 2022)

Milieu
• Woningen zijn geluidsarm door minimaal één
geluidsluwe gevel, met een uitzondering voor
maximaal 15% van de woningen in een cluster van
meer dan 25 woningen.
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•

Gevoelige bestemmingen mogen niet worden
gerealiseerd langs autowegen en provinciale
wegen of bij drukke stedelijke wegen met een
verkeersintensiteit van meer dan 10.000
motorvoertuigen per etmaal, en bij voorkeur ook
niet in de eerstelijnsbebouwing bij wegen met een
verkeersintensiteit van meer dan 10.000
motorvoertuigen per etmaal.

Water
• De gebiedsontwikkeling wordt klimaatbestendig
gebouwd.
•

Minimaal 15% van de toename in verhard
oppervlak wordt gecompenseerd in open water
binnen het plangebied.

•

Ter voorkoming van opbarsting van water wordt in
het gebied het fijnmazig en ondiep watersysteem
zoveel mogelijk gehandhaafd en ten behoeve van
klimaatadaptatie mogelijk uitgebreid.

Duurzaamheid
• Het energieverbruik bij de bouw van het gebied
dient beperkt te worden. Hierbij geldt de Trias
Energetica (energiebesparing, energieopwekking
en efficiënte stromen) als strategie te worden
gehanteerd.
•

Opwerk van hernieuwbare energie in het gebied
dient gemaximaliseerd te worden. Het streven is
een energie-neutrale wijk die past in een CO2neutrale gebouwde omgeving.
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3. Gebruiker
Afgestemd op de behoefte van toekomstige bewoners

Sociaal Geografische opbouw van bewoners en bezoekers
Toekomstige inwoners van Nieuw-Vennep West
Beoogde doelgroepen en leefstijlen
De ontwikkeling in Nieuw-Vennep West biedt ruimte
voor “alle huishoudens die willen wonen in het groen
en werken in de Randstad: met kinderen in koop- en
huurwoningen”, zoals het Programma van Eisen stelt.
Zoals toegelicht op pagina 10 wordt in Nieuw-Vennep
West een centrum-dorps en landelijk-bereikbaar
woonmilieu gerealiseerd. Er wordt specifiek aandacht
gevraagd voor 3 doelgroepen waarvan we de
mobiliteitskenmerken hieronder verder toelichten:
• Empty Nesters
• Starters
• Inwoners met een aandoening of beperking
Hieronder beschrijven we mobiliteitskenmerken die
over het algemeen horen bij deze doelgroepen,
waarmee we een indicatie geven van het te
verwachten mobiliteitsgedrag. Voor Nieuw-Vennep
West specifiek kan het daadwerkelijke
mobiliteitsgedrag dus nog afwijken, afhankelijk van
lokale invulling van mobiliteitsconcepten.
Empty nesters
Om de doorstroming vanuit de bestaande
woningvoorraad in Nieuw-Vennep en omliggende
dorpen/steden tot stand te brengen wordt er in
Nieuw-Vennep West gericht op deze doelgroep. Deze
doelgroep zoekt voornamelijk kleinere woningen,
mogelijk zelfs een appartement in de middeldure huur
of koop, afhankelijk van het niveau van welvaart.

Welvarende empty nesters kennen een hoog
autobezit. Vaak is deze doelgroep in het bezit van
twee auto’s per huishouden. Hier ligt een kans om te
sturen op het verminderen van het bezit van een
tweede auto. Door het hoge niveau van welvaart
hebben financiële prikkels beperkt effect in de sturing
van mobiliteitsgedrag. Het gebruik van het OV vormt
een aandachtspunt bij deze doelgroep en is naar
verwachting laag. Deze doelgroep kent een hoog
aandeel verplaatsingen naar groen in de omgeving en
kent ook een relatief hoog aandeel verplaatsingen van
en naar culturele voorzieningen zoals theater.
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Welverdiend genieters of vergrijsde eenvoud kennen
een lager autobezit dan welvarende emptynesters en
hebben vaak 1 auto, maar soms ook geen. Kansen qua
verduurzaming van mobiliteit liggen hier meer in de
richting van het gebruik van de e-bike voor korte tot
middellange verplaatsingen. Voor deze groep is het
verder belangrijk dat basis voorzieningen (buurtsuper,
pinautomaat, zorgvoorzieningen) zoveel mogelijk op
loopafstand liggen.
Starters
Deze doelgroep zoekt appartementen in de sociale of
middeldure huur categorie of een koopwoning in het
betaalbare en middeldure segment. Dit is afhankelijk
van de burgerlijke staat, gezinssamenstelling en het
niveau van welvaart.
Jonge alleenstaande starters richten zich op goedkope
huur appartementen. Zij zijn veelal niet in het bezit
van een auto en zijn gebaat bij een goede OV
bereikbaarheid. Ook kent deze groep een hoog
fietsgebruik in het bereiken van voorzieningen op
korte afstand.
Jonge stellen zoeken eerder een koopwoning in het
betaalbare of middeldure segment. Het autobezit ligt
voor deze groep relatief laag, en blijven dus gebaat bij
een goede OV bereikbaarheid. Dit is een kansrijke
groep om te sturen op minder autobezit door de
alternatieven goed op orde te brengen. Deze groep is
gebaat bij een nabijheid of bereikbaarheid van
voorzieningen als winkels, horeca en kantoren.
Jonge gezinnen (met kinderen) richten zich eerder op
een koopwoning in het middeldure segment of hoger.
Het autobezit is toegenomen tot 1 of 2 auto’s per
gezin, afhankelijk van de autobereikbaarheid en de
parkeervoorzieningen. Door het gebruik van
alternatieven als bijvoorbeeld de bakfiets te stimuleren
kan worden gestuurd op maximaal 1 auto per
huishouden. Jonge gezinnen zijn gebaat bij de
nabijheid van parkjes, pleintjes en groen.
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Inwoners met een aandoening of beperking
In het ontwerp van de woningen wordt aandacht
gevraagd voor deze doelgroep. Deze groep vraagt om
speciale voorzieningen met betrekking tot mobiliteit
waarbij toegankelijkheid centraal staat. Hiermee kan
de persoonlijke mobiliteit worden verbeterd zodat
deze doelgroep zoveel mogelijk kan meedoen in de
samenleving.
Samenvattend
Uit de beschreven doelgroepen blijkt dat voor empty
nesters het autogebruik relatief hoog kan liggen,
afhankelijk van het niveau van welvaart. Bij starters zal
het autogebruik beperkt zijn, voornamelijk afhankelijk
van de gezinssituatie. Wel zijn er voor beide groepen
kansen voor het sturen op een zo laag mogelijk
autogebruik. Bij empty nesters is dit door
alternatieven als deelauto’s en e-bike te stimuleren en
bij starters is de OV bereikbaarheid van belang.

Woningtypen
In totaal komen er in Nieuw-Vennep West circa 3.00
tot 4.000 woningen, hiervoor geldt de volgende
verdeling in woningtypen:
•

30% sociale huur

•

20% middeldure huur en koop

•

50% vrije sector huur en koop

Van het totale aantal woningen moet in totaal 50%
van de woningen betaalbaar zijn.
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4. Mobiliteitskwaliteit
(zonder gebiedsontwikkeling)

Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)
Een blik op de huidige infrastructuur nabij de gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West en het vigerende mobiliteitsbeleid
De huidige mobiliteitskwaliteit van Nieuw-Vennep
West is te beoordelen op basis van de staat van de
huidige infrastructuur voor voetgangers, fietsers, OV
en gemotoriseerd verkeer. Daarnaast geeft het
vigerende mobiliteitsbeleid een kijk in de
mogelijkheden voor mobiliteit in de toekomstige
gebiedsontwikkeling.
In dit hoofdstuk gaan we allereerst in op de locaties
van voorzieningen in de omgeving van de
gebiedsontwikkeling, dit zijn de locaties van dagelijkse
voorzieningen zoals scholen en supermarkten, maar
ook van sport- en zorglocaties. Vervolgens zijn de
netwerken voor de verschillende modaliteiten in kaart
gebracht. Daarbij is geanalyseerd in hoeverre inwoners
en arbeidsplaatsen in de omgeving met de
verschillende modaliteiten te bereiken zijn.
Om de mogelijkheden voor de verschillende
modaliteiten in de gebiedsontwikkeling te
onderzoeken is het vingerende mobiliteitsbeleid
onderzocht, hierbij is gebruik gemaakt van de
volgende documenten:
•

80% Programma van Eisen gebiedsontwikkeling
Nieuw-Vennep West

•

Studie Westflank Haarlemmermeer (combimodel)

•

Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040

•

Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer

•

Beleidskader Mobiliteit Vervoerregio Amsterdam
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Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)
Nabijheid van voorzieningen
Voor voorzieningen kent Nieuw-Vennep West een
sterke afhankelijkheid van Nieuw-Vennep Getsewoud
en Centrum. Daar bevinden zich supermarkten,
zorglocaties, sportvoorzieningen, recreatiegebieden en
ook middelbare scholen. Deze voorzieningen zijn niet
te voet, maar wel per fiets of met de auto goed te
bereiken. Basisonderwijs bevindt zich nabij in NieuwVennep. Nieuw-Vennep West is in mindere mate
afhankelijk van Hillegom en Lisserbroek. Echter, gezien
de ligging zijn er wel kansen deze relatie te versterken.
Op de volgende pagina’s geven we een nadere
toelichting van de bereikbaarheid, kijkend vanuit de
vervoerswijzen voetganger, fiets, OV en auto. Vanwege
de leesbaarheid zijn de bereikbaarheidskaarten ook
bijgevoegd in Bijlage 1. Op deze kaarten zijn ook
voorzieningen weergegeven.

Legenda
Basisschool
Middelbare school
Supermarkt
Winkelcentrum
Ziekenhuis
Huisarts
Sport en recreatie
Bos/Park
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Mobiliteits Programma van Eisen Nieuw-Vennep West (011475.20220510.R1.03)

0

1

2km

15

Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)
Het huidige netwerk voor voetgangers
De omgeving rond de gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West kent in
de huidige situatie een beperkt voetgangersnetwerk.
Voetgangersverbindingen zijn er vooral in noordwestelijke/
zuidoostelijke richting naar Nieuw-Vennep en Hillegom. Richting
Hoofddorp en Lisserbroek zijn er minder voetgangersroutes. In totaal is
een beperkt aantal functies te voet te bereiken. Getsewoud is in circa 20
minuten lopen te bereiken. Het realiseren van hoge kwaliteit
voetgangersvoorzieningen bieden potentie voor een goede
bereikbaarheid in Nieuw-Vennep West en omliggende wijken.
Nabijheid

Banen

Inwoners

0 – 10 minuten

120

390

0 – 20 minuten

900

10.800

0 – 30 minuten

4.400

29.250

Bereikbaarheid voetgangers
Legenda
10 min. lopen
20 min. lopen
30 min. lopen

Winkelcentrum
Getsewoud

0

0,5

1km

Huidig hoofd-voetgangersnetwerk (solitaire voetpaden) rond plangebied. Vanwege leesbaarheid is het fijnmazige
netwerk van voetpaden niet geheel weergegeven.
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Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)
Het huidige netwerk voor fietsers
Met het huidige fietsnetwerk nabij Nieuw-Vennep West liggen de
centra van Hillegon en Nieuw-Vennep op fietsafstand. Voorzieningen,
zoals de huisarts, school en winkels, zijn redelijk te bereiken met de
fiets. Er liggen voor het fietsnetwerk kansen om de centra van NieuwVennep en Hillegom sneller te kunnen bereiken, door het interne
fietsnetwerk van Nieuw-Vennep West op directe wijze aan te sluiten op
het omliggende fietsnetwerk. Daarnaast is De IJtocht goed te bereiken
vanuit het plangebied, maar PARK21 en Lisserbroek zijn slechter te
bereiken vanwege beperkte oversteekbaarheid bij verkeersdrukte.
Nabijheid

Banen

Inwoners

0 – 10 minuten

4.400

29.250

0 – 20 minuten

27.100

77.300

0 – 30 minuten

51.000

154.250

Bereikbaarheid fietsers
Legenda
10 min. fietsen
20 min. fietsen
30 min. fietsen

Winkelcentrum
Getsewoud

0

0,5

1km

Huidig (hoofd-)fietsnetwerk rond plangebied
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Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)
Het huidige OV-netwerk
Door het ontbreken van OV-haltes in het ontwikkelgebied kent NieuwVennep West een zeer beperkte OV-bereikbaarheid. Bij het gebruik van
OV in de huidige situatie in het plangebied dient er dus een relatief
grote afstand te voet te worden afgelegd. Zonder een nieuwe OVverbinding zijn Hoofddorp, Schiphol en Aalsmeer daarom in ongeveer
50 tot 60 minuten te bereiken. Haarlem en Amsterdam zijn in meer dan
60 minuten te bereiken. Daarnaast is de verbinding met de Bollenstreek
per OV zeer beperkt.

Nabijheid

Banen

Inwoners

0 – 30 minuten

60

3.100

0 – 45 minuten

11.000

52.900

0 – 60 minuten

117.700

174.000

Bereikbaarheid OV
Legenda
30 min. OV
45 min. OV
60 min. OV

0

0,5

1km

Huidig OV-netwerk (bus) rond plangebied
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Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)
Het huidige autonetwerk
De auto-bereikbaarheid vanuit Nieuw-Vennep West is relatief goed.
Binnen 20 minuten rijden zijn veel bestemmingen te bereiken in
Hoofddorp, Lisse en Sassenheim. Binnen een halfuur rijden zijn
Haarlem, Schiphol en Leiden te bereiken. Den Haag, Delft, Zoetermeer,
Gouda, Alkmaar, Purmerend en Amsterdam liggen binnen 45 minuten
rijden met de auto. Hoorn en Alkmaar liggen verder dan 45 minuten
weg.

Nabijheid

Banen

Inwoners

0 – 20 minuten

118.000

216.000

0 – 30 minuten

595.000

1.085.000

0 – 45 minuten

2.097.000

3.734.000

Bereikbaarheid Auto
Legenda
20 min. Auto
30 min. Auto
45 min. Auto

0

0,5

1km

Huidig autonetwerk rond plangebied
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Mobiliteitskwaliteit (beleidsambities gebiedsontwikkeling)
Inventarisatie mobiliteitsbeleid
Aan de hand van het ordeningsprincipe STOMP
(uitgelegd op pagina 5) is hieronder het
mobiliteitsbeleid voor Nieuw-Vennep West
puntsgewijs toegelicht.

•

Stappen & Trappen
•

Door goede aansluitingen op het bestaande
omliggende landschap en routenetwerk draagt
Nieuw-Vennep West bij aan de ontsluiting van
diverse nabije recreatiegebieden. (Programma van
Eisen gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West)

•

De lokale netwerken in Nieuw-Vennep West zijn
compleet en veilig. (Netwerkstudie
Haarlemmermeer 2040)

•

De routes voor fietsen, wandelen en paardrijden
worden via het bestaande viaduct onder de N205
verbonden met de routes in de IJtochtzone en
Zwaansbroek. (Programma van Eisen
gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West)

•

•

Er wordt een langzaam verkeersverbinding
gemaakt met Park21 over de Noordelijke
Randweg. Dit verbindt Hoofddorp/Haarlem via
Park 21 met Nieuw-Vennep West en Lisserbroek.
(Programma van Eisen gebiedsontwikkeling
Nieuw-Vennep West, Netwerkstudie
Haarlemmermeer 2040)
De langzaam verkeersinfrastructuur sluit aan op
het bestaande netwerk van fietsverbindingen
(Mobiliteitsvisie, dec 2018) en op de
doorfietsroute Hoofddorp-Lisserbroek met een
vervolg over de brug over de Ringvaart (met het
HOV mee). (Programma van Eisen
gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West)
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•

•

De route naar Beinsdorp wordt verbeterd en
aantrekkelijker. Doordat de weg rustiger wordt
door een nieuwe aansluiting voor autoverkeer op
de N205 kan de Venneperweg een belangrijke rol
als fietsroute vervullen naar het winkelcentrum
Getsewoud en voor schoolgaande jeugd.
(Programma van Eisen gebiedsontwikkeling
Nieuw-Vennep West)
Er komen twee goede en directe langzaam
verkeersverbindingen over/onder de N207 naar
Lisserbroek. Bijvoorbeeld, het fietspad langs de
afgewaardeerde IJweg (of de IJweg als fietsstraat).
De afgewaardeerde IJweg krijgt primair een
functie voor langzaam verkeer. Daarnaast is er de
mogelijkheid en de kans om de onderdoorgang
van het fietsverkeer te koppelen aan de
toekomstige HOV-verbinding onder de N207
door. (Programma van Eisen gebiedsontwikkeling
Nieuw-Vennep West)
De doorfietsroute Leimuiderbrug naar Hillegom
via Nieuw-Vennep West wordt verbeterd.
(Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040)

•

Er wordt aangesloten op de bestaande
fietsvoorziening tussen de IJtocht en de N205.
Hiervoor dient aangesloten te worden op de
tunnel die reeds is gerealiseerd en dient een
tweede tunnel te worden gerealiseerd in het
noordelijke deel. (Programma van Eisen
gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West)

•

Er komt een brug over de Ringvaart bij Hillegom.
(Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040)

•

Bij voorzieningen en R-net haltes worden
voldoende stallingsplekken voor de fiets
aangeboden. (Programma van Eisen
gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West,
Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040)
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•

Er komen veilige fietsroutes tussen Nieuw-Vennep
West en bestaande kernen. (Netwerkstudie
Haarlemmermeer 2040)

•

Er wordt ingezet op fietsstimulering in NieuwVennep West. (Netwerkstudie Haarlemmermeer
2040)

OV
•

De nieuwe verbinding Noordwijk – Schiphol dient
gefaciliteerd te worden door Nieuw-Vennep West
in overeenstemming met de eisen uit het PvE van
de Concessie Amstelland-Meerlanden 2018
(vastgesteld op 9 juni 2016). (Programma van
Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden, 2018,
Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040)

•

Aan de orthogonale structuur van lanen kan het
HOV-traject en meerdere haltes komen van de
verbinding tussen Noordwijk en Schiphol.
(Programma van Eisen gebiedsontwikkeling
Nieuw-Vennep West)

•

De bus kan ter hoogte van Nieuw-Vennep
meerijden met het overig verkeer, mits de
doorstroming is gegarandeerd. De locatie van de
HOV-haltes wordt zodanig gekozen dat een zo
groot mogelijk deel van het plangebied binnen
het invloedsgebied valt. Het verdient de voorkeur
om de voorzieningen aan de halte te koppelen.
(Programma van Eisen gebiedsontwikkeling
Nieuw-Vennep West)
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Inventarisatie mobiliteitsbeleid
OV
•

•

binnen een straal van 1.200 meter van een
treinstation liggen, en/of

•

binnen een straal van 800 meter van een
halte van een Verbindende lijn liggen (zowel
R-net als overige Verbindende lijnen), en/of

•

binnen een straal van 400 meter van een
halte van Ontsluitende lijnen of Schipholnet
of van een opstappunt van een andere vorm
van Basismobiliteit liggen.

(Programma van Eisen Concessie AmstellandMeerlanden, 2018)

•

Voor het bedieningsniveau gelden de
minimumeisen voor Woon- en Werkgegebieden
Categorie, A, B, of C (Programma van Eisen
Concessie Amstelland-Meerlanden, 2018)

MaaS

•

In Nieuw-Vennep West worden deelprogramma’s
aangeboden. (Netwerkstudie Haarlemmermeer
2040)

•

Nieuw-Vennep West ontsluiten via de N205 en
N207 om de ruitstructuur van de kernen slim te
benutten. (Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040,
Studie Westflank Haarlemmermeer (Combimodel))

•

In Nieuw-Vennep West worden lage
parkeernormen toegepast. (Netwerkstudie
Haarlemmermeer 2040)
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De bestaande hoofdwegen N207, N205 en Nieuwe
Bennebroekerweg worden optimaal benut voor
doorgaand regionaal verkeer en
ontsluitingsverkeer tussen de woongebieden en
de regio/snelweg. Van belang: directheid in reistijd
en afstand door een logische routering.
(Programma van Eisen gebiedsontwikkeling
Nieuw-Vennep West)

•

De nieuwe gebiedsontsluitingswegen sluiten direct
aan op de regionale verbindingen, de oude
polderwegen niet (meer). (Programma van Eisen
gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West)

•

In de wijk wordt een lokale ontsluitingsweg
aangelegd. (Programma van Eisen
gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West)

•

Voorkomen moet worden dat ongewenste
verkeersstromen ontstaan. Doorgaand verkeer in
de wijk dient voorkomen te worden. (Programma
van Eisen gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep
West)

Er komen mobiliteitshubs in Nieuw-Vennep West
gekoppeld aan het OV en voorzieningen.
(Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040)

(Privé)auto
•

De ontsluitingsstructuur sluit aan bij de
Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 en de
wegenhiërarchie uit de landelijke richtlijn
Duurzaam Veilig (Programma van Eisen
gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West)

Een Woon- of Werkgebied wordt als ontsloten
beschouwd als ten minste 90% van alle adressen
binnen dit gebied:

•

•

•

•

Wegen van de interne structuur (inclusief de
Noordelijke Randweg) mogen niet drukker worden
dan 10 tot 15.000 mvt/etmaal. Hiervoor is het
nodig de hiërarchie van wegen te herstellen en
zorg te dragen voor logische routering door
directheid in reistijd en afstand. (Programma van
Eisen gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West)
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•

De wijk sluit op meerdere punten met lokale
wegen aan op de hoofdwegenstructuur (N205,
Noordelijke Randweg, Getsewoudweg) . Dit
verhoogt de robuustheid van het netwerk en zorgt
voor flexibiliteit in het gebruik en beheer.
(Programma van Eisen gebiedsontwikkeling
Nieuw-Vennep West)

•

De inrichting van de lokale ontsluiting maakt
duidelijk dat deze geen onderdeel uitmaakt van
de regionale ontsluitingsstructuur. Voorkomen
moet worden dat deze ontsluitingsweg ongewenst
veel verkeer tussen de nieuwe woongebieden van
Lisserbroek en de Nieuwe Bennebroekerweg
aantrekt. (Programma van Eisen
gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West)

•

De toekomstige woonwijken in Nieuw-Vennep
West worden met Lisserbroek en de bestaande
winkelcentra van Nieuw-Vennep verbonden door
lokale wegen (nieuwe ontsluitingsweg,
Venneperweg, Getsewoudseweg, Noordelijke
Randweg) en fietsverbindingen. (Programma van
Eisen gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West)

•

De bestaande IJweg wordt afgewaardeerd en
krijgt primair een functie voor langzaam verkeer
en bestemmingsverkeer, inclusief
landbouwverkeer. (Programma van Eisen
gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West, Studie
Westflank Haarlemmermeer (Combimodel))

•

Beinsdorp dient via het plangebied te worden
aangesloten op de N205, zonder dat dit een
verkeersaantrekkende werking heeft. De lokale
verbinding naar Nieuw-Vennep blijft, maar
sluipverkeer dient ontmoedigd te worden.
(Programma van Eisen gebiedsontwikkeling
Nieuw-Vennep West, Combimodel)

•

De Nieuwe Bennebroekerweg opwaarderen.
(Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040, Studie
Westflank Haarlemmermeer (Combimodel))
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5. Mobiliteitsbehoefte
van het ruimtelijk-economisch programma

Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)
Inzicht in de huidige mobiliteitsbehoefte
Mobiliteitsbehoefte
In het MPvE is het van belang om aan te sluiten bij de
toekomstige mobiliteit in het gebied. Om inzicht te
geven in de mobiliteitsbehoefte in het gebied NieuwVennep West, hebben we een analyse uitgevoerd met
als basis van de modal split van de Gemeente
Haarlemmermeer. De toekomstige mobiliteitsbehoefte
van Nieuw-Vennep West zal hier namelijk
vergelijkbaar mee zijn, kijkend naar het
ontwikkelprogramma dat voornamelijk bestaat uit
woningbouw met lokaal gerichte voorzieningen.
Nederlands Verplaatsingspanel (NVP)
We hebben de modal split analyse uitgevoerd met
behulp van data uit het Nederlands
Verplaatsingspanel (NVP). Dit is een landelijk
dekkende en regio specifieke databron van mobiliteit
en activiteiten van inwoners in Nederland. Sinds 2019
worden dagelijks metingen gedaan van alle
verplaatsingen van zo’n 10.000 panelleden buitenshuis
met elk type vervoermiddel, inclusief wandelroutes.
Ook in de gemeente Haarlemmermeer zijn panelleden
actief met een groep die groot genoeg is om op
gemeenteniveau een representatief beeld van het
mobiliteitsprofiel te geven.
In figuur 4.1 is de resulterende modal split
weergegeven, kijkend naar aantal verplaatsingen,
tijdsduur van de verplaatsingen en de afgelegde
afstand.
•

Aantal verplaatsingen: van alle verplaatsingen
wordt het grootste deel (55%) afgelegd met de
auto, gevolgd door 20% fiets en 20% voetganger,
en een beperkt aandeel trein (2%) en bus (2%)
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• Tijdsduur verplaatsingen: de auto bedraagt het
grootste aandeel in de reistijd van verplaatsingen
(61%), gevolg door een relatief hoog aandeel voor
voetganger (20%). Het aandeel fiets bedraagt 15%
en de trein (3%) en bus (2%) dragen beperkt bij.

Verplaatsingen naar afstandsklasse
Op basis van ODiN data hebben we de modal split
ook geanalyseerd op basis van afstandsklasse. In
figuur 4.2 is weergegeven hoe de modal split verloopt
naar mate de afstand van de verplaatsing toeneemt.
Hieruit blijkt dat het autogebruik voor relatief korte
afstanden (onder 3,7 km) relatief hoog is, terwijl deze
afstanden als acceptabele fietsafstanden worden
gezien (reistijd tot ca. 15 min). Hier liggen kansen voor
het verbeteren van het fietsnetwerk, om te zorgen
voor een lager aandeel automobiliteit.

• Afgelegde afstand: een zeer groot deel van de
totaal afgelegde afstand wordt afgelegd met de
auto (86%) en de overige modaliteiten dragen hier
beperkt aan bij. Dit is te verklaren doordat de auto
vaker wordt gebruikt voor langere afstanden dus
per saldo zwaarder meetelt. Daarnaast is te zien
dat voor verplaatsingen in de Haarlemmermeer de
fiets een ongeveer gelijk aandeel heeft in de totaal
afgelegde afstand als het OV (Trein en Bus), terwijl
de fiets qua aantal verplaatsingen hoger ligt dan
het OV. Hieruit blijkt dat de afgelegde afstand
voor ritten met de fiets relatief beperkt is ten
opzichten van het OV.

Figuur 4.2: Modal Split naar afstandsklasse (bron: ODiN 2018)
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Figuur 4.1: Modal Split Gemeente Haarlemmermeer obv NVP data
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Mobiliteitskwaliteit (zonder gebiedsontwikkeling)
Vertaling naar toekomstige mobiliteitsbehoefte
Toekomstige mobiliteitsbehoefte
Het toekomstige mobiliteitsprofiel van Nieuw-Vennep
West hangt af van meerdere trends en ontwikkelingen.
Om de huidige modal split te vertalen naar een
mogelijke toekomstige modal split, hebben we
aannames gedaan voor de volgende ontwikkelingen
en een inschatting van de impact hiervan op de modal
split:
• Geen trein in Nieuw-Vennep West: Het aandeel
‘Trein’ is naar rato verdeeld over de overige
modaliteiten aangezien er geen
treinverplaatsingen plaats kunnen vinden in en
naar Nieuw-Vennep West. Wel vinden er naar
verwachting ketenverplaatsingenplaats met een
overstap op de trein. Deze zijn meegerekend met
de vervoerswijze waarop het plangebied uit of in
wordt verplaatst.
•

HOV Noordwijk Schiphol: aan de hand van de
resultaten van studie Eindbeeld HOV NoordwijkSchiphol (008475.20210430.B1.04), opgeleverd in
juli 2021, hebben we voor Nieuw Vennep West het
aandeel bus bepaald in de modal split. Hieruit
blijkt dat het aantal in- en uitstappers in Nieuw
Vennep West ca. 10% van het totaal aantal
gegenereerde autoverplaatsingen bedraagt als
deze HOV verbinding wordt gerealiseerd. Voor de
indicatie van de toekomstige modal split gaan we
er daarom vanuit dat de HOV Noordwijk Schiphol
zorgt voor een vergelijkbare afname van 10% aan
automobiliteit, welke wordt toegerekend aan het
aandeel bus.
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• Inzetten op hoge kwaliteit netwerk langzaam
verkeer: Het fietsnetwerk is op orde en sluit op
een logische manier aan op het omliggende
(bestaande) fietsnetwerk. Aansluitend zijn ook de
voetgangersvoorzieningen op orde zodat de
voetganger bereikbaarheid binnen het gebied
wordt gewaarborgd. Voor korte verplaatsingen
(realistische afstand voetganger en fiets) nemen
we daarom aan dat het aandeel auto met 25%
afneemt, en het aandeel fiets toeneemt. Dit zorgt
voor een afname van het aandeel auto van 2%.
• Ruimtelijke mix van wonen en voorzieningen:
de nabijheid van voorzieningen (Getsewoud)
draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving.
Het winkelcentrum Getsewoud is op directe en
aantrekkelijke wijze te bereiken met de fiets.
Hierdoor neemt het aandeel autoverkeer af voor
korte verplaatsingen, aangezien dit een relatief
groot aandeel bezoekers van voorzieningen
betreft, en neemt het aandeel fiets toe. We nemen
hierbij aan dat dit effect impliciet is meegenomen
in het effect van inzetten op hoge kwaliteit
netwerk langzaam verkeer omdat het hier ook
korte verplaatsingen betreft.
• E-bike: een deel van de toename van het aandeel
fiets wordt veroorzaakt door een toename in het
gebruik van de e-bike voor woon-werk
verplaatsingen. De actieradius van de e-bike is
namelijk 1,5 keer groter dan de gewone fiets.
Daarom zorgt de e-bike met name voor een
toename van het aandeel fiets van de grotere
fietsafstanden. Daarnaast ligt op doorfietsroutes
de gemiddelde snelheid van de e-bike hoger dan
de normale fiets.
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•

MaaS: MaaS is een dienst op het gebied van
personenmobiliteit, waarbij de dienstverlening
bestaat uit het bieden van een onlineplatform met
mogelijkheden voor het zoeken naar, vergelijken
van, eventueel reserveren van en betalen voor
verschillende soorten mobiliteitsdiensten, aan de
hand van actuele en voor die reiziger relevante
informatie over die diensten. MaaS is vooral
kansrijk in hoogstedelijk gebied (KiM, 2020)1 en
daarom verwachten we geen veranderingen in de
modal split als gevolg van MaaS.

•

Deelmobiliteit: Ook deelmobiliteit is voornamelijk
kansrijk in hoogstedelijk gebied (KiM, 2021)2.
Echter kunnen deelauto’s in gebieden als NieuwVennep West wel zorgen voor een afname van het
autobezit. Dit kan op 2 manieren:

•

•

Mensen doen hun auto van de hand;

•

De aanschaf van een auto wordt voorkomen.

Daarnaast vervangen deelauto’s ook OVverplaatsingen, wat kan zorgen voor een afname
van OV- en toename van auto-gebruik. De
potentie van deelmobiliteit is sterk afhankelijk van
aanvullende beleidsmaatregelen om te sturen op
het gebruik. In de Haarlemmermeer is op dit
moment geen beleid voor deelmobiliteit en MaaS,
wat naar verwachting zorgt voor een matige groei
van het gebruik van deelauto’s.

1. Mobility-as-a-Service: kansen en verwachtingen,
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), 2020
2. Deelauto- en deelfietsmobiliteit in Nederland,
‘Ontwikkelingen, effecten en potentie’, Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid (KiM), 2021
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Vertaling naar toekomstige mobiliteitsbehoefte
Toekomstige mobiliteitsbehoefte
Het gesommeerde effect van de beschreven trends en
ontwikkelingen hebben we hiernaast weergegeven
met behulp van de modal split. De linker figuur geeft
de huidige modal split van de gemeente
Haarlemmermeer. Vervolgens hebben we het effect
van trends en ontwikkelingen in mobiliteit vertaald in
een schatting van de toekomstige modal split in
Nieuw-Vennep West, weergegeven in de rechter
figuur.
Uit de modal split analyse blijkt dat het effect van de
mobiliteitstransitie in Nieuw Vennep West zorgt voor
een aandeel autoverkeer van 49%. Ten opzichte van
de huidige gemiddelde modal split in de Gemeente
Haarlemmermeer is dit een afname van automobiliteit
(van 55% naar 49%). Daarnaast zien we een toename
van het aandeel fiets van 15%, een toename van 5%
van het aandeel voetgangers en een meer dan
verdubbeling van het aandeel Bus (van 3% naar 8%).
Het aandeel auto in de toekomstige modal split van
Nieuw-Vennep West is naar verwachting dus lager dan
in de huidige gemiddelde modal split van de
Gemeente Haarlemmermeer, maar blijft relatief groot.
Verkeersgeneratie
In totaal komen er in Nieuw-Vennep West circa 3.00
tot 4.000 woningen, waarvoor de volgende verdeling
in woningtypen geldt:
•

30% sociale huur

•

20% middeldure huur en koop

•

50% vrije sector huur en koop

8-6-2022

Nieuw-Vennep West toekomstig

Gemeente Haarlemmermeer huidig
20%

Voetganger

21%

Fiets
Trein
55%

20%

Fiets

49%

Bus

23%

Auto
3%

Voetganger

Bus
Auto

8%

2%

Ca. 20.100 mvt/etm
van/naar NV-West

Ca. 22.600 mvt/etm
van/naar NV-West
Met behulp van kentallen van het CROW (en factor
1,11 voor weekdag naar werkdag) hebben we een
eerste inschatting gemaakt van het aantal auto
verplaatsingen per werkdagetmaal voor 3.500
woningen (midden van bandbreedte). In de tabel
hiernaast staan de resultaten weergegeven.
Vervolgens hebben we ook in beeld gebracht wat het
verwachte effect van mobiliteitstransitie in NieuwVennep West is op het aantal auto verplaatsingen.
Deze staan hierboven bij de figuren weergegeven. Dit
geeft een indicatie van de te verwachten
verkeersgeneratie op basis van landelijke
kengetallen. Door lokale effecten in Nieuw-Vennep
West kan dit dus nog afwijken.

(afname 2.500 mvt/etm)

woningen

sociale huur

1.050

kengetal

bron

4.0

CROW huur,
appartement,
midden/goedkoo
p (incl. sociale
huur)

4.200

4.400

middeldure
huur en
koop

700

6,2

CROW koop,
appartement,
midden

vrije sector
huur en
koop

1.750

8.0

CROW koop, huis,
tussen/hoek

totaal

3.500

6,5 (gem.)
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6. Mobiliteits Programma
van Eisen

Introductie uitwerking MPvE
Van ambities naar eisen, wensen en randvoorwaarden
Opbouw van het MPvE
In dit hoofdstuk is allereerst een overzichtskaart
weergegeven van de mobiliteitsambities voor NieuwVennep West op hoofdlijnen. Dit vormt een
samenvattend overzicht van de relevante ambities uit
beleidsstukken en ambities opgehaald tijdens de
themasessies met relevante stakeholders.
Vervolgens is een overzicht weergegeven van de eisen,
wensen en randvoorwaarden als vertaling van de
opgehaalde mobiliteitsambities voor Nieuw-Vennep
West. Met deze eisen en wensen geeft de gemeente
een kader mee aan de grondeigenaren om in een
vervolgstadium van de planontwikkeling verder in te
vullen tot een mobiliteitsconcept. Voor het realiseren
van de randvoorwaarden in het invloedsgebied staat
de gemeente (in afstemming met andere overheden)
aan de lat.
Niet alle beleidsambities uit de beleidsanalyse
(hoofdstuk 4) zijn uiteindelijk vertaald naar eisen,
wensen en randvoorwaarden, omdat daar tijdens de
werksessies beargumenteerd vanaf is geweken.
Brede Welvaart als kapstok
De eisen, wensen en randvoorwaarden zijn geordend
aan de hand van de 4 dimensies van Brede Welvaart
om te zorgen voor een integraal mobiliteitsbeeld:
• Bereikbaarheid;
• Veiligheid;
• Gezondheid;
• Leefomgeving.

Doordat we de dimensies van Brede Welvaart als
kapstok hanteren, maken we de samenhang tussen
verschillende modaliteiten op deze domeinen
inzichtelijk.

Vier dimensies van brede welvaart in relatie tot mobiliteit

Relatie met Rad van gezonde leefomgeving
Omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 staat
hoe men in 2040 prettig, gezond en veilig kunt
wonen en werken in de Haarlemmermeer. De
Omgevingsvisie haakt in op een breed aantal
onderwerpen die een rol spelen bij het wonen en
werken in de Haarlemmermeer. Hiertoe is ook het
‘rad van de leefomgeving Haarlemmermeer’
opgesteld, dat een overzicht van deze uiteenlopende
onderwerpen. Deze onderwerpen zijn vergelijkbaar
met de vier dimensies van Brede Welvaart zoals
opgenomen in dit MPvE. Echter zijn de vier dimensies
van Brede Welvaart meer gericht op de effecten van
mobiliteit, waardoor deze meer geschikt is om te
gebruiken als kapstok. Echter, de focus op welvaart
breder dan alleen bereikbaarheid ligt in lijn met de
opzet van het rad van de leefomgeving in
Haarlemmermeer, waardoor we aansluiten bij de
Omgevingsvisie.

We hebben de eisen, wensen en randvoorwaarden op
verschillende thema’s onderverdeeld bij het domein
waar deze het meest bij passen. Binnen deze
domeinen zijn de eisen, wensen en randvoorwaarden
nader geordend aan de hand van het algemene
thema’s gevolg door de modaliteiten van het STOMPprincipe.
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Mobiliteitsambities Nieuw-Vennep West
Overzichtskaart
Ambities
In de kaart hiernaast zijn
de overall mobiliteitsambities voor Nieuw
Vennep West
weergegeven.
Deze ambities vormen
de basis voor de
uitwerking van de eisen,
wensen en
randvoorwaarden op de
volgende pagina’s.
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Bereikbaarheid (1/2)
Eisen, wensen en randvoorwaarden

Type

Eis

Wens

Nr.

Uitwerking

Bron

B-N-E01

Langs de Middelweg en bij de Hoeves komen clusters van kleinschalige
commerciële en sociaal maatschappelijke functies en basisscholen

Themasessie

B-N-E02 Fietsroutes langs de HOV-haltes in het plangebied zijn op een directe,
aantrekkelijke en veilige manier verbonden met de voorzieningenclusters.

Themasessie

B-N-E03 Bij voorzieningen in het plangebied zijn voldoende en veilige
stallingsplekken voor de fiets gerealiseerd, waarbij ook het parkeren van
bakfietsen is gefaciliteerd

Themasessie

B-N-E04 Voor een goede fietsverbinding vanuit Nieuw-Vennep West met
bestaand Nieuw Vennep is de Venneperweg heringericht met prioriteit
voor de fiets.

Themasessie

B-N-E05 Er komen twee goede en directe langzaamverkeersverbindingen
over/onder de N207 naar Lisserbroek. Hemelsbreed zijn de
voorzieningen in Lisserbroek voor (zeker) het zuidelijk deel van NieuwVennep West waarschijnlijk dichterbij dan de voorzieningen in bestaand
Nieuw-Vennep. Denk daarbij aan het fietspad langs de afgewaardeerde
IJweg en de Middelweg en de kans om een fietspad te koppelen aan de
toekomstige HOV-verbinding.

PvE

B-NW01

Bij de HOV-haltes komen kleinschalige commerciële voorzieningen.

Expert

B-N-R01

Voor een goede verbinding vanuit Nieuw-Vennep West naar de functies
Themasessie
in Getsewoud en De Nieuwe Kom is de Venneperweg in bestaand NieuwVennep heringericht met prioriteit voor de fiets.

Type

Nr.

Uitwerking

Bron

B-S-E01

Dagelijkse voorzieningen ((buurt-)supermarkt, basisschool) binnen het
gebied zijn binnen 1 kilometer loopafstand te bereiken

Themasessie

B-S-E02

De first- en last-mile tot (H)OV-haltes is op orde (direct en toegankelijk)
met een maximale afstand van 400m tot ontsluitend OV en 800m tot
een R-net halte vanaf 90% van de adressen (conform concessie).

Themasessie &
PvE,
concessie-eis
VRA

B-S-E03

De wandelroutes worden via het bestaande viaduct onder de N205
verbonden met de routes in de IJtochtzone en Zwaanshoek

PvE

B-S-E04

Er is een directe en logische aansluiting van Nieuw-Vennep West op de
hoofd-looproutes van bestaand Nieuw-Vennep.

Themasessie

B-S-W01

De looptijd naar winkelcentrum Getsewoud wordt verlaagd

Themasessie

Eis

B-N-R02 De entree van de Venneperweg voor fietsers en voetgangers op het
kruispunt IJweg-Vennepwerweg krijgt een kwaliteitssprong, zodat de
Randvw
Venneperweg meer het domein van actieve mobiliteit is. Hierbij worden
.
de ontwikkelprincipes vanuit de Visie Polderlinten meegenomen in de
uitwerking.
B-N-R03 Bij voorzieningen buiten het plangebied zoals winkelcentrum Getsewoud
worden voldoende stallingsplekken voor de fiets en parkeerplekken voor
auto’s aangeboden
8-6-2022

Themasessie

Wens
Themasessie
Randvw.

B-S-W02 Looproutes voor ommetjes in een aantrekkelijke omgeving worden
gefaciliteerd

Themasessie

B-S-R02

PvE

Er is een langzaam verkeersverbinding met Park21 over/onder de
Noordelijke Randweg.
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Bereikbaarheid (2/2)
Eisen, wensen en randvoorwaarden

Type

Nr.

Uitwerking

Bron

B-T-E01

De first- en last-mile tot (H)OV-haltes is op orde (direct en
toegankelijk) met een maximale afstand van 400m tot ontsluitend OV
en 800m tot een R-net halte vanaf 90% van de adressen

Themasessie &
PvE, concessieeis VRA

De fietsinfrastructuur in het plangebied sluit aan op het bestaande
netwerk van fietsverbindingen en op doorfietsroute netwerk vanuit
Regionaal Toekomstbeeld Fiets: Hoofddorp-Lisserbroek en gaat met
het HOV mee over de brug over de Ringvaart

PvE,
Mobiliteitsvisie

B-T-E03

Hoofdfietsroutes door het plangebied sluiten aan op de IJweg

Themasessie

B-T-E04

Basis- en middelbare scholen zijn via aantrekkelijke, directe en veilige
fietspaden te bereiken en dienen te worden uitgerust met voldoende
en veilige fietsparkeervoorzieningen

Themasessie

B-T-E05

(H)OV-haltes (first- en last mile) zijn via aantrekkelijke, directe en
veilige fietsvoorzieningen te bereiken en hebben goede kwaliteit
fietsenstallingen met voldoende capaciteit en de mogelijkheid om (e)(bak)fietsen op een veilige manier te stallen. Hiermee wordt
ketenmobiliteit gestimuleerd.

Themasessie

B-T-E06

Er is een directe en logische aansluiting van een fijnmazig fietsnetwerk
in het plangebied op het bestaande fietsnetwerk richting
voorzieningen in bestaand Nieuw-Vennep, Hillegom en Lisserbroek.

Themasessie

B-TW01

Er is aandacht voor directe fietsroutes naar Hillegom en winkelcentrum
Getsewoud, omdat het volgen van de gridstructuur niet altijd leidt tot
de meest directe route.

B-T-E02

Eis

Wens

Randvw

Eis

Wens

Type

Nr.

Uitwerking

Bron

B-M-E01

Er wordt geen P+R gerealiseerd bij de gebiedsontwikkelingen, omdat dit
niet kansrijk is door nabijheid van andere P+R's in de omgeving.

Themasessie

B-M-W01

Deelmobiliteit (auto, bakfiets, speed pedelec) aanbieden bij
autoparkeervoorzieningen vergroot de keuzevrijheid en kan dienen als een
duurzame vervanging van een tweede auto

Themasessie

Nr.

Uitwerking

Bron

B-P-E01

Autoverkeer van en naar de gebiedsontwikkeling wordt op directe wijze
afgewikkeld op de omliggende stroomwegen met een goede kwaliteit van
de doorstroming tijdens de gemiddelde werkdagspitsen.

PvE

B-P-E02

Er is een directe aansluiting van de gebiedsontwikkeling op de N205,
PvE,
waarbij deze dusdanig is vormgegeven zodat de doorstroming van
Themasessie
autoverkeer goed blijft. Hiermee kan het verkeer van en naar NieuwVennep West snel op de omliggende hoofdstructuur worden afgewikkeld
en het zorgt voor minder overlast in bestaand Nieuw-Vennep en Beinsdorp
als gevolg van ongewenst doorgaand autoverkeer. (Er komt een studie naar
de ontsluiting van de gebiedsontwikkeling)

Eis

B-T-R01

Er is een aantrekkelijke langzaam verkeersverbinding naar en door
Park21

PvE

B-T-R03

Er is een directe fietsroute naar Nieuw-Vennep (via heringerichte
Venneperweg) en richting Beinsdorp en Lisserbroek waar routes in
Nieuw-Vennep West op aansluiten.

Themasessie
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Type

B-P-E03

De Parallele IJweg wordt vormgegeven als een hoofdontsluitingsweg voor
Nieuw-Vennep West en de IJweg wordt geweerd van doorgaand verkeer
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Veiligheid
Eisen, wensen en randvoorwaarden

Type

Nr.

Wens

V-N-W01 De functies zijn geclusterd volgens het 'OMA' principe (ochtend, middag,
avond activiteiten) om te zorgen voor reuring, levendigheid en sociale
veiligheid

Type

Eis

Uitwerking

Bron
Themasessie

Nr.

Uitwerking

Bron

V-S-E01

Looppaden zijn verkeersveilig ingericht, en op routes waar deze overig
verkeer tegenkomen zijn deze ingericht conform CROW-richtlijnen

Themasessie

V-S-E02

De oversteekbaarheid van de IJweg en Parrallelle IJweg voor de
voetgangers is verbeterd: voldoende verkeersveilige oversteekplaatsen

Themasessie

V-S-E03

Er is aandacht voor sociale veiligheid in ontwerp van looppaden

Themasessie

V-S-E04

De IJweg is geprioriteerd voor fietsers- en voetgangers en
bestemmingsverkeer doordat doorgaand verkeer wordt geweerd van de
IJweg.

VSP,
themasessie

Type

Nr.

Wens

V-L-W01 Logistiek (vracht-)verkeer in het gebied (o.a. bouwverkeer, bevoorrading,
afvalinzameling, pakketbezorging) wordt zoveel mogelijk gescheiden van
langzaam verkeer rond schoollocaties

Type

Eis
Type

Eis

Nr.

Uitwerking

Bron

V-T-E01

De inrichting van fietspaden is verkeersveilig conform CROW-richtlijnen

Themasessie

V-T-E02

Er zijn voldoende veilige oversteekvoorzieningen voor fietsers op de IJweg
en Parallelle IJweg

Themasessie

V-T-E03

De Venneperweg is heringericht waarbij fietsverkeer prioriteit krijgt ten
opzichte van het autoverkeer

VSP,
themasessie

8-6-2022

Wens

Uitwerking

Bron
Themasessie

Nr.

Uitwerking

Bron

V-P-E01

Het gebied is verkeersveilig ingericht door fietsers en voetgangers te
prioriteren op wegen binnen het plangebied en de auto te prioriteren op
ontsluitingswegen maar daarbij wel de oversteekbaarheid op orde
brengen

Themasessie

V-P-E02

De verkeersintensiteiten liggen in lijn met de inrichting, functie en gebruik
van de wegen passend bij het Duurzaam Veilig principe

Themasessie

V-P-E03

Rond schoollocaties is gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk gescheiden
van langzaam verkeer

Themasessie

V-P-E04

30 km/u is de standaard maximumsnelheid op erftoegangswegen binnen
Nieuw-Vennep West

Themasessie

V-P-E05

Als kruispuntsvorm wordt de meest verkeersveilige oplossing toegepast,
afhankelijk van de functie en het gebruik (verkeersaantallen)

Expert

V-PW01

De ontsluitingswegen zijn ontworpen op 30 km/u volgens de GOW30
richtlijnen

Experts
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Gezondheid
Eisen, wensen en randvoorwaarden
Type

Eis

Nr.

Uitwerking

Bron

G-S-E01

De looproutes zijn voldoende breed en geschikt voor mindervaliden
(>2,00m) (Bron: CROW Wegontwerp bibeko met ASVV\ASVV 2021)

Themasessie

G-S-E02

De looproutes zijn vrij van obstakels (hoogte >2,30 m, let op
zonneschermen, reclameborden, verlichting, verkeersborden) (breedte,
zoals groen, palen, horeca voorzieningen, stallingsplaatsen)

Themasessie

G-S-E03

Er worden goede recreatieve aansluitingen gerealiseerd op het
omliggende landschap (incl. recreatiegebieden)

PvE

Afwisselende routes (omgeving) dragen bij aan aantrekkelijke looproutes

Themasessie

G-S-W01

Wens

G-S-W02 De looproutes worden zoveel mogelijk klimaat-adaptief gerealiseerd,
bestand tegen hitte, droogte en wateroverlast

Type

Eis

Randvw.

Uitwerking

Bron

G-T-E01

De fietsroutes zijn voldoende breed en passend bij de verwachte
fietsintensiteit en conform de nieuwe LIOR: Leidraad Inrichting Openbare
Ruimte (in de maak)

Themasessie

G-T-E02

De fietsroutes hebben een gesloten verharding uitgevoerd in rood asfalt

Themasessie

G-T-E03

De fietsroutes bestaan zoveel mogelijk uit vrijliggende fietspaden of
autoluwe straten

Themasessie

Expert

Eis
Type

Nr.

Nr.

Uitwerking

Bron

G-T-E04

De fietsroutes zijn vrij van obstakels en de bermen zijn vergevingsgezind

Themasessie

G-OV-E02

HOV haltes zijn zoveel mogelijk bereikbaar binnen loopafstand van
woningen

VSP,
themasessie

G-T-E06

Er worden goede recreatieve aansluitingen gerealiseerd op het
omliggende landschap (incl. recreatiegebieden)

PvE

G-OV-E03

Voor gebieden buiten loopafstand van de haltes is een goede
fietsverbinding naar de haltes aanwezig

Themasessie

G-T-W01

Daar waar het niet mogelijk is te voldoen aan de gestelde eisen, treden
partijen met elkaar in overleg.

Themasessie

G-OV-E04

De HOV haltes zijn op directe en aantrekkelijke manier te bereiken
vanaf het hoofdfietsnetwerk.

Themasessie

G-OV-R01

(H)OV in de gebiedsontwikkeling is vanaf dag één beschikbaar
(eerst bewegen, dan bouwen)

Themasessie,
Mobiliteitsvisie

G-OV-R02

Drempelloos openbaar vervoer: er is een goede aansluiting op firsten last mile (buiten het plangebied) met goede en voldoende
fietsenstallingen

Themasessie

G-OV-R03

HOV Noordwijk-Schiphol krijgt meerdere haltes in Nieuw-Vennep
West om te zorgen voor een zo groot mogelijk verzorgingsgebied
binnen het plangebied. Een studie dient uit te wijzen hoeveel haltes
er dienen te worden gerealiseerd.

Themasessie

G-OV-R04

Er zijn hoogfrequente en rechtstreekte verbindingen naar bestemmingen en
knooppunten zoals Lisse en Hoofddorp (incl. metro) of Schiphol: Hoofddorp
binnen 15 minuten, Schiphol binnen 30 minuten, reistijd Amsterdam halveren
t.o.v. de huidige situatie en reistijd (isochronenkaart Hoofdstuk 4) middels
HOV halveren

Themasessie
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Wens

G-T-W02 Afwisselende routes (omgeving) dragen bij aan aantrekkelijke fietsroutes

Themasessie

G-T-R01

Er worden goede recreatieve aansluitingen gerealiseerd op het
omliggende landschap (incl. recreatiegebieden)

PvE

Rand
vw.

G-T-R02

De route naar Beinsdorp wordt verbeterd en aantrekkelijker. Doordat de
Venneperweg rustiger wordt als gevolg van een nieuwe aansluiting op de
N205 kan de Venneperweg een belangrijke rol als fietsroute vervullen naar
het winkelcentrum Getsewoud en voor schoolgaande jeugd.

VSP,
themasessie

Type

Nr.

Uitwerking

Bron

Eis

G-P-E01

Er is zo min mogelijk doorgaand autoverkeer bij scholen en andere
maatschappelijke voorzieningen om onnodige schadelijke emissies te
voorkomen.

Themasessie

Mobiliteits Programma van Eisen Nieuw-Vennep West (011475.20220510.R1.03)

32

Leefomgeving
Eisen, wensen en randvoorwaarden

Type

Eis

Wens

Nr.

Uitwerking

Bron

L-L-E01

Tijdens de bouw van de wijk wordt bouwverkeer zoveel mogelijk
gescheiden van bewonersverkeer

Themasessie

L-L-E02

Woningen in Nieuw-Vennep West zijn bereikbaar voor de leveringen van
grote goederen door bij de inrichting van de openbare ruimte hier ruimte
voor te reserveren.

Themasessie

L-L-E03

Er wordt aangesloten bij het afvalconcept van de Haarlemmermeer,
waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen van het benutten
van de bodem zoals bodemopbarsting i.h.k.v. ondergrondse
afvalcontainers

L-L-E04

Nr.

Uitwerking

Bron

L-P-E01

Er komt geen parkeerregulering in de gebiedsontwikkeling

Themasessie

Themasessie,
PvE

L-P-E02

Niet alle parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd, er komt
een afwisselende mix van parkeervoorzieningen bestaande uit een
combinatie van parkeerkoffers, langs/haaks parkeren en parkeren op
eigen terrein afhankelijk van het type woningen

Themasessie

Afval wordt via doorgaande routes opgehaald, hiervoor worden
keerlussen opgenomen in het stedenbouwkundig plan

Themasessie

L-P-E03

L-L-E05

Pakket ophaalpunten komen bij (H)OV-haltes in de wijk en zijn zo voor
een grote groep bereikbaar met de fiets en te voet.

Themasessie

De vigerende parkeernormen uit het Handboek Parkeernormen
gemeente Haarlemmermeer 2018 gelden, waarbij uit wordt gegaan van
de parkeernormen voor Nieuw Vennep (sterk stedelijk gebied) in de
zone rest bebouwde kom. Als er nieuw parkeerbeleid wordt vastgesteld,
gelden de nieuwe normen.

Themasessie,
Handboek
Parkeernormen
2018

L-L-E06

Voorzieningen zijn voor het laden en lossen via directe, korte en veilige
routes te bereiken

Themasessie

L-P-E04

In het ruimtelijk ontwerp wordt een laadplan geïntegreerd om te zorgen
voor voldoende oplaadvoorzieningen met bijbehorende laadinfra.

Themasessie,
Expert

L-L-E07

Laden en lossen vindt plaats bij de voorziening en gebeurt bij voorkeur
inpandig of anders overdekt, de keuze hiervoor is afhankelijk van de
geluidsimpact en zichtbaarheid.

Themasessie

L-P-E05

Parkeernormering bij HOV-haltes volgens Handboek Parkeernormen
gemeente Haarlemmermeer 2018 toepassen voor locaties met afstand
van 400-700m tot HOV-halte.

Themasessie,
Handboek
Parkeernormen
2018

L-L-W01 Binnen het plangebied Nieuw-Vennep West vinden leveringen aan
bewoners plaats via pakketkluizen op slimme locaties om te zorgen voor
minder logistiek verkeer door de wijk

Themasessie

L-LW02

Voor groot formaat logistiek verkeer kunnen venstertijden worden
ingesteld

Themasessie

L-LW03

Het gebied wordt op verschillende specifieke locaties in het plangebied
adaptief en flexibel ingericht om in de toekomst mee te kunnen groeien
met veranderingen in logistieke stromen en vormen
(flitsbezorgers/pakketdiensten)

Themasessie

8-6-2022

Type

Eis

Wens

L-P-W01 Parkeervoorzieningen worden binnen acceptabele loopafstand van
woningen gerealiseerd (100 – 200 m) volgens het CROW

Themasessie

L-PW02

De gebiedsontwikkeling wordt adaptief ingericht door ruimte te
reserveren om flexibel in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen
in autogebruik en parkeerbehoefte.

Themasessie

L-PW03

Er geldt een aangepaste (passende) parkeernorm voor sociale huur
appartementen (0,6) (zie: passendeparkeernorm.nl).

Themasessie,
Expert
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Bijlage 1
Analysekaarten bereikbaarheid

Voetgangers
Bereikbaarheidskaart

8-6-2022
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Fietsers
Bereikbaarheidskaart

8-6-2022
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OV
Bereikbaarheidskaart

8-6-2022
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Auto
Bereikbaarheidskaart

8-6-2022
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