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1. Onderzoek naar woningbouwlocaties
1.1 Inleiding
In Uithoorn zijn weinig mogelijkheden voor woningbouw. In het coalitieakkoord is opgenomen dat
creatief gezocht moet worden naar mogelijkheden om ondanks alle geldende beperkingen in
Uithoorn en De Kwakel woningen te realiseren.
In dat kader is besloten tot onderzoek naar het realiseren van woningbouw op de sportlocaties in De
Kwakel en het dientengevolge verplaatsen van die sportvelden. Dit is grond van de gemeente en er
mag volgens de geluidscontouren van Schiphol worden gebouwd. Het idee daarbij was om de
sportvelden naar het meest westelijke deel van de Ruilverkaveling te verplaatsen. In deze zone is
woningbouw niet toegestaan door de geluidscontouren van Schiphol.
In januari 2020 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar het verplaatsen van de sportvelden
De Kwakel en het realiseren van woningbouw op de vrijgekomen locatie. Al snel bleek dat een aantal
sportverenigingen liever naar Legmeer-West wilde dan naar de Ruilverkaveling. Aangezien het
draagvlak onder de sportverenigingen een zwaarwegend belang is, is dit doelgebied vervolgens
meegenomen in het onderzoek. Daarnaast bleek verplaatsing naar de ruilverkaveling ook te duur.
In november 2020 is hiervoor een rapportage opgeleverd (Resultaten Haalbaarheidsonderzoek
alternatieve woningbouwlocaties in De Kwakel), die in de raad van 28 januari 2021 is besproken. De
raad heeft met een amendement besloten tot een vervolgonderzoek. Hierover is in juni 2021 aan de
Commissie Wonen en Werken een tussenstand gepresenteerd.
Met dit rapport geven wij de resultaten van het Vervolgonderzoek weer.

1.2 Opdracht en werkwijze
Voor het vervolgonderzoek dienen de volgende onderwerpen uit het amendement van de raad van
28 januari 2021 als uitgangspunt:
§
§
§
§
§

§

Het behouden van de groenzone direct langs de Vuurlijn;
Inachtneming van de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam;
Een reële afweging voor bouwen binnen de LIB5 zone binnen deze specifieke situatie;
Woningen bouwen op basis van de behoefte van inwoners van Uithoorn en De Kwakel
Het initiatief van Buurtbeheer De Legmeer inzake het Legmeerbos en verplaatsing
van Thamen verenigbaar te maken, met daarbij een globale financiële indicatie voor beheer
en onderhoud: dit onderdeel op korte termijn te onderzoeken in samenwerking met de
initiatiefnemers en sportvereniging, recht doend aan het initiatief, en rekening houdend met
de tijdshorizon van de SLS-subsidie;
Een goede ruimtelijke ordening en financiële passendheid.

Het Legmeerbos is een burgerinitiatief om in De Legmeer een aantrekkelijk groen gebied te maken,
onder andere met de aanplant van bomen en struiken, het graven van water en natuurvriendelijke
oevers, het inzaaien van bloemen en kruiden en het aanleggen van recreatieve paden. Dit om de
leefbaarheid te vergroten en negatieve effecten van nieuwe ontwikkelingen, infrastructuur en de
ervaren overlast van Schiphol te verzachten. Dit laatste is ook waarom de Stichting Leefomgeving
Schiphol (SLS) een subsidie heeft toegekend aan het burgerinitiatief van Buurtbeheer De Legmeer.
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Dit is een haalbaarheidsonderzoek. Dat betekent een constante afweging welke onderdelen tot op
welk niveau worden uitgezocht. Elk onderzoek of verdieping brengt immers kosten met zich mee. Dat
betekent dat er nog steeds aannames zijn, behorend bij dit stadium van het onderzoek.
Het onderzoek heeft zich vanaf februari 2021 eerst gericht op twee belangrijke onderdelen:
1. Het in stand houden van de groenzone direct langs de Vuurlijn.
2. Het gezamenlijke onderzoek met Buurtbeheer Legmeer en de sportverenigingen Honk en
Softbal Thamen en Jeu de Boules Thamen (BUT), verder gezamenlijk Thamen genoemd, over
de verenigbaarheid van de verplaatsing van Thamen met het initiatief van het Legmeerbos.
Over deze beide onderwerpen is de Commissie Wonen en Werken in juni 2021 door middel van een
presentatie geïnformeerd. Het resultaat van het onderzoek naar deze locaties vindt u in
respectievelijk hoofdstuk 2 en 3. In hoofdstuk 4 gaan we dan dieper in op de financiële aspecten. We
sluiten het rapport in hoofdstuk 5 af met een conclusie.

2. Woningbouw op locatie Thamen
De huidige locatie van Thamen honk- en softbal en
Boule Union Thamen ligt aan de Vuurlijn in De Kwakel.
Het plangebied betreft deze sportvelden, het
voormalige handbalterrein en een particulier perceel
dat in de noordoosthoek bij Sport en Health club
Amstelhof ligt, tussen Thamen en een hockeyveld in.
Tevens omvat het de groenzone waarin clubhuis, jeu de
boules banen en parkeerterreinen zijn gelegen. De
Vuurlijn is onderdeel van de Stelling van Amsterdam.
Toegang tot de sportvoorzieningen van Thamen
gebeurt nu voor alle verkeer via de Vuurlijn.
Het totale plangebied is in de luchtfoto hiernaast
omgeven door een stippellijn. De tennisvelden aan de zuidzijde behoren bij Qui Vive tennis, de
tennisvelden aan de noordzijde bij Amstelhof. Het gehele plangebied is in eigendom van de
gemeente, met uitzondering van het perceel in de noordoosthoek.
In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende deelonderwerpen:
§
§
§
§

Het behouden van de groenzone direct langs de Vuurlijn;
Inachtneming van de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam;
Een reële afweging voor bouwen binnen de LIB5 zone binnen deze specifieke situatie;
Woningen bouwen op basis van de behoefte van inwoners van Uithoorn en De Kwakel

2.1 Groenzone langs de Vuurlijn
De raad heeft besloten dat de groenzone direct langs de Vuurlijn groen moet blijven. In dit gebied
zijn bomen, bosschages, en komen diverse dieren voor. Een wandelpad loopt door het gehele gebied
vanaf de parkeerplaats van Qui Vive tot aan het fietspad tussen Vuurlijn en Noorddammerweg.
Vragen die wij hierbij hebben onderzocht zijn:

• Hoe kunnen we de landschappelijke/recreatieve kwaliteit van de groenzone versterken?
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•
•

Kan de groenzone bijdragen aan de versterking van de Stelling van Amsterdam?
Welke ruimte is er voor woningbouw en hoe kunnen we woningen inpassen met respect
voor de groenzone?

Hierbij hebben we er rekening mee gehouden dat de aanpak van de groenzone als input dient voor
de ideeën over een groene recreatieve verbindingszone op dit gedeelte. Om deze vragen concreet te
maken is met een aantal raadsleden een bezoek aan de locatie gebracht. Dit heeft geleid tot de
uitgangspunten dat de kwaliteiten van de groenzone versterkt moeten worden en woningbouw
alleen plaats kan vinden op plekken die nu al verhard zijn (bijvoorbeeld parkeerplaatsen of
clubgebouw). Op basis van deze uitgangspunten is een landschappelijk inrichtingsplan opgesteld
(bijlage Vijf lijnen, vijf kwaliteiten; Visie op het landschap door Rijnboutt).
Versterken landschappelijk/recreatieve kwaliteit van de groenzone
In het plan van Rijnboutt (stedenbouwkundig bureau) wordt de groenzone onderverdeeld in vijf
lijnen.

De vijf lijnen van rechts naar links: de Ringvaart, de dijk, de Vuurlijn/ fietspad, de groenzone en de
nieuwe buurt
Iedere lijn heeft zijn eigen kwaliteit. Zo kan er op de dijk over onverharde paden of gras door de
natuur worden gewandeld. Op het fietspad naast de dijk zijn auto’s te gast en is ruimte om te fietsen,
wandelen en skaten. In de groenzone is tot slot volop ruimte voor de natuur: er zijn bomen,
bosschages, diverse planten en dieren. Dit is voor veel mensen een prettige omgeving om de hond
uit te laten. Voor de groenzone is ook een flora en fauna onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt,
dat in het plangebied geen bomen zijn die op de gemeentelijke beschermde bomen lijst staan.
Binnen het gebied is een aantal beschermde diersoorten aanwezig of te verwachten, waarvoor
gekeken moet worden of er alternatieve locaties zijn, dan wel een ontheffing moet worden
aangevraagd. Het is de verwachting dat dit geen belemmeringen oplevert (zie bijlage Quickscan
Plangebied Vuurlijn te Uithoorn).
We hebben ook gekeken hoe we de kwaliteiten van de vijf lijnen kunnen ondersteunen of
versterken. Daarvoor zijn de volgende ontwerpelementen onderscheiden:
•
•

Natuur: ruimte voor flora en fauna, zodat de natuur behouden blijft;
Verbinden: lijnen met elkaar in verbinding brengen, zodat je de veelzijdigheid van het gebied
kunt ervaren;
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•
•

Plekken: gebied toegankelijk maken, plekken realiseren waar je van de omgeving kunt
genieten;
Functies: natuurbeleving, zorgvuldig inpassen van aantrekkelijke functies, zoals de
mogelijkheid om in de natuur te sporten.

Deze ontwerpelementen kunnen in een eventueel vervolgtraject worden toegepast om de
groenzone en de Stelling van Amsterdam te verbeteren. Een aanvullend idee is om de
toegankelijkheid van de groenzone te vergroten door het wandelpad door te trekken door het groen
richting WAPO terrein.
De woningen in de groenzone zijn gesitueerd op plekken waar nu verhardingen zijn, zoals
parkeerplekken, clubgebouw en jeu de boules baan.
situatie

huidige situatie

bij twaalf 3-onder een kap
woningen in de groenzone

bij 18 rijtjeswoningen
(3*6) in de groenzone

ZONE A

groen: 16.660 m2

groen: 18.240 m2

groen: 17.025 m2

verhardingen + gebouw: 960
m2

verhardingen + gebouw:
2.175 m2

totaal 19.200 m2
daarvan

ZONE B*
totaal 6.250 m2
daarvan

verhardingen + gebouw: 2.540
m2
groen: 5.460 m2

(incl. bosplein)
groen: 6.250 m2

groen: 6.250 m2

verhardingen: 790 m2

*Zone B is het groengebied ten noorden van het fietspad Vuurlijn- Noorddammerweg. Nu ligt daar
een gedeelte van het parkeerterrein en nog geen voetpad.
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Versterken van de Stelling van Amsterdam
Woningbouw op deze locatie is niet direct passend in de provinciale verordening voor wat betreft de
afstand van de Stelling. Om te bepalen hoe het totale plan de kwaliteit van de Stelling kan versterken
is dan ook een nadere onderbouwing nodig. De groenzone is nu een buffer tussen de Stelling en de
sportlocaties, met in de zone parkeren, jeu de boules banen en een clubgebouw. In de nieuwe
situatie behoudt de groenzone een bufferfunctie, maar dan met een beperkte toevoeging van
woningbouw in plaats van de huidige verhardingen. De Provincie heeft dit voorjaar een
Uitvoeringsprogramma Herstel Liniedijken vastgesteld, wat door Uithoorn wordt onderschreven.
Belangrijk hierbij is om de beleefbaarheid van de Stelling te versterken. Dit hebben we meegenomen
in het landschappelijk plan. De conclusie: de groenzone kan zeker bijdragen aan de versterking van
de unieke kwaliteiten van de Stelling van Amsterdam. Hier is een aantal mogelijkheden voor, dat bij
een eventueel vervolg nader uitgewerkt kan worden:
•
•
•
•

versterken van de beleefbaarheid van de Stelling door het vergroten van de zichtbaarheid en
herkenbaarheid van de liniedijken;
herstellen van de eenheid Ringvaart-Dijk-Vuurlijn;
markeringen bij relevante punten;
toepassen van speciaal “linie” straatmeubilair, bijvoorbeeld door een robuuste
materiaalkeuze.

Deze ideeën en de laatste schetsen voor een mogelijke verkaveling voor woningbouw zijn ambtelijk
besproken met de Provincie. Om verder te komen is bestuurlijk overleg wellicht nodig. Gezien de
totale afweging van alle factoren in hoofdstuk 5, hebben we de overleggen voorlopig stil gelegd.
Inpassing woningbouw
Bij de inpassing van de woningbouw is de verbinding tussen de vijf lijnen van het gebied leidend
geweest. Vanuit de groenzone lopen vier verbindingen de nieuwe wijk in. Dit zijn wandelpaden door
het groen. Voor deze verbindingen zijn verschillende mogelijkheden: vier paden of drie paden met
een ‘bosplein’. Dit ‘plein’ is een bredere toegang naar het gebied met verschillende functies. Deze
vindt u in het rapport van Rijnboutt Visie op het landschap. Tussen de verbindingen is dan ruimte
voor woningbouw op de plekken waar nu verhardingen bestaan. Dat levert de volgende beelden op:

Scenario verbindingen: vier paden die de
verschillende functies verbinden, met plek voor
woningbouw in één van de vlakken (het blauwe
vlak)
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Scenario Bosplein: toevoeging van een breed pad
met plek voor diverse functies zoals een
informatiepaneel over de Stelling, met plek voor
woningbouw (de blauwe vlakjes)

De verschillende scenario’s leveren verschillende woningaantallen voor het woningbouwprogramma
op. Het scenario Verbindingen geeft ruimte aan 12 drie-onder-een-kap woningen (4 maal 3) en
scenario Bosplein aan 18 rijtjes woningen (3 maal een rijtje van 6). Deze woningaantallen zijn
meegenomen in de woningbouwprogrammering voor de nieuwe wijk. Over deze programmering
kunt u in paragraaf 2.3 meer lezen.

2.2 Bouwen in LIB5
Kunnen we in deze specifieke situatie bouwen binnen de LIB5 zone? Voor de beantwoording van
deze vraag is het goed om eerst meer over de LIB-zones te vertellen. Het huidige
Luchthavenindelingbesluit (LIB) geeft de contouren uit 2003/2004 en is leidend voor de ruimtelijke
ordening. Zie hiervoor onderstaand plaatje.

LIB contouren. Geel is LIB 5: Dit is
een planologische contour en geeft
het afwegingsgebied voor geluid en
externe veiligheid aan. Groen is LIB
4: dit is de geluidscontour van
58lden en geeft het
beperkingengebied voor
geluidgevoelige gebouwen aan.

De locatie Thamen ligt in Bestaand Stedelijk Gebied (BSG). Gemeenten zijn binnen BSG
verantwoordelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke ordening, zoals vastgesteld in de Wet ruimtelijke
ordening. Daarbij moeten de gemeenten in de planvorming rekening houden met de geluidproductie
en het risico die de vliegroutes van en naar Schiphol met zich meebrengen, nu, en voor zover te
voorzien, in de toekomst. Daarom moeten gemeenten binnen LIB 5 op grond van provinciale
regelgeving bij elk bouwplan ‘rekenschap’ geven van de geluidsituatie. Buiten BSG mag volgens de
provinciale verordening niet worden gebouwd.
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Kaartje landelijk gebied/ BSG uit de omgevingsverordening NH2020
De Provincie heeft bevestigd dat de locatie van Thamen onder Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) valt
en bovendien is deze conclusie opgenomen in de kaartbeelden bij de nieuwe omgevingsverordening
NH2020 (zie bovenstaand kaartbeeld bij de omgevingsverordening waarbij het landelijk gebied
aangegeven is in groen; Thamen ligt in BSG). Dat betekent dat volgens de regelgeving de gemeente
bevoegd is om te bepalen of op deze locatie woningbouw mogelijk is gezien de geluidscontouren. Zij
moet hiervoor wel een zorgvuldige afweging maken. Deze afweging heeft Uithoorn vaker gemaakt.
Dit doen we aan de hand van de geluidscontouren.
De contouren in de afbeelding hieronder geven de situatie bij 500.000 vliegbewegingen, zoals
onderzocht in het MER. Dit aantal is de verwachting voor gebruik en geeft een indicatie van de
praktijk. Vigerend voor ruimtelijke ordening is nog altijd de situatie zoals die is vastgelegd in het LIB
(zoals boven). Vooralsnog heeft de minister zich niet op het standpunt gesteld om die gebieden aan
te passen. Daarnaast komt luchtvaartgeluid in beeld als er sprake is van samenloop met geluid van
andere bronnen (cumulatie), via de Omgevingswet. De Omgevingswet kijkt daarvoor naar het gebied
binnen de 48 Lden. Over de cumulatie van luchtvaartgeluid is landelijk nog discussie omdat de
voorgenomen regelgeving zeer beperkend zou kunnen zijn voor woningbouw in een groot gebied
rond Schiphol en niet bijdraagt aan de bescherming van mensen die er al wonen.
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Uit bijgaand plaatje blijkt dat
locatie Thamen voor
Uithoorn een locatie is met
een gemiddelde
geluidsbelasting. Overigens
is 1 db verschil nauwelijks
hoorbaar. Diverse locaties
waar de gemeente al eerder
heeft besloten tot
woningbouw liggen binnen
dezelfde contouren
(Iepenlaan, Legmeer 456,
WAPO). Daarbij kan worden
opgemerkt dat de
geluidbelasting zoals hier
berekend een gemiddelde is
en een van de uitvliegroutes over dit gebied gaat. Hierdoor kunnen mensen in de beleving meer
hinder ondervinden dan volgens het gemiddelde te verwachten is. De curve van de contourlijnen
(waardoor de lijn bij De Kwakel een slinger maakt) is het gevolg van de uitvliegroutes, dus daar is
deels al wel rekening mee gehouden, maar in de beleving kan dit effect sterker optreden.
Als de gemeente deze contour te hoog zou vinden is woningbouw nauwelijks nog mogelijk in
Uithoorn en niet in De Kwakel.
Voordat woningbouw op deze locatie gerealiseerd kan worden, is een bestemmingsplanwijziging
nodig. Bij de onderbouwing in de bestemmingsplanwijziging moet worden toegelicht waarom
woningbouw mogelijk is op basis van het afwegingskader dat in 2018 door de gemeente is
vastgesteld. Inmiddels is er ook veel meer kennis en ervaring op het gebied van geluidadaptief
bouwen. Dit betekent dat in het ontwerp van een wijkje en van de woningen zelf rekening wordt
gehouden met waar de grootste geluidbronnen zijn. Hoewel dit zeker geen oplossing is voor alle
geluidsbelasting, is het wel mogelijk om dit als aanwijzing mee te geven aan de uiteindelijke
ontwikkelaar.

2.3 Woningbouwprogrammering
Bij het maken van de woningbouwprogrammering van het gebied kijken we naar de mogelijkheden
van de locatie en naar de wensen en behoeften uit het beleid.

Kwaliteiten van de locatie
Door een stedenbouwkundig bureau is in de vorige fase een studie gemaakt van het gebied en de
woningbouwmogelijkheden. Daarbij is gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit en de opgaven voor
woonbeleid en cultuurhistorie, de huidige staat, specifieke eigenschappen en kwaliteiten van het
gebied en belemmeringen. De groen- en waterstructuur en de nodige interne/externe ontsluiting
voor verschillende verkeersmodaliteiten zijn hierin ook meegenomen. Op deze studie is nu verder
doorgewerkt. Hierbij hebben we rekening gehouden met het aangepaste plangebied. Dit gebied is
kleiner geworden door de wensen voor de groenzone. Ook hebben we de wateropgave
meegenomen en is de parkeeropgave verder uitgewerkt.
Het plangebied is gelegen tussen sportvelden en de groenzone en ligt naast de Stelling van
Amsterdam. Deze omgeving is van invloed op de inrichting en kwaliteit van het wijkje. Zo geeft de
groenzone meerwaarde voor de woningbouw, zeker gezien de opzet om de scheggen (groene
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verbindingen met de groenzone) het wijkje in te laten lopen, waardoor het geheel een groene
uitstraling krijgt. De nabijheid van de Stelling van Amsterdam geeft enerzijds een cultuur-historische
kwaliteit aan de wijk en anderzijds een beperking omdat de Provincie voorwaarden stelt aan
woningbouw nabij de Stelling. Met de inrichting van de groenzone kan de beleefbaarheid van de
Stelling worden versterkt. Hiermee wordt aangesloten op een van de doelstellingen uit het
Uitvoeringsprogramma Liniedijken van de provincie. Bij de inrichting van de wijk is uitgegaan van een
afstand van 25 meter tot aan de sportvelden. Dit is een beperkte afstand en de hockeyvereniging
heeft hier bij de bespreking van de resultaten van het Haalbaarheidsonderzoek haar zorgen over
uitgesproken. In de huidige opzet is deze afstand behouden. De afstand is vergelijkbaar met de
afstand tot de sportvelden op de Rietkraag. Bij de situering en het ontwerp van de woningen moet
hier rekening mee worden gehouden, zoals de plaats van de buitenruimte. Daarnaast moeten
toekomstige bewoners hier goed over worden geïnformeerd.
De beperkte afstand tot sportvelden en tot de Stelling van Amsterdam zet de goede ruimtelijke
ordening onder enige druk. In de totale afweging van de haalbaarheid van dit plan worden deze
factoren meegenomen.

Woningbouw behoefte
Vanuit ons woonbeleid zetten wij nieuwbouw in om aan de lokale woonbehoefte te voldoen. Uit de
participatie van deze locatie blijkt ook dat mensen dat belangrijk vinden.
Zoals gezegd zijn de gronden op deze locatie grotendeels in eigendom van de gemeente. Dit geeft
extra kansen om te sturen op het woningbouwprogramma en te bouwen voor de lokale behoefte,
waar dit anders soms moeilijk te realiseren is. Op basis van woonbeleid en de kwaliteiten van deze
locatie is een opzet gemaakt voor een woningbouwprogrammering. Dit is bedoeld als vertrekpunt
om van daaruit te kijken wat wenselijk en mogelijk is. Het vertrekpunt voor verdeling is:
•
•
•
•

25% sociale huur;
25% betaalbare koop ( tot 325.000 NHG - Nationale Hypotheek Garantie - grens);
25% luxere koop grondgebonden (vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap);
25% bewonersinitiatieven (verdeeld over verschillende koopsegmenten: goedkoop,
middensegment en duur).

De bewonersinitiatieven zijn bedoeld om bewoners van de gemeente Uithoorn de kans te geven
bijzondere initiatieven te ontwikkelen, zoals een ouderenhof of luxe appartementen of juist
starterswoningen, via (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Met de bewonersinitiatieven kan
de gemeente ook indirect sturen op de toewijzing van deze koopwoningen. Bij reguliere
koopwoningen mag een gemeente geen voorrang verlenen aan eigen inwoners. Voor het toewijzen
van sociale huurwoningen heeft de gemeente wel enige beleidsruimte om woningen met voorrang
toe te wijzen aan inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Aangezien de bewonersinitiatieven in elke categorie, behalve sociale huur, kunnen vallen, is in deze
fase de vertaling gemaakt naar: goedkoop/ betaalbaar en duur. Deze zijn als zodanig in onderstaande
modellen meegenomen.
Voor de inrichting van de wijk en de groenzone zijn meerdere invullingen mogelijk en uitwisselbaar.
Voor de groenzone zijn twee scenario’s geschetst en voor het wijkje zijn ook twee scenario’s
geschetst. Dit is niet uitputtend, andere ontwerpen of combinaties van de scenario’s zijn ook
mogelijk.
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Voor het wijkje zijn twee inpassingsprogramma’s opgesteld: een basisprogramma en een
verdichtingsprogramma, dus met meer woningen. In onderstaande eerste programma staan de
woningen in de groenzone ingetekend als de eerdergenoemde variant Verbindingen, en in de tweede
model volgens scenario Bosplein. Deze scenario’s in het groen zijn uitwisselbaar tussen de twee
onderstaande programma’s; beide scenario’s in de groenzone kunnen gecombineerd worden met
beide scenario’s in de rest van het wijkje. De aantallen en indeling is bedoeld om een beeld te geven
van de mogelijkheden en kunnen in de eventuele verdere uitwerking nog worden aangepast.

Bovenstaande is variant 1b, dat is een wijziging ten opzichte van variant 1a (hier niet getoond) met in
plaats van een blok D met 18 goedkope appartementen, 14 dure appartementen zijn gesitueerd.

12

In het eerste model is ook onderscheid gemaakt tussen een variant waarbij een woningblok dure
appartementen (vanaf 425.000) is gewijzigd in een blok goedkope appartementen (tot 250.000),
respectievelijk 1a en 1b. Prijzen zijn onder voorbehoud en afhankelijk van diverse ontwikkelingen.
categorie

type

telmodel 1a

telmodel 1b

telmodel 2

Sociale huur

sociale appartementen

42

24%

42

24%

63

32%

goedkoop/betaalbaar;
max 325.000

betaalbare rijwoning en
appt en goedkope appt

51

29%

69

39%

84

43%

duur;
vanaf 420.000

luxe appt, 2 of 3 onder
een kap en vrijstaand, en
3-onder een kap of
rijtjeswon. in groenzone

81

47%

67

38%

49

25%

174

100%

178

100%

196

100%

totaal

De bewonersinitiatieven zijn opgenomen in de categorieën goedkoop/betaalbare koop en in de
categorie duur.
Het telmodel 1b geeft meer woningen in de categorie goedkoop/betaalbaar. In deze variant zit een
woonblokje met 18 goedkope appartementen, waar dit woonblokje in telmodel 1a een blokje luxe
appartementen betreft. Hierdoor voldoet 1b beter aan de woningbehoefte. Telmodel 2 is niet verder
meegenomen wegens het hoge financiële tekort wat dit oplevert. In hoofdstuk 4 kunt u meer lezen
over de kosten van de verschillende woningbouwprogramma’s.

2.4 Ontsluiting en parkeren
Voor het haalbaarheidsonderzoek zijn ook de ontsluiting en parkeren van belang.
Ontsluiting
De hoofdontsluiting van het plangebied loopt via de Noorddammerweg. Alle varianten uit de vorige
fase om het wijkje via de Noorddammerweg te ontsluiten lopen over particuliere grond. Auto- en
fietsverkeer voor de 12-18 woningen aan de Vuurlijn verloopt wel via de Vuurlijn. Verder is er een
calamiteitenroute via de Vuurlijn. Het wijkje wordt een 30km gebied. De omliggende wegen zijn
toereikend voor de verwachte intensiteit.
Van de in de vorige fase getoonde ontsluitingsvarianten is de huidige voorkeur voor de route tussen
het vierde hockeyveld en Amstelhof. De andere varianten gaan over het parkeerterrein van
Amstelhof en dat is niet wenselijk. Nadeel van de route tussen Qui Vive hockey en Amstelhof ten
opzichte van de andere varianten is de beperkte ruimte. De geschetste ontsluiting naar de
Noorddammerweg geeft voldoende aanleiding voor een verdere uitwerking van een ontsluiting voor
een dergelijk wijkje in een 30km zone, maar is wel krap.
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Voorkeursontsluiting

Parkeren
Het plangebied sluit niet aan op andere woongebieden waar medegebruik van parkeerplaatsen
eventueel mogelijk is. Het parkeren als gevolg van dit bouwplan wordt volledig binnen het
plangebied opgelost. Deels is dit in de openbare ruimte, deels op eigen terrein van de
grondgebonden woningen in de dure categorie en deels op de begane grond onder de
appartementengebouwen.
In de vorige fase heeft Qui Vive hun zorgen aangegeven over het opheffen van de parkeerlocatie van
Thamen. Deze wordt door Qui Vive gebruikt als overloop parkeerplek. De gemeente gaat uit van
algemene normen (CROW parkeerkencijfers (publicatie 381). Hiervoor zijn de parkeernormen
bekeken en is geconstateerd dat de parkeerlocatie van Qui Vive voldoet. Volgens de geldende
normen zouden er tussen de 46 - 95 parkeerplekken moeten zijn. De huidige parkeerplekken vallen
hieronder (ongeveer 85). Eventueel kan ervoor worden gekozen om een deel van de parkeerplekken
bij het voormalige handbalterrein te handhaven. Dit zou wel afbreuk doen aan de landschappelijke
invulling ter versterking van de groenzone.

2.5 Consultatie locatie Thamen
17 mensen hebben de live bijeenkomst bijgewoond. Voor de online bijeenkomst was onvoldoende
belangstelling. 118 mensen hebben de digitale enquête ingevuld. Niet iedereen heeft alle vragen
ingevuld. Hierdoor verschilt het totaal aantal deelnemers per vraag. In de enquête hebben we
gevraagd naar de mening over de denkrichting voor de inpassing van woningbouw op de huidige
locatie van Thamen. En over de manier waarop we de groenzone direct langs de Vuurlijn willen
behouden en versterken. Ook hebben we gevraagd hoe mensen denken over het bouwen van
woningen en het behouden of toevoegen van groen. Tot slot hebben we gevraagd waar mensen
wonen en of ze lid zijn van Thamen. Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten van de
vragenlijst. Voor een volledig beeld van de resultaten verwijzen we u naar de bijlage.
Voor deze locatie zijn er vooral zorgen over het behoud van de groenzone en het beperken van
verkeer over de Vuurlijn. Bij de fysieke bijeenkomst gaven de aanwezige bewoners van de Vuurlijn
aan dat zij de woningbouw op de locatie Thamen een prima idee vinden en heel begrijpelijk, maar
dat het idee om woningen te bouwen in de groenzone niet op hun instemming kan rekenen. Tevens
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was er een voorkeur voor de woningbouwprogrammering waarbij de appartementengebouwen langs
de sportvelden staan (programma 1).
Op de vraag ‘In hoeverre zijn we er met de geschetste plannen in geslaagd de kwaliteiten van de
groenzone langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te behouden?’ antwoordt 33% van de deelnemers
voldoende tot goed. 54% vindt dat we daar onvoldoende tot slecht in zijn geslaagd. Bij de
beantwoording van deze vraag zien we een verschil tussen de mensen die woningbouw zeer
belangrijk vinden en mensen die groen zeer belangrijk vinden en tussen deelnemers die in De Kwakel
en De Legmeer wonen. Dit kunt u terug vinden in de bijlage Participatieverslag.
Als we kijken naar de vraag ‘Wat vindt u van de geschetste inpassing van de woningbouw op de
huidige locatie van Thamen?’, zegt 52% van de deelnemers dat dit ‘slecht tot onvoldoende’ te
vinden. 38% is van mening dat dit ‘voldoende tot goed’ is. Bij de beantwoording van deze vraag zien
we een verschil tussen de mensen die woningbouw zeer belangrijk vinden en mensen die groen zeer
belangrijk vinden en tussen deelnemers die in De Kwakel en De Legmeer wonen. Dit kunt u terug
vinden in de bijlage Participatieverslag.

3. Sportverplaatsing naar De Legmeer
Voor het realiseren van de woningbouw moeten de sportverenigingen Thamen Honk en softbal en
Jeu de Boules (BUT) worden verplaatst. Beide verenigingen hebben zelf geen ambitie om te
verhuizen, maar willen meewerken aan een verplaatsing vanwege het grote maatschappelijke belang
van woningbouw. In de vorige fase is besloten dat als de verhuizing plaatsvindt dat deze naar De
Legmeer is. De raad heeft in januari voor deze locatie het volgende uitgangspunt meegegeven voor
het Vervolgonderzoek:
§

Het initiatief van Buurtbeheer De Legmeer inzake het Legmeerbos en verplaatsing
van Thamen verenigbaar te maken, met daarbij een globale financiële indicatie voor beheer
en onderhoud: dit onderdeel op korte termijn te onderzoeken in samenwerking met de
initiatiefnemers en sportvereniging, recht doend aan het initiatief, en rekening houdend met
de tijdshorizon van de SLS-subsidie

De locatie in Legmeer is niet in gebruik en in
eigendom van de gemeente. Het betreft het
gebied binnen de stippellijn op bijgaand
plaatje. Het gebied ligt tussen de
sportvoorzieningen De Legmeervogels en AKU
aan de oostzijde en de oude spoordijk aan de
westzijde. Aan de noordzijde ligt het
compensatiegebied voor de rugstreeppad,
een perceel met de bestemming natuur. Aan
de zuidzijde ligt Meerkikker, een parkachtig
gebied met verspreid liggende
appartementengebouwen. Een van de
terreinen binnen het gebied is het
Leisureterrein, met een huidige vastgestelde bestemming voor al dan niet commerciële
sportactiviteiten. Hiernaast ligt een agrarisch perceel.
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3.1 Gezamenlijk traject
Het verzoek van de raad was om het initiatief van Buurtbeheer De Legmeer inzake
het Legmeerbos en verplaatsing van Thamen verenigbaar te maken en dit samen met Thamen en
Buurtbeheer op korte termijn te onderzoeken.
Vanuit beide behoeften lagen er ideeën voor de inrichting van dit gebied, een voor Thamen en een
voor Legmeerbos. Om de verenigbaarheid te onderzoeken is er vanuit de gemeente een traject
opgestart om te kijken hoe de twee wensen voor dit gebied allebei een plek kunnen krijgen. Hiervoor
zijn vier overleggen geweest met beide partijen en ook met allebei partijen apart nog gesprekken
gevoerd. Bij deze overleggen waren ook de ontwerpers van beide voortrajecten betrokken.
Hieronder gaan we eerst in op de beide initiatieven voor het gebied.

Legmeerbos
Buurtbeheer De Legmeer heeft eind 2017 het initiatief genomen om te zoeken naar mogelijkheden
om de wijk De Legmeer te vergroenen. Doel van dit vergroenen is de leefbaarheid in de wijk te
vergroten en de sociale cohesie te bevorderen. Het initiatief van Buurtbeheer is een resultaat van
een participatietraject vanuit Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Hiertoe is een Masterplan
gemaakt wat als droombeeld heeft het realiseren van een Oostwestelijke groene, recreatieve
verbindingszone tussen de Westeinderplassen en de Amstel. Onderdeel van deze verbindingszone is
een vergroening van de wijk De Legmeer West. Voor de eerste fase van deze droom is subsidie bij SLS
aangevraagd en gekregen.

Ambitie Legmeerbos

en 1e fase

Wensen voor Legmeerbos
§ Vergroten leefbaarheid en sociale cohesie;
§ Wandelen (met de hond) in het groen (ommetjes);
§ Fietsen door het groen;
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§
§
§

Recreëren in het groen;
Picknicken;
Elkaar ontmoeten.

Thamen Honk- en softbal en Jeu de Boules Thamen (BUT)
De sportverenigingen hebben geen verhuisbehoefte, zij zijn blij met hun huidige locatie. Als ze
moeten verplaatsen hebben zij wel een aantal wensen:
§ Een extra derde softbalveld en een groen terrein;
§ De verplaatsing moet niet tot extra kosten leiden voor de vereniging;
§ Een veilig terrein voor sporters en bewoners van de wijk;
§ Om vandalisme tegen te gaan moet het terrein afgesloten kunnen worden;
§ Het terrein kan door buurtbewoners en scholen gebruikt worden.
In het traject is getracht om van beide partijen de achterliggende intenties bij de wensen op tafel te
krijgen en van daaruit te kijken wat er mogelijk was. Zo is vanuit de Legmeerbos gedachte het
versterken van de sociale cohesie, het maken van wandelingetjes en het beleven van groen heel
belangrijk. Dit is ons in de vorige fase in de participatie door verschillende mensen ook meegegeven.
Mensen geven aan dat er weinig ruimte is voor een wandeling of om buiten in het groen te
verblijven. Deze achterliggende intentie was in het gezamenlijk traject een belangrijke reden om het
gebied waar we naar kijken te vergroten. Het idee was dat als de ruimte te klein is om alle wensen te
kunnen bergen, we enerzijds moeten kijken wat de prioriteiten onder de wensen zijn en anderzijds of
we de ruimte kunnen vergroten. Daarom is gezamenlijk gekeken naar het uitbreiden van het
plangebied en hierbij de mogelijkheden voor vergroening in heel Legmeer-West onder de loep te
nemen. Verschillende opties zijn daarbij aan de orde geweest. Sommige zijn uitgezocht en niet
realistisch gebleken, zoals het betrekken van een deel van het grond- en baggerdepot of het
betrekken van het compensatiegebied voor de rugstreeppad (beide aan de noordzijde van het gebied
langs de Randweg gelegen). Andere kunnen nog verder worden uitgewerkt om het areaal ommetjes
te vergroten, zoals vergroening rond het watertje en extra verbindingen te maken. Zie bijlage kaart
‘Ideeën voor bestaande en nieuwe groenstructuur’.
Voor Thamen is een belangrijke wens om een derde veld te krijgen. De ledenaantallen groeien en op
de huidige locatie wordt gebruik gemaakt van de capaciteit op het vierde hockeyveld. Een extra veld
in De Legmeer legt echter een grote claim op de beschikbare ruimte. Ook hier is gezamenlijk
onderzocht wat de achterliggende intentie is en of dat met minder ruimtebeslag kan worden
opgelost. Het compromis is gevonden in een kleiner derde veld, waar ook de helft van de jeu de
boules banen in wordt gelegd. Dit zijn de banen die niet elke week worden gebruikt, maar alleen bij
toernooien. Dit dubbelgebruik scheelt een hoop ruimte.
Het gedeelte dat is ingetekend voor het Legmeerbos houdt rekening met het idee van een
padenstructuur en aansluitingen voor het maken van ommetjes, en met water en groen. Een exacte
invulling is nog niet gemaakt omdat hierbij verdere uitwerking in samenspraak met de
initiatiefnemers en gebruikers nodig is.

3.2 Randhoornweg
Eén van de alternatieve mogelijkheden die onderzocht is, is de Randhoornweg deels af te sluiten.
Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de twee wensen voor deze locatie. Hier is een
verkeersonderzoek voor gedaan. In het verkeersonderzoek is het omringend wegennetwerk bekeken
en zijn op vier cruciale plekken bij de toegangswegen naar de wijk metingen gedaan. Voor het
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omringend wegennetwerk levert de afsluiting geen problemen op, de omliggende wegen en
kruispunten kunnen de gewijzigde stromen goed aan.

Prognose verkeersintensiteiten na afsluiting
Randhoornweg, met tussen
haakjes het verschil t.o.v.
de huidige intensiteiten

In bovenstaand kaartje zijn de vier meetpunten te zien. De metingen geven na analyse en met
gebruik making van een verkeersmodel inzicht in hoe de verkeerstromen lopen na afsluiting. Daarbij
staat in zwart de verwachte aantallen bij afsluiting van de Randhoornweg. Tussen haakjes staat het
verschil ten opzichte van de huidige situatie. Op sommige plekken neemt de intensiteit toe, maar dit
leidt met de betreffende wegcapaciteit niet tot problemen in de verkeersafwikkeling.
De knip van de Randhoornweg levert extra ruimte op. Daarentegen is er ook een nadeel aan het
opknippen van de weg, namelijk dat een bepaalde doorgangsroute niet meer mogelijk is. 61% van de
respondenten vindt dat de Randhoornweg behouden moet blijven, 21% vindt van niet en 19% is
neutraal of weet nog niet. Volgens verkeersanalyse en tellingen leiden de veranderingen in
verkeersintensiteiten die verwacht worden, niet tot problemen met de verkeersafwikkeling, de
verkeersveiligheid of de leefbaarheid in Legmeer-West. Voor de calamiteitenroute wordt nu naar het
fietspad gekeken, de uitwerking hiervan is op dit moment nog niet gedaan.

3.3 Inpassing
De gesprekken met Buurtbeheer en Thamen hebben uiteindelijk tot twee varianten geleid. Belangrijk
uitgangspunt is dat voor beide gebruikers een aaneengesloten gebied beschikbaar is. Voor Thamen
is het belangrijk dat het terrein afsluitbaar is. Maar als de club open is, zijn buurtbewoners ook meer
dan welkom. Om de velden moeten netten worden geplaatst tegen overslaande ballen. De velden
worden zoveel mogelijk in de noordwesthoek gesitueerd, zodat de woningen aan de Meerkikker en
aan de overkant van de oude spoorbaan zo min mogelijk last hebben van geluid en/of licht. Honk- en
softbal is een sport die vanaf voorjaar tot najaar wordt gespeeld. In de meest donkere dagen (waarop
het vroegst de lichten moeten worden aan gedaan) wordt er dus niet gespeeld. Er is op dit moment
geen reden aan te nemen dat de hoge bomen tussen Meerkikker en de eventuele sportvelden weg
zouden moeten. Als de Randhoornweg geknipt wordt en niet meer door het plangebied loopt,
scheelt dat veel ruimte die benut kan worden voor groen en sport. De sport kan verder de hoek in
worden gelegd. Dit heeft geleid tot de onderstaande twee varianten (gemaakt door bureau Sport en
Ruimte), die alleen verschillen in de toegangsweg. De keuze voor de noordelijke of zuidelijke
ontsluiting moet nog worden gemaakt. Beide varianten hebben voor- en nadelen, die bij een
eventuele uitwerking worden afgewogen.
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variant 1 met ontsluiting en parkeren vanaf
Randweg (noordzijde)

variant 2 met ontsluiting en parkeren vanaf
Parkeerterrein Randhoornweg (zuidzijde)

De denkrichting/getoonde schets levert in vergelijking met de situatie dat alleen Legmeerbos fase 1
of het hele Legmeerbos zou worden aangelegd, de volgende verdeling van het oppervlakte op:
situatie

aantal m2 ongeveer

Legmeerbos volgens buurtinitiatief fase 1

31.000m2

Oppervlakte van nieuw aan te leggen Legmeerbos
(indien denkrichting met sport)

25.000m2
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Oppervlakte van sportvelden en -terrein Thamen
(in combinatie met Legmeerbos)

27.000m2

Legmeerbos volgens eindbeeld initiatiefnemers

45.000m2

Dit betreft de locatie met nieuw te beheren groen, dus ten noorden van het parkachtig gebied van de
Meerkikker. Hierbij is fase 1 van het Legmeerbos het deel dat destijds als beschikbaar werd geacht en
voor de beschikbare subsidie aangelegd kon worden. Het totale plan voor het Legmeerbos is
exclusief de oorspronkelijke reservering voor sport/leisure, maar inclusief een strook naar boven
over het grond- en baggerdepot. Het depot kan echter niet worden ingezet voor groen omdat het
noodzakelijk is voor de verwerking van grond en bagger voor de gemeente. In de combinatie
Legmeerbos en Sport is de genoemde oppervlakte voor Legmeerbos alleen het nieuw aan te leggen
groen. Dus al het aanwezige groen, zoals bij Meerkikker en de groenzone langs de Faunalaan is
hierbij niet meegeteld.
De SLS is op de hoogte van de schetsen en de planning en wacht de besluitvorming af.

3.4 Consultatie
26 mensen hebben de online bijeenkomst bijgewoond en nog 24 mensen de live bijeenkomst. 364
mensen hebben de digitale enquête ingevuld. In de enquête hebben we gevraagd naar de mening
over de denkrichting voor de inpassing van Thamen en het Legmeerbos in Legmeer-west. Ook
hebben we gevraagd hoe mensen denken over het bouwen van woningen en het behouden of
toevoegen van groen. Tot slot hebben we gevraagd waar mensen wonen en of ze lid zijn van
Thamen.
81% van de deelnemers aan de enquête komt uit De Legmeer. 60% van de deelnemers aan de
enquête geeft aan dat we er niet tot onvoldoende in zijn geslaagd het Legmeerbos en Thamen
verenigbaar te maken. 20% vindt dat dit in voldoende mate tot goed is gelukt, 20% is neutraal. Bij de
beantwoording van deze vraag zien we een verschil tussen de mensen die woningbouw zeer
belangrijk vinden en mensen die groen zeer belangrijk vinden en tussen deelnemers die lid zijn van
Thamen en niet-leden. Dat ziet u in onderstaande tabel.
Deelnemers die

Percentage deelnemers dat vindt
dat het verenigbaar maken goed is
geslaagd
28%

Percentage deelnemers dat vindt
dat het verenigbaar maken niet is
geslaagd
14%

woningbouw ‘zeer
belangrijk’ vinden
groen ‘zeer belangrijk’
5%
47%
vinden
lid zijn van Thamen
29%
25%
niet lid zijn van Thamen
8%
42%
In deze tabel leest u de antwoorden op de vraag ‘In hoeverre zijn we erin geslaagd het Legmeerbos en
Thamen verenigbaar te maken?’ van de deelnemers die zeggen dat zij woningbouw of groen ‘zeer
belangrijk’ vinden en de leden en niet-leden van Thamen.
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Mensen die woningbouw zeer
belangrijk vinden en het verenigbaar
maken van Legmeerbos en Thamen
14%

28%
18%

Niet

Onvoldoende

13%

26%

Neutraal

Voldoende

Goed

Mensen die woningbouw onbelangrijk
vinden en het verenigbaar maken van
Legmeerbos en Thamen
6%

Van de personen die woningbouw
zeer belangrijk vinden, vindt 46%
(28+18%) dat Thamen en
Legmeerbos goed of voldoende
verenigbaar zijn gemaakt.

Van de mensen die woningbouw
onbelangrijk vinden is dit 10%
(4+6%).

4%

19%
60%

11%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Van de mensen die woningbouw ‘zeer belangrijk tot belangrijk’ vindt, zegt 35% dat het niet tot
onvoldoende gelukt is om Legmeerbos en Thamen verenigbaar te maken. 36% is het daar niet mee
eens, en vindt dat dit ‘voldoende tot goed’ is geslaagd. Hierbij zijn ongeveer evenveel mensen die
vinden dat het ‘goed tot voldoende’ verenigbaar is als mensen die vinden dat dit ‘niet tot
onvoldoende’ zo is, zoals in onderstaande diagram te zien is.
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4. Financiën
In onderstaande overzicht is de raming voor de verschillende varianten toegevoegd. De varianten
geven een bandbreedte en mogelijkheden, het zijn niet vaststaande aantallen. Variatie tussen de
varianten is dus mogelijk.
categorie

type

telmodel 1a

telmodel 1b

telmodel 2

sociaal

sociale appartementen

42

24%

42

24%

63

32%

goedkoop/betaalbaar;
max 325.000

betaalbare rijwoning en
appt en goedkope appt

51

29%

69

39%

84

43%

duur;
vanaf 420.000

luxe appt, 2 of 3 onder
een kap en vrijstaand, en
3-onder een kap of
rijtjeswon. in groenzone

81

47%

67

38%

49

25%

174

100%

178

100%

196

100%

totaal
raming

- €240.000

- €450.000

- €2.750.000

Bij ieder scenario vindt u in de onderste regel de uitkomst van de raming van het betreffende
scenario. Dit zijn geen harde cijfers, maar verwachtingen op basis van de huidige situatie en
kengetallen. In iedere variant is het saldo negatief, wat betekent dat de betreffende variant een
verlies voor de gemeente oplevert. Het genoemde bedrag betreft een verlies op basis van de
meegewogen onderdelen. Nog niet alle onderdelen zijn daarin namelijk meegenomen. In deze
raming zijn de verplaatsing van de sportverenigingen en alle voorzieningen, grondwerkzaamheden,
basisvariant groene inpassing en wegaanpassing in De Legmeer meegenomen. De bovenplanse
kosten en grondverwerving zijn daarentegen niet opgenomen. Dat geldt ook voor de ontsluiting van
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de nieuwe wijk (ong. 1- 1.2 mio), het geschatte planschaderisico (100K), de verrekening van het
Leisureterrein en de grondaankoop van het perceel naast Thamen en de grond voor de ontsluiting.
Voor de berekening van de kosten is de sportverplaatsing volledig toegerekend aan raming van het
project. Een verdere financiële optimalisatie is nog mogelijk, zoals door keuzes in de categorieën
woningen en in het verder aanscherpen van grondquota. Of bijvoorbeeld door het aanboren van
subsidie voor sport en btw compensatie (voorlopige schatting ongeveer 45.000).
Op dit moment heeft het Leisureterrein een boekwaarde1 van rond 1.1 mio.
Op basis van een quick scan door een extern bureau (Gloudemans) is het geschatte planschaderisico
voor beide onderzoek locaties (Legmeer en De Kwakel) samen 100.000 euro.
Onderdeel
Woningbouwprogrammering (incl. opbrengsten
en totale kosten verplaatsing sport)

Grove raming en nog te verwachten kosten
240.000 tekort – 450.000 tekort (resp. telmodel
1a en 1b)

Nog te verwachten kosten:
• Boekwaarde leisure terrein (2021)
• Ontsluiting
• Planschade
• Perceel tussen Thamen en Amstelhof
• Perceel voor de ontsluiting naast
Amstelhof

1.1 mio
1 tot 1.2 mio
100.000
PM
PM

Het telmodel 1b geeft meer woningen in de categorie goedkoop/betaalbar. In deze variant zitten 18
goedkope appartementen, waar dit woonblokje in telmodel 1a een blokje luxe appartementen
betreft. Hierdoor voldoet 1b beter aan de woningbehoefte. Telmodel 2 is niet verder meegenomen
wegens het hoge tekort. Mogelijke meevallers of tegenvallers in grondwerk of verplaatsing sport zijn
niet meegerekend.
Indicatie beheerkosten Legmeerbos
Onderstaand overzicht geeft de verwachte beheerkosten van het Legmeerbos weer in de
verschillende situaties. Uitgegaan is van een standaard norm, maar dat kan nog meer worden
afhankelijk van de inrichting.
situatie

aantal m2 ongeveer

Beheerkosten per jaar

Legmeerbos fase 1

31.000m2

€10.540,-

Legmeerbos (indien denkrichting met sport)

25.000m2

€8.500,-

Legmeerbos volgens eindbeeld van BBL

45.000m2

€15.300,-

1

Boekwaarde betekent het bedrag waarvoor dit terrein in de boekhouding staat. Indien het terrein niet wordt
verkocht speelt deze afboeking ook bij andere bestemmingen.
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5. Overwegingen voor haalbaarheid woningbouw op locatie De Kwakel
In dit hoofdstuk bespreken we de haalbaarheid aan de hand van de onderwerpen uit het
amendement van de raad:
•
•
•
•
•

•

Het behouden van de groenzone direct langs de Vuurlijn;
Inachtneming van de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam;
Een reële afweging voor bouwen binnen de LIB5 zone binnen deze specifieke situatie;
Woningen bouwen op basis van de behoefte van inwoners van Uithoorn en De Kwakel
Het initiatief van Buurtbeheer De Legmeer inzake het Legmeerbos en verplaatsing
van Thamen verenigbaar te maken, met daarbij een globale financiële indicatie voor beheer
en onderhoud: dit onderdeel op korte termijn te onderzoeken in samenwerking met de
initiatiefnemers en sportvereniging, recht doend aan het initiatief, en rekening houdend met
de tijdshorizon van de SLS-subsidie;
Een goede ruimtelijke ordening en financiële passendheid.

Het behouden van de groenzone direct langs de Vuurlijn
Voor het behoud van de groenzone is een landschappelijk inpassingsplan gemaakt. Dit geeft
voldoende mogelijkheid voor het versterken van de groenzone. Alleen op de huidige verhardingen
worden een beperkt aantal (12-18) woningen gebouwd, zonder tuin. Hierdoor blijft het overgrote
deel van de groenzone openbaar toegankelijk. De beschikbare oppervlakte voor groen wordt zelfs
groter. Tevens wordt het wandelpad in deze opzet uitgebreid richting WAPO terrein en komt er dus
meer ruimte om van de groenzone te genieten. Uit de consultatie bleek wel dat mensen in de
omgeving zich zorgen maken om de groenzone en daar geen bebouwing willen.
Inachtneming van de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam
Woningbouw op deze locatie is niet direct passend in de provinciale verordening voor wat betreft de
afstand van de Stelling. Om te bepalen hoe het totale plan de kwaliteit van de Stelling kan versterken
is dan ook een nadere onderbouwing nodig. Het versterken van de beleefbaarheid is meegenomen in
het landschappelijk plan. Dit geeft zeker kansen om de kernkwaliteiten van de Stelling te versterken.
Deze ideeën en de laatste schetsen voor een mogelijke verkaveling voor woningbouw zijn ambtelijk
besproken met de Provincie. Een vervolg zou zijn om bestuurlijk in gesprek te gaan over de
mogelijkheden voor het bouwen van woningen nabij de Stelling. In afwachting van besluitvorming,
hebben we deze overleggen voorlopig stil gelegd.
Een reële afweging voor bouwen binnen de LIB5 zone binnen deze specifieke situatie
Locatie Thamen ligt in Bestaand Stedelijk Gebied. Gemeenten zijn binnen BSG verantwoordelijk voor
een zorgvuldige ruimtelijke ordening, waarbij in de planvorming rekening moet worden gehouden
met onder andere de geluidproductie. Deze locatie is voor Uithoorn een locatie met een gemiddelde
geluidsbelasting. Diverse locaties waar de gemeente al eerder heeft besloten tot woningbouw liggen
binnen dezelfde contouren (Iepenlaan, Legmeer 456, WAPO). Daarbij kan worden opgemerkt dat de
geluidbelasting zoals hier berekend een gemiddelde is en een van de uitvliegroutes over dit gebied
gaat. Hierdoor kunnen mensen in de beleving meer hinder ondervinden dan volgens het gemiddelde
te verwachten is.
Woningbouwprogrammering naar behoefte van inwoners van Uithoorn en De Kwakel
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Het aantal nieuwe woningbouwlocaties in Uithoorn en De Kwakel is zeer beperkt terwijl de behoefte
aan woningen groot is. Dit betreft woningen in verschillende categorieën. De raad heeft het college
de opdracht gegeven om creatief te zijn in het zoeken naar oplossingen voor dit probleem.
Het onderzoek toont aan dat er op de locatie van Thamen een behoorlijke hoeveelheid woningen
gebouwd kan worden (ongeveer 170 – 195). De opgestelde varianten van het
woningbouwprogramma geven voldoende diversiteit en voldoen aan de behoefte van Uithoorn en
De Kwakel. In alle varianten is ongeveer een kwart van de woningbouw sociale huur, en is er
minimaal ongeveer een derde betaalbaar of goedkoop. Deze locatie is tevens bijzonder omdat het
grond van de gemeente betreft en er daarom meer mogelijkheid is om een eigen invulling te geven.
Hiervoor zijn bewonersinitiatieven voorzien. Met de bewonersinitiatieven kan de gemeente ook
indirect sturen op de toewijzing van deze koopwoningen. Bij reguliere koopwoningen mag een
gemeente geen voorrang verlenen aan eigen inwoners.
Verenigbaarheid van Legmeerbos en Thamen
Door extra ruimte te creëren en aan beide kanten compromissen te sluiten is zowel Thamen als
Legmeerbos inpasbaar. Geen van beide partijen krijgt de volledige gewenste inzet, maar vanuit de
projectgroep en in een gezamenlijk traject is gepoogd om aan beide achterliggende wensen zoveel
mogelijk te voldoen. Thamen is hier tevreden mee, maar de initiatiefnemers van het Legmeerbos
niet. Zij vinden dat ze daarin worden gesteund door de resultaten van de enquête. 60% van alle
respondenten vindt dat we er niet, of onvoldoende in geslaagd zijn om de initiatieven verenigbaar te
maken, 20% vindt van wel of voldoende, 20% is neutraal. 81% van de respondenten woont in De
Legmeer. Meer over de resultaten van de enquêtes vindt u hieronder.
De knip van de Randhoornweg levert extra ruimte op. Daarentegen is er ook een nadeel aan het
opknippen van de weg, namelijk dat een bepaalde doorgangsroute niet meer mogelijk is. 61% van de
respondenten vindt dat de Randhoornweg behouden moet blijven, 21% vindt van niet en 19% is
neutraal of weet nog niet. Volgens verkeersanalyse en tellingen leiden de veranderingen in
verkeersintensiteiten die verwacht worden, niet tot problemen met de verkeersafwikkeling, de
verkeersveiligheid of de leefbaarheid in Legmeer-West.
Ruimtelijke inpassing locatie Thamen/ De Kwakel
Het plangebied is gelegen tussen sportvelden en de groenzone en ligt naast de Stelling van
Amsterdam. Deze omgeving is van invloed op de inrichting en kwaliteit van het wijkje. Zo geeft de
groenzone meerwaarde voor de woningbouw, zeker gezien de opzet om de scheggen (groene
verbindingen met de groenzone) het wijkje in te laten lopen, waardoor het geheel een groene
uitstraling krijgt. De nabijheid van de Stelling van Amsterdam geeft enerzijds een cultuur-historische
kwaliteit aan de wijk en anderzijds een beperking omdat de Provincie voorwaarden stelt aan
woningbouw nabij de Stelling. Met de inrichting van de groenzone kan de beleefbaarheid van de
Stelling worden versterkt. Hiermee wordt aangesloten op een van de doelstellingen uit het
Uitvoeringsprogramma Liniedijken van de Provincie. Bij de inrichting van de wijk is uitgegaan van een
afstand van 25 meter tot aan de sportvelden, terwijl 50 meter doorgaans als richtlijn wordt
genomen. Een kleinere afstand is mogelijk omdat het nieuwbouw betreft en mensen weten waar ze
gaan wonen. Desalniettemin is 25 meter niet ideaal. De beperkte afstand tot sportvelden en tot de
Stelling zet de goede ruimtelijke ordening dan ook onder druk.
De geschetste ontsluiting naar de Noorddammerweg geeft voldoende aanleiding voor een verdere
uitwerking van een ontsluiting voor een dergelijk wijkje in een 30km zone, maar is wel krap.
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Financieel
Financieel sluit het plan negatief, het tekort is ongeveer tussen de 1.3 – 1.8 mio, exclusief de kosten
voor verwerving gronden (PM) en boekwaarde leisureterrein (boekwaarde in 2021 1.1 mio).
Draagvlak
Om draagvlak te onderzoeken zijn voor de ideeën voor beide locaties (huidige locatie Thamen in De
Kwakel en locatie in De Legmeer) bijeenkomsten georganiseerd en enquêtes uitgezet.
81% van de deelnemers aan de enquête over de inpassing in De Legmeer komt uit De Legmeer. Het
draagvlak voor de inpassing van zowel Thamen als Legmeerbos is hier boven bij verenigbaarheid
benoemd: 60% van alle respondenten vindt dat we er niet, of onvoldoende in geslaagd zijn om
verenigbaar te maken, 20% vindt van wel of voldoende, 20% neutraal. Bij de beantwoording van deze
vraag zien we een verschil tussen de mensen die woningbouw zeer belangrijk vinden en mensen die
groen zeer belangrijk vinden en tussen deelnemers die lid zijn van Thamen en niet-leden. Zie voor
meer toelichting de bijlage Participatieverslag.
Op de vraag ‘In hoeverre zijn we er met de geschetste plannen in geslaagd de kwaliteiten van de
groenzone langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te behouden?’ antwoordt 33% van de deelnemers
voldoende tot goed. 54% vindt dat we daar onvoldoende tot slecht in zijn geslaagd.
Als we kijken naar de vraag ‘Wat vindt u van de geschetste inpassing van de woningbouw op de
huidige locatie van Thamen?’, zegt 52% van de deelnemers dat dit ‘slecht tot onvoldoende’ te
vinden. 38% is van mening dat dit ‘voldoende tot goed’ is. Bij de beantwoording van beide vragen
zien we een verschil tussen de mensen die woningbouw zeer belangrijk vinden en mensen die groen
zeer belangrijk vinden en tussen deelnemers die in De Kwakel en De Legmeer wonen.
Conclusie
De resultaten laten zien dat het realiseren van woningbouw op deze plek, en de randvoorwaarden
die dat met zich meebrengt, een complexe opgave is. Zo zorgt de beperkte afstand tot sportvelden
en tot de Stelling ervoor dat de goede ruimtelijke ordening onder druk staat. De geschetste
ontsluiting naar de Noorddammerweg geeft voldoende mogelijkheden voor een verdere uitwerking,
maar is wel krap. Aan de opbrengstenkant ligt de grootste meerwaarde in het realiseren van
woningbouw, terwijl dat in Uithoorn en De Kwakel nog maar nauwelijks mogelijk is. Het
woningbouwprogramma omvat een behoorlijk deel sociale huur en betaalbare woningen en geeft
ruimte voor eigen initiatieven van inwoners (CPO). Verder geeft het landschappelijk ontwerp
aanknopingspunten voor het versterken en beter toegankelijk maken van de groenzone en liniedijk.
Het groengebied wordt zelfs groter, hoewel er door omwonenden zorgen zijn over de geschetste
bebouwing hierin. De verplaatsing van de sport geeft ruimte aan een mooi nieuw sportpark, met nog
ruimte voor een Legmeerbos. De omvang van het Legmeerbos wordt echter kleiner dan door de
initiatiefnemers en de meerderheid van de respondenten van de enquête gewenst.
Daarnaast wordt het plan negatief geraamd; het tekort is ongeveer tussen de 1.3 – 1.8 mio, exclusief
de kosten voor verwerving gronden (PM) en boekwaarde leisureterrein (boekwaarde in 2021 1.1
mio).
Uiteindelijk is het een bestuurlijke afweging of een maatschappelijke ontwikkeling de financiële
consequenties waard zijn.
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Bijlage 1A

Vijf lijnen, vijf kwaliteiten
Uithoorn, De Kwakel - Visie op het Landschap
04 juni 2021

Inhoudsopgave
.03 Locatie
.08 Historische ontwikkeling
.20 Analyse
.31 Ruimtelijk raamwerk
.36 Visie op het landschap
.41 Vijf lijnen, vijf kwaliteiten
.72 Bebouwing
.78 Brug

Locatie

Locatie

GEMEENTE UITHOORN

OMGEVINGSVISIE

INTEGRALE AFWEGING

LIB4
LIB5 (20ke)

LIB3
LIB5 (20ke)
geen LIB

Context – LIB zonering
In het
Luchthavenindelingsbesluit
(LIB) Schiphol worden er
beperkingen opgelegd t.a.v.
nieuwe bebouwing in bepaalde
gebieden.

Plangebied
met sportvelden Thamen

Ruimtelijk analyse
De Kwakel is gelegen tussen
het kernglastuinbouwgebied
aan de westzijde, het
veenweidegebied aan de
zuidzijde en de Noorder
Legmeer- en Thamerpolder
aan de noordzijde. Het gebied
wordt doorsneden door de
Stelling van Amsterdam,
waarvan de liniedijk en forten
tastbare herinneringen zin.

Historische
ontwikkeling

1850
De Kwakel is ontstaan vanuit
de veenontginning langs de
Drechtdijk.

1900
De Poel en de Legmeer zijn
ingepolderd.

1920
Fort bij de Kwakel als
onderdeel van de Stelling van
Amsterdam. Eerste tuinders
vestigen zich in het gebied.

1929
Fort bij de Kwakel verdwijnt
van de kaart.

1962
Fort bij de Kwakel keert terug
op de kaart.
De linten verdichten langzaam.

1970
Steeds meer tuinders vestigen
zich rondom de Kwakel.
Ontwikkeling van enkele
planmatige uitbreidingen.

1984
Gebied ten zuiden van het fort
is herverkaveld middels een
ruilverkaveling.

1997
Tuinders zijn dominant
aanwezig in het gebied.

2006
Nieuwbouwwijk Meerwijk
wordt ontwikkeld in het
Veenweidegebied

2015
Verdere verdichting met
tuindersbedrijven en
woningbouw-ontwikkelingen.

2019

Analyse

Oude Stelling

Oude Stelling

Nieuwe Stelling

Nieuwe Stelling

Onderverdeling Stelling van Amsterdam

Onderverdeling Stelling van Amsterdam

Toetsingskader Deelgebied Aalsmeer (BKP SVA, 2008)
Toetsingskader Deelgebied Aalsmeer (BKP SVA, 2008)

Stelling van Amsterdam
(bron: Bosch Slabbers
Landschapsarchitecten)

• 10 •

B O S CH

S L AB B E R S

Veldeenheid: herkenbaarheid knooppunt schootcirkel met acces

De Stelling van Amsterdam is
tussen 1880 en 1920 aangelegd
als verdedigingslinie rond
Amsterdam. De stelling
bestaat uit een dijklichaam
van 135 kilometer lang, met
daaraan gekoppeld 42 forten.
De Stelling van Amsterdam is
een samengestelde structuur
van militaire objecten, die zijn
unieke waarde dankt aan de
manier waarop het militaire
systeem op de topografie van
het landschap is gepland.
In 1996 is de Stelling van
Amsterdam in zijn geheel op
de UNESCO Werelderfgoedlijst
geplaatst.

Concept voor de Stelling
als landschappelijke ring
in het Metropolitane
Landschap
(bron: Provinciaal Beeldkwaliteitsplan
Stelling van Amsterdam, 2008)

Een grote kans en streven
voor de toekomst zou moeten
zijn om ervoor te zorgen dat
de Stelling een belangrijk
onderdeel gaat vormen van
het recreatief netwerk van de
Amsterdam Metropolitan Area.

Hoofdverdedigingslijn
als ruggengraat van het
landschap
(bron: Eindrapport Energietransitie en
Cultureel Erfgoed, 2018)

Contrast tussen binnen-buiten,
veilig – onveilig, nat – droog:
veilig achter de Vuurlijn,
onveilig buiten de Vuurlijn.

Kernkwaliteiten
Strategisch Landschap

(bron: Eindrapport Energietransitie en
Cultureel Erfgoed, 2018)

Het strategisch landschap’
omvat de volgende
onderdelen:
– hoofdverdedigingslijn
– komkeringen
– inundatiekommen
– accessen
– onbebouwde verboden kringen
– houten huizen

Aalsmeer toetsingskaart
ensemble
(bron: Provinciaal Beeldkwaliteitsplan
Stelling van Amsterdam, 2008)

In dit deelgebied is de
Stellingzone niet meer als
open ruimte herkenbaar. De
hoofdverdedigingslijn heeft
daarin de vorm van een
speciaal aangelegde Liniedijk
(de Vuurlinie), die echter
weinig monumentale expressie
heeft.

Oorspronkelijk
Stellingssysteem
Aalsmeer
(bron: Provinciaal Beeldkwaliteitsplan
Stelling van Amsterdam, 2008)

In dit deelgebied moet
de toetsing van nieuwe
ontwikkelingen zich niet
richten op het behoud van
openheid, maar op het
handhaven en maken
van groene en blauwe
verbindingslijnen binnen het
Stellingsysteem.

Kwaliteiten en kansen
– ligging aan de liniedijk
– parcellering landschap
– groene boomrijke rand aan
de Vuurlijn

hoogteverschil en boomstructuur langs Vuurlijn

water- en groenstructuur

verdeeld door volwassen bomen

landschappelijke relatie met de omgeving

Situatiefoto’s

-4,3m

-0,8m

Hoogtes van het
maaiveld
(AHN)

Er is een groot hoogteverschil
tussen de sportvelden en
Vuurlijn aan de grens van het
plangebied.

Ruimtelijk raamwerk
Haalbaarheidsstudie, 04 november 2020

Amstelhof

hockeyvelden Qui Vive

tennisvelden Qui Vive

Concept – groen
het groen langs de Vuurlijn
wordt de nieuwe woonbuurt
ingetrokken en vormt
groene scheggen tussen de
woonvelden, waardevolle en
volwassen bomen worden
zoveel mogelijk behouden

Concept – groen
huidige situatie,
groenstructuur haaks op
Vuurlijn met doorzichten

Amstelhof

Concept – water
hockeyvelden Qui Vive

tennisvelden Qui Vive

De huidige waterstructuur
wordt zo veel als mogelijk
behouden, een extra
verbinding wordt toegevoegd
langs de hockeyvelden als
natuurlijke erfafscheiding.
Wadi’s (bufferings- en
infiltratievoorziening die
tijdelijk gevuld is met
hemelwater) kunnen
worden toegepast in
de groene scheggen en
maken gebruik van het
natuurlijke hoogteverloop
vanaf de Vuurlijn richting de
hockeyvelden.

Concept – oriëntatie en
korrelgrootte
De bebouwing is georiënteerd
op de groene scheggen en de
wegenstructuur.
Qua korrelgrootte (maat en
schaal van de bouwing) is
er een gradient van grotere
blokken (rijwoningen)
tegenover de hockeyvelden
naar een kleinere schaal
van 2-onder-1 kapwoningen
en vrijstaande woningen
richting het groen langs
de Vuurlijn. In het groen is
losse bebouwing mogelijk
in de vorm van alzijdige
appartementengebouwen en
vrijstaande woningen.

Visie op het landschap
Haalbaarheidsstudie, Vervolgonderzoek 04 juni 2021

Opgave

Nieuw plangebied, vervolgonderzoek - juni 2021

*Onderzoek naar
ontwikkelkansen voor het
bosgebied langs de vuurlijn
*Benadering van de opgave
op drie verschillende
schaalniveaus:
- Stelling van Amsterdam
- Gemeente Uithoorn
- Nieuwe Buurt

Stelling van Amsterdam
*onderzoeksgebeid maakt deel
uit van het monument
*recreanten die zich op de
route bewegen komen door het
onderzoeksgebied

Uithoorn, De Kwakel
*plek in het gemeentegebied
met karakteristieke
eigenschappen
*recreatieve functie voor
bewoners

Nieuwe Buurt

Plankaart uit Haalbaarheisstudie, 04 november 2020

*ruimtelijk verbonden met de
ontwikkeling van een nieuwe
woonbuurt
*draagt bij aan de kwaliteit
van de leefomgeving

Vijf lijnen,
vijf kwaliteiten

Bestaande situatie
*opvallend is het lineaire
karakter van het gebied
*bezoekers maken gebruik van
de lineaire infrastructuur
*grote delen zijn niet
toegankelijk waardoor dit
ruimte biedt aan flora en fauna

Bestaande situatie

Vijf lijnen

De Ringvaart

*onderdeel van het lokale
waternetwerk
*waterelement met betekenis
voor flora & fauna
*klimaatfuncties

De Dijk

*historische betekenis als
onderdeel van het monument
Stelling van Amsterdam
*recreatieve route
*duurzaam beheer door
beweiding
*openheid heeft betekenis voor
flora & fauna

De Vuurlijn

*onderdeel van een recreatieve
route; ideaal voor beweging:
fietsen, hardlopen, skaten
*karakteristiek straatprofiel
met bestaande bomen
*straat met verbindings- en
ontsluitingsfunctie

De Bos Zone

*bestaande bomen
*grote delen niet toegankelijk
*ruimte voor flora en fauna
*rust
*open plekken in het bos
*natuurbeleving

De Nieuwe Buurt

*overgang van bebouwing
naar bos
*water als aantrekkelijke
verblijfsplek, toegankelijke
oevers
*waterelement en openheid
met betekenis voor flora en
fauna

Vijf kwaliteiten

ontwikkelgebied

stelling van amsterdam

Bos Zone en
Nieuwe Buurt als
ontwikkelgebied
*bestaande kwaliteiten van
de bos zone worden gezien als
potentieel voor ingrepen
*ontwikkeling nieuwe buurt
biedt kansen
*straat/dijk/kanaal als
onderdeel van het monument

De Bos Zone

*ruimte geven aan flora en
fauna
*natuurbeleving
*zorgvuldig inpassen van
functies

Onderzoek naar
bestaande ruimtelijke
kwaliteiten in het gebied

‘Nieuwe Buurt’

‘Bos Zone’

‘Vuurlijn’

*gelaagdheid van bomen /
onderbegroeiing/gras en
kruidenvegetatie
*afwisseling van open en
dichte plekken
*pad maakt het gebied
toegankelijk
*randen gedefinieerd door
water en straat

Bestaande ruimtelijke
kwaliteiten

Ontwerpelementen
Natuur
ruimte voor flora en fauna

natuur handhaven

lijnen verbinden

Verbinden
lijnen met elkaar in
verbinding brengen
Plekken
gebied toegangelijk
maken, plekken creëren

plekken creëren

functies inpassen

Functies
natuurbeleving,
zorgvuldig inpassen van
aantrekkelijke functies

Referentiebeelden

Herstel Liniedijken
Stelling van Amsterdam
liniedijk vanaf
Fort bij Nigtevecht

Potentieel Stelling van
Amsterdam

bestaande situatie

Uitvoeringsprogramma Herstel Liniedijken, 16 maart 2021

*versterken van de
beleefbaarheid van de
Stelling door het vergroten
van de zichtbaarheid en
herkenbaarheid van de
liniedijken
*herstellen van de eenheid
Ringvaart-Dijk-Vuurlijn
*markeringen bij relevante
punten
*toepassen van speciaal
“linie”straatmeubiair

Aansluitingen
*verbinden met de Nieuwe
buurt en vormgeven van de
overgangen
*aansluiten op bestaande en
toekomstige structuren in het
noorden en zuiden
*versterken van karakteristiek
profiel Vuurlijn

Scenario Verbindingen

*vier grote verbindingen die
aansluiten op de scheggen van
de toekomstige buurt
*verbinden van bebouwing en
vuurlijn
*langs de verbindingen
ontstaat ruimte voor functies
*pad door het bos maakt de
bos zone toegankelijk

Bestaande en nieuwe
ruimtelijke kwaliteiten
Doelstelling is een
verscheidenheid van ruimtes in
het gebied

Referentiebeelden

Scenario Bosplein

*plein onder de bestaande
bomen die zich duidelijk
onderscheidt van de omgeving
*zichtlijnen
*herkenbare elementen creëren
identiteit
(bestrating en/of
inrichtingselementen)
*wordt onderdeel van de route
Stelling van Amsterdam:
informatie- en rustplek
*netwerk van paden maakt het
gebied toegankelijk

Bestaande en nieuwe
ruimtelijke kwaliteiten
Doestelling is een
verscheidenheid van ruimtes in
het gebied

Referentiebeelden

Bebouwing

Scenario Verbinding
Bebouwing is mogelijk in
een gebied tussen twee
verbindingen

compositie van meerdere drieonder-een-kapwoningen tussen
de bomen met privé terrassen
en parkeren op afstand

Scenario Bosplein
Bebouwingsvelden zijn
verspreid over het gebied
en gekoppeld aan het
padennetwerk

meerdere clusters van
grondgebonden rijwoningen
met een privé terras en
collectieve parkeerplaatsen

Duurzaamheid
Leefomgeving en woonkwaliteit
voor bebouwing in de Bos Zone is
van hoge waarde; aanleiding om
bebouwing te koppelen aan de
volgende ambities:
*typologie en materialisatie
passend bij sfeer van de zone
*beperkte privé buitenruimte op
begane grond
*circulariteit
*natuurinclusiviteit
Kansen voor een bijzondere woonvorm
passend bij deze zone, vanuit een specifieke
doelgroep/initiatiefnemers; bijvoorbeeld een
CPO project met tiny houses

Brug

*Bos Zone als aantrekkelijk
gebied makkelijker bereikbaar
maken
*onderzoek naar mogelijkheden
voor een verbinding over het
water en aansluiting aan
openbaar wegennet
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1013 NJ, Amsterdam
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Inleiding

4

Aanleiding en opgave
De gemeente Uithoorn heeft een woningbouwopgave en
is genoodzaakt creatief op zoek te gaan naar potentiële
bouwlocaties. In dit kader zijn er drie zoeklocaties
aangewezen. Voor deze locaties heeft de gemeente
eerste scenario’s ontwikkeld en berekeningen verricht
met aantal woningen, verdeling van het programma
en dichtheden. Rijnboutt heeft op basis hiervan een
stedenbouwkundige studie verricht naar elk van de drie
locaties.
In 2020 is er ook onderzoek gedaan naar de
ontwikkeling op de velden van Qui Vive. De
verplaatsing van deze sportvelden bleek niet haalbaar.
Deze haalbaarheidsstudie richt zich op één van deze
locaties, te weten de sportvelden van Thamen in de
Kwakel.
De haalbaarheid van woningbouw in dit plangebied
is onderzocht aan de hand van breed verkennend
ruimtelijk onderzoek, financiele haalbaarheid valt

buiten beschouwing en is getoetst door de gemeente.
Het onderzoek richt zich op een aantal thema’s
zoals de ontsluiting, afstand tot de sportvelden,
woontypologie en aantallen, parkeren, groenstructuur,
beschermingszone van de waterkering van de Vuurlijn,
de watertoets en ander vigerend beleid zoals LIB en het
bestemmingsplan.

5

Locatie & omgeving

6

Locatie
in gemeente Uithoorn

7

N201
Legmeer

Noorddammerweg
Amstelhof

Zijdelweg

Uithoorn
Vuurlijn

de Kwakel

Locatie

Kon. Máximalaan

Amstel
Meerwijk

Het plangebied ligt in de gemeente
Uithoorn, nabij de historische kern
van de Kwakel en langs de recreatieve
en historische route van de Vuurlijn.
De locatie ligt gunstig ten opzichte
van voorzieningen (scholen, winkels,
horeca en meerdere sportfaciliteiten).
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golf

No
or

dd

am

me

rw

eg

Amstelhof sportclub

Thamen honkbal

Qui Vive hockey
en tennis

Vuurlijn

Plangebied
met sportvelden Thamen
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hoogteverschil en boomstructuur langs Vuurlijn

water- en groenstructuur

omgeven door volwassen bomen

landschappelijke relatie met de omgeving

Situatiefoto’s

10

Vigerend beleid

11
Legenda

Bestemmingsplan
(ruimtelijkeplannen.nl)
Om een gewenste ontwikkeling
mogelijk te maken, moet het
bestemmingplan voor deze locatie
worden gewijzigd van sport naar
wonen / mix. Dat zou dan een
discussie op gang brengen over de
relatie tussen wonen en sportvelden,
en randvoorwaarden van de
waterstaatkundige bestemming langs
de Vuurlinie.
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Legger waterschap Amstel,
Gooi en Vecht
De beschermingszone van de
waterkering beslaat een substantieel
deel van het plangebied. Daarom
is het belangrijk om goed de
ontwikkelmogelijkheden van de
beschermingszone te onderzoeken.
Toelichting zoneringen:
Kernzone: Het centrale gedeelte van
het waterstaatswerk. Biedt maximale
bescherming voor de dijk volgens de
keur.
Binnenbeschermingszone: Aan een
waterstaatswerk grenzende zone.
Binnen de zone geldt een beperking
voor wat betreft het ondernemen van
activiteiten zoals bouwen of slopen
van werken.
Buitenbeschermingszone: Het gebied
met het minste strenge gebodsregime.
(Waterschap Rivierenland; Rijksoverheid;
Hoogheemraadschap van Rijnland)
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GEMEENTE UITHOORN

OMGEVINGSVISIE

INTEGRALE AFWEGING

LIB4
LIB5 (20ke)

LIB3
LIB5 (20ke)
geen LIB

Context – LIB zonering
In het Luchthavenindelingsbesluit
(LIB) Schiphol worden er beperkingen
opgelegd t.a.v. nieuwe bebouwing in
bepaalde gebieden.
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Analyse & onderzoek

15

Historische ontwikkeling
1850
De Kwakel is ontstaan vanuit de
veenontginning langs de Drechtdijk.

16

1900
De Poel en de Legmeer zijn
ingepolderd.

17

1920
Fort bij de Kwakel als onderdeel van
de Stelling van Amsterdam. Eerste
tuinders vestigen zich in het gebied.

18

1929
Fort bij de Kwakel verdwijnt van de
kaart.

19

1962
Fort bij de Kwakel keert terug op de
kaart.
De linten verdichten langzaam.

20

1970
Steeds meer tuinders vestigen zich
rondom de Kwakel.
Ontwikkeling van enkele planmatige
uitbreidingen.

21

1984
Gebied ten zuiden van het fort
is herverkaveld middels een
ruilverkaveling.

22

1997
Tuinders zijn dominant aanwezig in
het gebied.

23

2006
Nieuwbouwwijk Meerwijk wordt
ontwikkeld in het Veenweidegebied

24

2015
Verdere verdichting met
tuindersbedrijven en woningbouwontwikkelingen.

25

2019

26

Ruimtelijk analyse
De Kwakel is gelegen tussen het
kernglastuinbouwgebied aan de
westzijde, het veenweidegebied aan
de zuidzijde en de Noorder Legmeeren Thamerpolder aan de noordzijde.
Het gebied wordt doorsneden door
de Stelling van Amsterdam, waarvan
de liniedijk en forten tastbare
herinneringen zin.
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Oude Stelling

Oude Stelling

Nieuwe Stelling

Nieuwe Stelling

Onderverdeling Stelling van Amsterdam

Onderverdeling Stelling van Amsterdam

Toetsingskader Deelgebied Aalsmeer (BKP SVA, 2008)
Toetsingskader Deelgebied Aalsmeer (BKP SVA, 2008)

Stelling van Amsterdam
(bron: Bosch Slabbers
Landschapsarchitecten)

28

n

De Stelling van Amsterdam is
tussen 1880 en 1920 aangelegd als
verdedigingslinie rond Amsterdam.
De stelling bestaat uit een dijklichaam
van 135 kilometer lang, met daaraan

• 10 •
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Veldeenheid: herkenbaarheid knooppunt schootcirkel met acces

gekoppeld 42 forten. De Stelling van
Amsterdam is een samengestelde
structuur van militaire objecten, die
zijn unieke waarde dankt aan de
manier waarop het militaire systeem
op de topografie van het landschap
is gepland. In 1996 is de Stelling
van Amsterdam in zijn geheel op de
UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst.

29

Concept voor de Stelling als
landschappelijke ring in het
Metropolitane Landschap
(bron: Provinciaal Beeldkwaliteitsplan
Stelling van Amsterdam, 2008)
Een grote kans en streven voor de
toekomst zou moeten zijn om ervoor te
zorgen dat de Stelling een belangrijk
onderdeel gaat vormen van het
recreatief netwerk van de Amsterdam
Metropolitan Area.

30

Hoofdverdedigingslijn
als ruggengraat van het
landschap
(bron: Eindrapport Energietransitie en
Cultureel Erfgoed, 2018)
Contrast tussen binnen-buiten, veilig
– onveilig, nat – droog: veilig achter de
Vuurlijn, onveilig buiten de Vuurlijn.
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Kernkwaliteiten Strategisch
Landschap
(bron: Eindrapport Energietransitie en
Cultureel Erfgoed, 2018)
Het strategisch landschap’ omvat de
volgende
onderdelen:
– hoofdverdedigingslijn
– komkeringen
– inundatiekommen
– accessen
– onbebouwde verboden kringen
– houten huizen
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Aalsmeer toetsingskaart
ensemble
(bron: Provinciaal Beeldkwaliteitsplan
Stelling van Amsterdam, 2008)
In dit deelgebied is de Stellingzone
niet meer als open ruimte herkenbaar.
De hoofdverdedigingslijn heeft daarin
de vorm van een speciaal aangelegde
Liniedijk (de Vuurlinie), die echter
weinig monumentale expressie heeft.
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Oorspronkelijk
Stellingssysteem Aalsmeer
(bron: Provinciaal Beeldkwaliteitsplan
Stelling van Amsterdam, 2008)
In dit deelgebied moet de toetsing
van nieuwe ontwikkelingen zich niet
richten op het behoud van openheid,
maar op het handhaven en maken van
groene en blauwe verbindingslijnen
binnen het Stellingsysteem.
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Kwaliteiten en kansen
– ligging aan de liniedijk
– parcellering landschap
– groene boomrijke rand aan de
Vuurlijn
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-4,3m

-0,8m

Maaiveldhoogtes
(AHN)
Er is een groot hoogteverschil tussen
de sportvelden en Vuurlijn aan de
grens van het plangebied.
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werknummer
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opdrachtgever
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kadastrale grens
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Uithoorn
De Kwakel
stadium

haalbaarheidsstudie
NAP
onderwerp tekening

ontsluiting
hockey - huidig
schaal

1:200
formaat

A4
getekend

KM
datum

20-07-2021
gewijzigd

Doorsnede – hockeyvelden
huidige situatie

tekeningnummer

000-00
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kadastrale grens
werknummer
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Uithoorn
De Kwakel

NAP

stadium

haalbaarheidsstudie
onderwerp tekening

ontsluiting
25m afstand van hockey
schaal

1:200
formaat

2.3m

4.9m

0.8m

5m

6m

2m

2m

A4

2m

25m

getekend

KM
datum

Principeprofiel –
hockeyvelden

20-07-2021
gewijzigd

afstand van sportvelden tot gevel,
25m
tekeningnummer

000-00
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Legenda
auto ontsluiting
auto- en fietsontsluiting via Vuurlijn
voet- en fietspad
voetpad

Ontsluiting
huidig
Noorddammerweg is de
hoofdontsluitingsroute in de
omgeving, de Vuurlijn wordt weinig
gebruikt, heeft een smal profiel en
is vooral bedoeld voor recreatief
langzaam verkeer
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Legenda
auto ontsluiting
alleen calamiteitenroute
weg langs Vuurlijn

Ontsluiting – optie 1 en
voorkeur
Tussen Amstelhof en hockeyvelden
Ontsluiting van het gebied
dient plaats te vinden via de
Noorddammerweg, de Vuurlijn kan
gebruikt worden als calamiteitenroute
risico’s:
- beperkte ruimte tussen het gebouw
van Amstelhof en de watergang langs
het hockeyveld
- ontsluiting vereist een overeenkomst
met Amstelhof
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Ontsluiting
ruimte tussen Amstelhof en
hockeyvelden – foto huidige situatie
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bestaande situatie

6.4m

5.4m (5.1-5.7m)

3.5m

15.3m

ontwerp 2

Doorsnede
– ontsluiting via
werknummer
1916
Noorddammerweg
bestaande situatie

opdrachtgever

gemeente Uithoorn
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6.4m

5.4m (5.1-5.7m)

3.5m

15.3m

ontwerp 2
werknummer

1916
opdrachtgever

gemeente Uithoorn
werk

Uithoorn
Kwakel
stadium

haalbaarheidsstudie

bestaand water breedte

onderwerp tekening

doorsnede ontsluiting
Noorddammerweg 02
schaal

1:200
formaat

0.8m

4.8m
0.8m (0.6-1.5m)

5.4m (5.1-5.7m)
15.3m

3.5m

A4
getekend

KM / AJ
datum
Doorsnede
– ontsluiting via
Noorddammerweg

16-07-2021

gewijzigd
nieuwe
route tussen Amstelhof en
hockeyvelden, variant A
tekeningnummer
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bestaand water breedte

onderwerp tekening

doorsnede ontsluiting
Noorddammerweg
schaal

1:200
formaat

0.5m

4.8m

1.8m

4.7m (4.2-5.6m)
15.3m

3.5m

A4
getekend

KM / AJ

Doorsnede
– ontsluiting via
datum
16-07-2021

Noorddammerweg
gewijzigd
nieuw
route tussen Amstelhof en
hockeyvelden – variant B (met trottoir)

tekeningnummer
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Legenda
auto ontsluiting
alleen calamiteitenroute
weg langs Vuurlijn

Ontsluiting – optie 2
langs zendmast
risico’s:
- route om zendmast heen
- ontsluiting door parkeerterrein van
Amstelhof vereist een overeenkomst
met Amstelhof en een compensatie
van een deel van de parkeerplaatsen
- beperkte ruimte langs het groen

47

Ontsluiting
ontsluiting om zendmast – foto’s
huidige situatie
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Legenda
auto ontsluiting
alleen calamiteitenroute
weg langs Vuurlijn

Ontsluiting – optie 3
langs tennisbanen die momenteel in
gebruik zijn als parkeerterrein
risico’s:
- ontsluiting door parkeerterrein van
Amstelhof vereist een overeenkomst
met Amstelhof en een compensatie
van een deel van de parkeerplaatsen
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Ontsluiting
tennisvelden, parkeerplek achter
Amstelhof – foto’s huidige situatie
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Legenda
auto ontsluiting
alleen calamiteitenroute
weg langs Vuurlijn

Ontsluiting – optie 4
ter plekke van tennisbanen
risico’s:
- verplaatsing tennisbanen verreist
- ontsluiting door parkeerterrein van
Amstelhof vereist een overeenkomst
met Amstelhof en een compensatie
van een deel van de parkeerplaatsen

Ruimtelijk raamwerk
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Ruimtelijk concept
Er wordt een rustig groen woonmileu
gecreëerd in het lager gelegen
gebied achter de Vuurlijn. Hier wordt
het aanwezige volwassen groen
benut, waarbij de groenzone langs
de Vuurlijn als het ware de nieuwe
woonbuurt ingetrokken wordt en
vormt hiermee groene scheggen
tussen de woonvelden. Vanuit alle
woonvelden is er een directe relatie
met het groen met doorzicht naar
de Vuurlijn, veel mogelijkheden om
te wandelen in het gebied en door
te lopen naar de recreatieve groene
wandelroute op de Vuurlijn.
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Concept – groen
huidige situatie, groenstructuur haaks
op de Vuurlijn met doorzichten
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Visie op het landschap
Deze visie, opgesteld in juni 2021,
vormt een integraal onderdeel van de
visie en het ruimtelijk kader voor de
ontwikkeling van de sportvelden van
Thamen in de Kwakel
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Vijf kwaliteiten

56

*vier grote verbindingen die
aansluiten op de scheggen van de
toekomstige buurt
*verbinden van bebouwing en vuurlijn
*langs de verbindingen ontstaat
ruimte voor functies
*pad door het bos maakt de bos zone
toegankelijk
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Woonmilieu
Beoogde kwaliteit met grondgebonden
woningen en kleinschalige
appartementengebouwen in een
rustig groen woonmilieu

Verkavelingsstudies

60

vrijstaand
(180m² GO, 350m² kavel)

vrijstaand (180m2 GO, 350m2 kavel)

2-onder-1-kap
(160m² GO, 200m² kavel)

2-onder-1-kap, 3 lagen (160m2 GO, 200m2 kavel)

betaalbare koop, 3 lagen (120m2 GO, 140m2 kavel)

betaalbare koop – rijwoning
(120m² GO, 140m² kavel)

sociale huur – rijwoning
(100m² GO, 100m² kavel)

sociaal huur (100m2 GO, 100m2 kavel)

Bouwstenen
grondgebonden woningen
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50.5
m2m250.5 m270.9
44.8
76.9
m2m2

58.7
m2m2
89.5

12.2m

74.8 m22

12.2m

38.6m
41.3m

54.3 m2

76.9 m2

89.5 m2

44.5 m2

12.2m

74.8 m2

12.2m

38.6m
35.9m

54.3 m2

22.32m

33.12m

15m

taalbare appartementen

GO:
72.7 m2
GO: 72,7 m2

46.7m
GO:
117.9 m2
type X

GO: 117,9 m2

GO:
78.1 m2

GO:
78.1 m2

type X

2

type X

GO: 78,1 m2

2

Bouwstenen

GO:
117.9 m2
type X

GO: 117,9 m2

GO: 78,1 m2

74.8 m2
BVO: 334,8 m2

BVO: 496,8 m2

76.9 m2
2

76.9 m2

44.5 m2

89.5 m2

12.2m

type X

appartementen
sociaal
betaalbaar
duur		

ca. 50 m² GO
ca. 80 m² GO
ca.100 m² GO
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appartementen, max. 4 bouwlagen
stijgpunt / gallerij
bergingen/fietsparkeren

hoofdentree
parkeren op maaiveld onder het
gebouw
wonen op begane grond

Appartementen
principe inpassing woningen en
parkeren, 4 bouwlagen
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Telmodel 1
verkavelingsplan
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programma

programma

sociaal (app)
goedkoop/betaaldbaar (egw en app)
duur (ewg en app)
2-onder-1 kap
vrijstaand

42
69
67

24%
38%
38%

178 woningen

sociaal (app)
woningtypes
goedkoop/betaaldbaar (egw en app)
sociale rijwoningen
duur (ewg en app)
sociale appartementen
2-onder-1 kap betaalbare rijwoning
betaalbare appartementen
vrijstaand
2-onder-1 kapwoningen

A

woningtypes

42
69
0
67
42

24%
38%
38%

30
39
36
2
3
14
12

178 woningen

3-onder-1 kap tussenwoning
vrijstaande woningen
luxe appartementen
woningen groenzone divers
appartement gebouwen (4 lagen)

sociale rijwoningen
21
blok A
blok B
21
sociale appartementen
blok C
21
betaalbare rijwoning
blok D
18
blok E
betaalbare appartementen14
2-onder-1 kapwoningen
3-onder-1 kap tussenwoning
vrijstaande woningen
luxe appartementen
woningen groenzone divers

B

C

0
42
30
39
36
2
3
14
12werknummer
1916

A

E

appartement gebouwen (4 lagen)
D

B

opdrachtgever

gemeente Uithoorn

blok A
blok B
blok C
blok D
blok E

21
21
21
18
14

werk

Uithoorn
De Kwakel
stadium

haalbaarheidsstudie
onderwerp tekening

woontypologie
telmodel 1
schaal

1:2000

Telmodel 1
programma

formaat

A3

werknummer
getekend

1916

KM/AJ

E
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uitgeefbare oppervlakte
totaal:

19.895 m2

2.920 m2

4.195 m2

3.735 m2

werknummer

3.535 m2

1916
opdrachtgever

gemeente Uithoorn
4.410 m2
werk

Uithoorn
De Kwakel

275 m2
275 m2

stadium

haalbaarheidsstudie
275 m2

onderwerp tekening

uitgeefbare oppervlakte
telmodel 1

275 m2

Telmodel 1
uitgeefbaar gebied
19.895 m 2

schaal

1:2000
formaat

A3
getekend

KM/AJ
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parkeren

parkeren

openbare ruimte
eigen terrein
eigen kavel
groene zone
totaal:

parkeerbehoefte
openbare ruimte
eigen terrein type woning
goedkoop
egw
eigen kavel
goedkoop app
groene zone (<55m2)
goedkoop app
totaal:
(>55m2)
midden egw
midden app
duur egw
duur app

parkeerbehoefte
type woning

goedkoop egw
goedkoop app
(<55m2)
goedkoop app
(>55m2)
midden egw
midden app
duur egw
duur app

bezoekers
aantal
totaal nodig:

142
97
33
16
288 pp

aantal

0
28

142
97 pp nodig
0
33
25
16
45
288 pp

p-norm bewoners

1.1
0.9

32

1.4

42
21
41
14

1.4
1.4
1.4
1.4

59
29
57
20

178
0.3bewoners
p-norm

53 pp
288 pp

nodig

0
28

1.1
0.9

0
25

32

1.4

45

42
21
41
14

1.4
1.4
1.4
1.4

59
29
57
werknummer20

178

0.3

1916

bezoekers
totaal nodig:

53

opdrachtgever

288 pp
gemeente Uithoorn
werk

Uithoorn
De Kwakel
stadium

haalbaarheidsstudie
onderwerp tekening

verkavelingstudie
telmodel 1
schaal

1:2000

Telmodel 1
parkeren

formaat

A3

werknummer
getekend

1916

KM/AJ

67

Telmodel 2
verkavelingsplan
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programma

programma

sociaal (app)
betaalbaar (egw en app)
duur (egw en app)
2-onder-1 en vrijstaand

63
84
49

32%
43%
25%

196 woningen

sociaal (app) woningtypes
betaalbaar (egw
en rijwoningen
app)
sociale
sociale appartementen
duur (egw en app)
betaalbare rijwoning
betaalbare appartementen
2-onder-1 en vrijstaand

woningtypes

63
84
49

0
63
48
36
16
0
1
14
18

2-onder-1 kapwoningen
3-onder-1 kap tussenwoning
vrijstaande woningen
luxe appartementen
woningen groenzone divers

32%
43%
25%

196 woningen

appartement gebouwen (4 lagen)

B
A

D
C

sociale rijwoningen
blok A
21
sociale appartementen
21
blok B
blok C
18
betaalbare rijwoning
blok D
21
betaalbare appartementen
blok E
14
blok F
18
2-onder-1 kapwoningen
3-onder-1 kap tussenwoning
vrijstaande woningen
luxe appartementen
woningen groenzone divers

0
63
48
36
16
0
1
14
18
werknummer

B

E

A

F

appartement gebouwen (4 lagen)
blok A
blok B
blok C
blok D
blok E
blok F

21
21
18
21
14
18

1916
opdrachtgever

gemeente Uithoorn
werk

Uithoorn
De Kwakel
stadium

haalbaarheidsstudie
onderwerp tekening

woontypologie
telmodel 2
schaal

1:2000

D
C

Telmodel 2
programma

formaat

A3

werknummer
getekend

1916

KM/AJ

E
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programma
totaal:

20.250 m2

2.920 m2
485 m2
4.195 m2

3.735 m2

werknummer

3.995 m2

1916
opdrachtgever

gemeente Uithoorn
4.450 m2
werk

Uithoorn
De Kwakel

485 m2

stadium

haalbaarheidsstudie
onderwerp tekening

485 m2

uitgeefbare oppervlakte
telmodel 2

Telmodel 2
uitgeefbaar gebied
20.250 m 2

schaal

1:2000
formaat

A3
getekend

KM/AJ
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parkeren

parkeren

openbare ruimte
eigen terrein
eigen kavel
groene zone
totaal:

parkeerbehoefte
openbare ruimte
eigen terrein type woning
goedkoop
egw
eigen kavel
goedkoop app
groene zone (<55m2)
goedkoop app
totaal:
(>55m2)
midden egw
midden app
duur egw
duur app

parkeerbehoefte
type woning

goedkoop egw
goedkoop app
(<55m2)
goedkoop app
(>55m2)
midden egw
midden app
duur egw
duur app

bezoekers
aantal
totaal nodig:

135
122
31
24
312 pp

aantal

0
42

135
122 pp nodig
0
31
38
24
29
312 pp

p-norm bewoners

1.1
0.9

21

1.4

66
36
17
14

1.4
1.4
1.4
1.4

92
50
24
20

196
0.3bewoners
p-norm

59 pp
312 pp

nodig

0
42

1.1
0.9

0
38

21

1.4

29

66
36
17
14

1.4
1.4
1.4
1.4

92
50
24
werknummer20
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0.3

1916

bezoekers
totaal nodig:

59

opdrachtgever

312 pp
gemeente Uithoorn
werk

Uithoorn
De Kwakel
stadium

haalbaarheidsstudie
onderwerp tekening

parkeren
telmodel 2
schaal

1:2000

Telmodel 2
parkeren

formaat

A3

werknummer
getekend

1916

KM/AJ

71

smalle rijlopers als
shared space
wonen aan tussenpaden
met verblijfskwaliteit

openbaar groen met
wandelpaden

Referentiebeelden

72

sloot langs sportvelden

parkeren onder gebouw

huidige groen benutten
voor groene scheg

wadi in het groen
groene parkeervakken

Referentiebeelden

73

appartementengebouw
aan het groen
wonen aan het groen

losse bebouwing tussen
de bomen

Referentiebeelden

74

Amstelhof

hockeyvelden Qui Vive

Water
werknummer
De huidige waterstructuur wordt
1916
zo veel als mogelijk behouden, een
opdrachtgever

tennisvelden Qui Vive

gemeente
Uithoorn
extra verbinding wordt
toegevoegd
werk
langs de hockeyvelden als natuurlijke
Uithoorn
De Kwakel
erfafscheiding. Wadi’s (bufferingsstadium
haalbaarheidsstudie
en infiltratievoorziening
die tijdelijk
onderwerp
tekening
gevuld is met hemelwater)
kunnen
facetkaart
worden toegepast in de groenewater
schaal
1:2000
scheggen en maken gebruik van
het
natuurlijke hoogteverloop vanafformaat
de
A3
Vuurlijn richting de hockeyvelden.
getekend

KM/AJ
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6.660 m2

verharding

water (totaal)
3.730 m
verharding
(6.660
m²)
te dempen water
675 m (18%)
water (3.730 m²)
te dempen water (675 m², 18%)
2

2

werknummer

1916
opdrachtgever

gemeente Uithoorn
werk

Uithoorn
De Kwakel
stadium

haalbaarheidsstudie
onderwerp tekening

verharding balans
bestaande situatie
schaal

Watertoets
bestaande situatie

1:2000
formaat

A3
getekend

KM/AJ
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17.360 m2

verharding

halfverharding
1.100 m
verharding
(17.360
m²)
water - bestaand
3.055 m
water - nieuw
1.870 m
halfverharding
(550
gedempt water
675 m m²)
wadi
250 m
bestaand water (3.055 m²)
nieuw water (1.870 m²)
gedempt water (675 m²)
wadi (250 m²)
2
2
2

2
2

Wateropgave
toename verharding		

10.700 m²
werknummer

10% compensatie		
compenseren gedempt water

+

1.070
1916 m²
675 m²

opdrachtgever

gemeente Uithoorn

opgave te graven water		
nieuw te graven water		
balans		
		

1.745 m²
werk
m²
+
125 m²
stadium

Uithoorn
1.870
De Kwakel
haalbaarheidsstudie
onderwerp tekening

verharding balans
telmodel 1
schaal

Watertoets
toekomstige situatie

1:2000
formaat

A3
getekend

KM/AJ

77

Legenda
zendmast

Amstelhof

tennisvelden

auto onsluiting – huidig structuur
auto ontsluiting – nieuw
woonerf (shared space)
auto ontsluiting (alleen voor woningen
langs Vuurlijn)

alternatieve auto ontsluitingen
voet- en fietspad
voetpad – groene zone
projectgebied

Ontsluiting
hoofdontsluiting via
Noorddammerweg; tussen Amstelhof
en hockeyvelden
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kadastrale grens

-0.80 m
NAP

NAP
-1.74 m
NAP

-2.00 m
NAP

-4.30 m
NAP

buitenbeschermingszone

binnenbeschermingszone

kernzone

Doorsnede – Vuurlijn
huidige situatie

79

beoogde locatie(s)
bouwen op huidige verharde
parkeerterreinen, groen blijft
gehandhaafd

3.4m

2m

4m

4.6m

46.8m

3.9m

80

13.8m

9.4m

kadastrale grens

-0.80 m
NAP

NAP
-1.74 m
NAP

-2.00 m
NAP

-4.30 m
NAP

buitenbeschermingszone

4m

2m

4.2m

binnenbeschermingszone

4.3m

42.4m

kernzone

3.6m

13.9m

10.1m

Principeprofiel – Vuurlijn
toekomstige situatie met kleinschalige
bebouwing van maximaal 3 lagen
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we

kadastrale grens

opd

gemeente

De

haalbaarhei

onderwe

on

0.8m

3.7m

0.5m

5m

6m

2m

2m

2m

22m

Principeprofiel – ontsluiting
langs tennis velden
nieuw rijbaan en watergang langs
tennis velden Qui Vive

20

tekeni

0
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werknummer

1916
opdrachtgever

gemeente Uithoorn
werk

Uithoorn
de Kwakel
stadium

haalbaarheidsstudie
onderwerp tekening

woonstraat
schaal

1:200
2m

4.5m
8.5m
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KM / AJ
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ONDERZOEK CIRCULATIEVARIANTEN LEGMEER-WEST

1.

Inleiding en vraagstelling

De gemeente Uithoorn onderzoekt de mogelijkheid om sportvoorzieningen te verplaatsen
naar Legmeer-West en tegelijkertijd de groenstructuur te versterken. In relatie daarmee is in
de planvorming als wens naar voren gekomen om de Randhoornweg te onderbreken (als
doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer). De gemeente heeft aan Goudappel
gevraagd te onderzoeken welke veranderingen in verkeersstromen dan zouden optreden en
wat daarvan de te verwachten effecten zijn op aspecten als verkeersveiligheid,
bereikbaarheid en leefbaarheid.
Opzet van deze notitie
In hoofdstuk 2 geven we eerst een beeld van de verkeersintensiteiten in de huidige situatie
in Legmeer-West, op basis van verkeerstellingen. Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk 3
de varianten voor de toekomst en de te verwachten veranderingen in verkeersstromen. In
hoofdstuk 4 analyseren we de effecten hiervan op de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en
leefbaarheid. Ten slotte vatten we de belangrijkste conclusies en aanbevelingen samen in
hoofdstuk 5.

2.

Verkeersintensiteiten huidige situatie

Verkeerstellingen
Om een precies beeld te krijgen van de huidige verkeersintensiteiten in Legmeer-West zijn in
de eerste week van september (2021) tellingen uitgevoerd op de toegangswegen van de
wijk: de Randhoornweg noord en zuid, de Faunalaan nabij de busbaan en de Knobbelzwaan
nabij de Noorddammerweg. Op figuur 2.1 zijn de telpunten op kaart weergegeven. De
tellingen komen goed overeen met eerdere tellingen die in de wijk zijn uitgevoerd.

Goudappel BV werkt vanuit Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven en Leeuwarden
Snipperlingsdijk 4

Postbus 161

+31(0) 570 666 222

BTW NL 0072 11 879 B01
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7400 AD Deventer

info@goudappel.nl

KVK

Nederland

Nederland

www.goudappel.nl

IBAN NL09 INGB 0001 2746 32

3801 7479

Figuur 2.1: Telpunten met verkeersintensiteiten (etmaal, gemiddelde werkdag), gecorrigeerd
voor effecten Covid-19

Correctie telgegevens vanwege Covid-19
De huidige verkeersintensiteiten worden nog steeds beïnvloed door Covid-19. Er wordt
vooral veel minder gebruikgemaakt van openbaar vervoer, maar ook het aantal
motorvoertuigen op de weg is nog lager dan normaal, vooral in de spits. Dit komt doordat
veel meer thuis gewerkt wordt dan voorheen. Het is nog niet zeker in hoeverre dit effect
deels blijvend zal zijn, maar vooralsnog gaan we er vanuit dat er weer meer verkeer op de
weg gaat rijden als Covid-19 (zo goed als) voorbij is. Daarom hebben we de getelde
verkeersintensiteiten iets opgehoogd. Op te bepalen welke correctie nodig is, hebben we
gegevens gebruikt van een permanent telpunt in de omgeving dat is opgenomen in het
NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer). Het gaat om een provinciaal telpunt op de N251
(zie figuur 2.2). Daaruit blijkt dat de gemiddelde intensiteit in 2019 ongeveer 10% hoger lag
dan nu in 2021. Op basis daarvan hebben we de telgegevens ook met 10% verhoogd om te
corrigeren voor het effect van Covid-19.

2

Figuur 2.2: Ligging provinciaal permanent telpunt
Analyse doorgaand verkeer
De waargenomen intensiteiten op de ingangen van de wijk zijn bij elkaar opgeteld 7.300
motorvoertuigen per etmaal. Een woonwijk genereert op een gemiddelde werkdag in de
regel ongeveer 6 ritten per woning en er zijn ruim 900 woningen in Legemeer West. Dat
betekent dat hier ongeveer 5.400 woning-gebonden ritten te verwachten zijn. Als we
daarnaast nog uitgaan van ongeveer 500 ritten arbeidsplaatsen en voorzieningen in de wijk,
komen we op maximaal 5.900 ritten van en naar Legmeer-West. Dat betekent dat er 1.400
auto’s geteld zijn die geen directe relatie hebben met Legmeer-West. Naar verwachting gaat
het dan om 700 doorgaande ritten op de Randhoornweg (op twee telpunten waargenomen).

3.

Herverdeling verkeer in mogelijke toekomstvarianten

Ontsluitingsvarianten
In het onderzoek ‘Wonen, sporten en recreëren’ zijn drie varianten voor de toekomstige
ontsluitingsstructuur meegenomen, te weten::
1.

kleine aanpassing tracé Randhoornweg met nieuwe aansluiting op de Randweg;

2.

Randhoornweg wordt onderbroken, ontsluiting sportaccomodatie uit zuidelijke richting;

3.

Randhoornweg wordt onderbroken, ontsluiting sportaccomodatie uit noordelijke
richting.

3

Figuur 3.1: Ontsluitingsvarianten
In de eerste variant verandert de verkeerscirculatie niet ten opzichte van de huidige situatie.
In die variant zullen de verkeersintensiteiten in Legmeer-West dus ook niet of nauwelijks
wijzigen. De weergegeven intensiteiten in figuur 2.1 blijven van kracht.
In de varianten 2 en 3 wordt de Randhoornweg onderbroken. Dat heeft de volgende
gevolgen voor de verkeersstromen:
•

De Randhoornweg kan niet meer gebruikt worden door doorgaand autoverkeer: naar
verwachting zal het doorgaande verkeer gebruik gaan maken van de route via
Noorddammerweg en Randweg.

•

De woonwijk Legmeer-West krijgt één in-/uitgang minder. Het verkeer van en naar de
woonwijk dat nu gebruik maakt van de Randhoornweg noord zal zich gaan verdelen
over één van de andere entrees van de wijk: de Randhoornweg zuid, de Knobbelzwaan
en de Faunalaan.

Het enige (verkeerskundige) verschil tussen de varianten 2 en 3 is dat in variant 2 de nieuwe
parkeerplaatsen voor de sportaccomodaties vanuit noordelijke richting bereikbaar zijn, en in
variant 3 vanuit zuidelijke richting. Het meeste verkeer van en naar de sportaccomodaties
komt vanaf de Koningin Máximalaan. Indien gekozen wordt voor variant 2 zal dat ertoe
leiden dat het verkeer van en naar de sportaccomodaties meer via de Noorddammerweg
gaat rijden.
Het verkeer van en naar de sportaccomodaties zal vooral in het weekend plaatsvinden,
terwijl op werkdagen de verkeersstromen van en naar de woningen het grootst zijn. We
kijken in het vervolg van dit hoofdstuk daarom vooral naar de te verwachten veranderingen
in de verkeersstromen op werkdagen en dan vooral in het woongebied van Legmeer-West.
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Wijzigingen in verkeersstromen als gevolg van afsluiting Randhoornweg
In figuur 3.1 is aangegeven hoe de verkeersintensiteiten in de toekomst naar verwachting
zullen wijzigen als de Randhoornweg als doorgaande verbinding komt te vervallen:
•

Van de 2.400 voertuigen die nu op het noordelijke deel van de Randhoornweg rijden, is
700 doorgaand verkeer. Deze voertuigen komen terug op de route via de
Noorddammerweg en de Randweg.

•

De overige 1.700 ritten verdelen zich over de drie andere ontsluitingsmogelijkheden van
Legmeer-West. Op basis van de verdeling van de woningen over de wijk en de
bestemmingen van het verkeer verwachten we dat de Faunalaan er 900
motorvoertuigen per etmaal bij krijgt, de Knobbelzwaan 400 en de Randhoornweg zuid
ook 400. (Op de Randhoornweg zuid is per saldo echter sprake van een afname van
verkeer, omdat het doorgaande verkeer niet meer via deze weg zal rijden).

Dit leidt tot de volgende intensiteiten op de telpunten (figuur 3.1):

Figuur 3.1: Prognose toekomstige verkeersintensiteiten bij afsluiting Randhoornweg (met
tussen haakjes het verschil ten opzichte van de huidige intensiteiten).
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4.

Beoordeling effecten van varianten

In dit hoofdstuk geven we aan wat de te verwachten veranderingen in verkeersstromen in
grote lijnen betekenen voor de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en de
leefbaarheid.
Bereikbaarheid en verkeersafwikkeling
Om de vraag te kunnen beantwoorden of de mogelijke toename van (auto)verkeer gevolgen
heeft voor de verkeersafwikkeling, gebruiken we bijgaand schema (figuur 4.1). Dit is een
door Goudappel ontwikkeld schema om te kunnen bepalen welke kruispuntoplossingen het
beste passen bij welke verkeersintensiteiten (op de hoofdrichtingen en de zijwegen).

Figuur 4.1: Te verwerken intensiteiten bij verschillende kruispuntvormen
Het kruispunt van de Faunalaan met de Koningin Máximalaan is vormgegeven als een
rotonde. Op de hoofdrichting (Koningin Máximalaan) rijden ongeveer 10.000
motovoertuigen per etmaal (mvt/etm), maar de zijrichting (Faunalaan) is veel rustiger. Uit de
figuur blijkt dat een enkelstrooksrotonde veel meer verkeer aankan, dan nu het geval is.
Ook bij het kruispunt Noorddammerweg – Koningin Máximalaan zijn geen problemen te
verwachten: sinds de N201 is omgelegd, is er ook binnen deze verkeersregeling voldoende
ruimte om enig extra verkeer op te vangen.
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Verkeersveiligheid
Uit oogpunt van verkeersveiligheid wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
erftoegangswegen met 30 km/h en gemengd verkeer en gebiedsontsluitingswegen met 50
km/h en fietsvoorzieningen. Tot een verkeersintensiteit van ca. 4.000 mvt/etm is een
inrichting als erftoegangsweg de meest logische keuze, tussen de 4.000 en 6.000 mvt/etm is
de wegcategorisering mede afhankelijk van de functie in het netwerk. Boven de 6.000
mvt/etm zijn fietsvoorzieningen gewenst en wordt over het algemeen
gekozen voor een wegcategorisering als gebiedsontsluitingsweg.
De verwachte verkeersintensiteiten in Legmeer-West blijven ook in de toekomst ruimschoots
op het niveau van erftoegangswegen. Op de meeste straten blijft de verkeersintensiteit zelf
onder de 2.500 mvt/etm dat als een gewenste intensiteit voor woonstraten geldt. Alleen op
de Faunalaan komt de toekomstige intensiteit iets hoger uit (2.800 mvt/etm), maar deze
intensiteit verdeelt zich bij het kruispunt met de Knobbelzwaan in twee delen. Op de
Faunalaan ten zuiden van de Knobbelzwaan worden niet direct woningen ontsloten. Ook is
er nog een vrijliggend fietspad langs de Faunalaan aanwezig.
Elke toename van verkeer in een woonbuurt is uiteraard een nadeel, maar tegenover het
nadeel van enig extra verkeer in Legmeer-West staat het voordeel dat er minder verkeer
vanuit Legmeer-West via de Randweg en op de Klucht naar de Zijdelweg zal gaan rijden.
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de toekomstige verkeersintensiteiten goed
passen bij de inrichting van de wegen, zodat er geen verkeersveiligheidsproblemen ontstaan.
Leefbaarheid
Als het gaat om leefbaarheid kijken we vooral naar geluidhinder. 30 km/h-wegen vallen
echter formeel buiten het regime van de Wet geluidhinder, omdat op die wegen vanwege de
beperkte snelheid en intensiteit van het verkeer, minder overlast is van verkeersgeluid.
Gemeenten moeten wel rekening houden met geluid van 30 km/h-wegen in het kader van
“goede ruimtelijke ordening”. Deze regel geldt echter vooral voor wegen waar ondanks het
30 km/h-regime sprake is van hoge verkeersintensiteiten (die eigenlijk niet passend zijn bij
een 30 km/h-weg). In Legmeer-West is daar geen sprake van. Al het verkeer in de woonwijk
is ook bestemmingsverkeer, waardoor er bijvoorbeeld maar weinig vrachtverkeer aanwezig
is.
Op het gebied van leefbaarheid hebben de varianten 2 en 3 nog wel een verschil:
•

Variant 2 (met ontsluiting van de nieuwe sportaccomodatie vanuit noordelijke richting)
heeft als voordeel dat er geen doorgaand verkeer vanaf de Máximalaan via de woonwijk
naar de nieuwe parkeerplaatsen kan ontstaan.
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•

Variant 3 (met ontsluiting van de nieuwe sportaccomodatie vanuit zuidelijke richting)
heeft daarentegen als voordeel dat de parkeerplaatsen voor alle voorzieningen aan één
kant liggen: dat leidt bij drukte tot meer flexibiliteit en minder zoekverkeer naar
parkeerplaatsen.

Dit geldt echter alleen voor de momenten dat de sportaccomodaties intensief worden
gebruikt (met name in het weekend, wanneer er minder woning-gebonden autoverkeer is).

5.
1.

Conclusies
Een eventuele afsluiting van de Randhoornweg leidt ertoe dat ongeveer 700
doorgaande voertuigen verschuiven naar de Noorddammerweg en de Randweg.

2.

De woning-gebonden ritten in Legmeer-West verdelen zich als gevolg van de afsluiting
van de Randhoornweg in drie in plaats van vier richtingen. De resterende ‘uitgangen’
van Legmeer-West worden daardoor drukker (variërend van 400 tot 900 extra
motorvoertuigen per etmaal). Hier staat tegenover dat de route via Randweg en Op de
Klucht naar de Zijdelweg wat rustiger zal worden.

3.

De veranderingen in verkeersintensiteiten die verwacht worden, leiden niet tot
problemen met de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid of de leefbaarheid in
Legmeer-West.

4.

Er zijn verkeerskundig weinig verschillen tussen de variant waarbij de nieuwe
sportaccomodatie vanuit het zuiden of vanuit het noorden wordt ontsloten. Een
ontsluiting vanuit het noorden beperkt de kans op doorgaand verkeer naar de
sportvoorzieningen door de woonwijk. Een ontsluiting vanuit het zuiden zorgt er echter
voor dat de parkeerplaatsen voor de verschillende sportvoorzieningen meer
uitwisselbaar zijn.

8

Sport in het Legmeerbos, Ideeën voor bestaande en nieuwe groenstructuur (VlugP en Sport en Ruimte)

Bijlage 1E

Natuurgebied rugstreeppad

Reservering leisure

Natuurvriendelijke oever Faunalaan

Akker
Randhoornweg

Grond en puindepot

Meerkikker

Tiny forrest

Tramspoor
Evenemententerrein

Parkeren

Fietspad Reptielenpad

Tiny forrest

Speelbos
Sloot Bosmuis
Vijver
Wandelpad langs de WRK leiding

CO

NC

EP

T

Legmeer West
impressie bestaande
groenstructuur

Nieuwe bruggen voor fietsverbinding
naar BTAZ en ommetjes

Groenzone BTAZ met wandelpad (Amstelveen)

Water uitbreiden
Ruimte voor hondenuitlaatveld
Beplanting talud spoordijk
(project Uithoornlijn)
Water, groen, natuur en paden in doorgaande parkzone: 25-80m extra
totaal 80-120m breed

verleggen Randhoornweg

pad langs Tiny Forrest
aansluiten

Wandelpad langs de Faunalaan
doorgaand maken

Extra bruggen t.b.v. ommetjes + evt.
voorzieningen tbv schaatsen

vergroenen evenemententerrein
i.c.m. uitbreiden paden

vergroenen deel parkeren
(afhankelijk van alternatieve plek
evenementenparkeren)

Beheer bloemrijke bermen Reptielenpad

Beheer natuurvriendelijke oevers
langs Bosmuis
natuurvriendelijke oever +
(steiger-)pad langs vijver

zoeklocatie
evenementenparkeren

wandelpad doortrekken
langs Noorddammerweg

Pad (half-) verharden en toevoegen
struweel langs WRK leiding, incl. aansluitingen op de buurt

CO

Wandelpad, oversteek en doorsteek richting vuurlinie

NC

EP

T

Sport in het Legmeerbos
Ideeën voor bestaande en
nieuwe groenstructuur

Sport in het Legmeerbos
Inpassing Thamen variant 1:
Entree noordkant Randhoornweg

Sport in het Legmeerbos
Inpassing Thamen variant 2:
Entree zuidkant Randhoornweg

Verslag

PARTICIPATIE
VERVOLGONDERZOEK
WONEN, SPORTEN &
RECREËREN
UITHOORN
In het vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren hebben we onderzocht of op de locatie van
Thamen honk- en softbal en jeu-de-boules-vereniging Boule Union Thamen (verder Thamen
genoemd) woningen gebouwd kunnen worden die passen bij de woonbehoefte van Uithoorn en De
Kwakel. En om dat mogelijk te maken of Thamen naar Legmeer-West kan verhuizen en verenigbaar
gemaakt kan worden met de plannen voor een Legmeerbos (onderdeel van het Masterplan). Voor
het onderzoek is de mening van inwoners van Uithoorn belangrijk. Daarom hebben we voor zowel de
locatie in Legmeer-West als voor de huidige locatie van Thamen een participatietraject doorlopen. In
deze bijlage kunt u lezen hoe deze aanpak er uitzag en wat de resultaten waren. Het amendement
dat de gemeenteraad in januari heeft aangenomen gold als kader voor het vervolgonderzoek en
daarmee als kader voor de communicatie en participatie.
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Participatie voor Legmeer-West
In haar amendement geeft de gemeenteraad aan dat het vervolgonderzoek in samenwerking met de
initiatiefnemers van het Legmeerbos en sportvereniging Thamen opgepakt moet worden. Daarom
hebben we als gemeente meerdere keren van gedachten gewisseld met vertegenwoordigers van
Buurtbeheer De Legmeer en de besturen van Thamen om te kijken of en zo ja hoe de meerdere
wensen voor Legmeer-West verenigbaar zijn. Het resultaat hiervan is het beste te omschrijven als
een denkrichting. Zowel buurtbeheer en Thamen als de gemeente vinden de mening van de
inwoners van Uithoorn en De Kwakel over deze denkrichting belangrijk. Daarom hebben we een
uitgebreid participatietraject doorlopen. Een traject dat we ook samen hebben bedacht. Centrale
vraag in dit traject was: is de verplaatsing van Thamen verenigbaar met de plannen voor de
verbetering van de leefbaarheid in De Legmeer, oftewel het Legmeerbos? Of concreter: past een
combinatie van Thamen en het Legmeerbos in het gebied tussen de toekomstige tramlijn en de
huidige sportvelden?

Doelgroepen

Voor de locatie in Legmeer-West hebben we de volgende doelgroepen onderscheiden:
• Buurtbeheer De Legmeer
• Thamen softbal en jeu-de boule
• Inwoners Legmeer
• Contacten van Buurtbeheer De Legmeer
• De leden van Thamen honk- en softbal en jeu-de boule
• Sportverenigingen Legmeer en de Brede School
• Inwoners Uithoorn en De Kwakel

Participatie- en communicatiedoelen

Geheel in lijn met het amendement, hebben Buurtbeheer De Legmeer, Thamen honk- en softbal en
jeu-de boule en de gemeente in deze onderzoeksfase samen gesproken over de inpassing van
Thamen in Legmeer-West. Meer concreet betekent dit dat deze partijen samen onderzoeken of en
hoe inpassing van Thamen samen met het Legmeerbos op de locatie in Legmeer-West mogelijk is.
Voor deze fase van het onderzoek kunnen we het participatie- en communicatiedoel als volgt
omschrijven:
• Raadplegen inwoners van Legmeer, contacten van Buurtbeheer De Legmeer, leden van
Thamen, sportverenigingen, Brede school en de inwoners van Uithoorn en De Kwakel over
de denkrichting voor de inpassing van Thamen en het Legmeerbos in Legmeer-West. De
vraag hierbij was: is de verplaatsing van Thamen verenigbaar met de plannen voor de
verbetering van de leefbaarheid in De Legmeer, oftewel het Legmeerbos? Of concreter: past
een combinatie van Thamen en het Legmeerbos in het gebied tussen de toekomstige tramlijn
en de huidige sportvelden?
• Informeren overige doelgroepen over het onderzoek (inclusief het waarom), de gevolgde
stappen, de op handen zijnde participatie, de resultaten van deze participatie en de nog te
volgen stappen.

Strategie

De twee doelen kenden een eigen aanpak. Daarom vindt u hieronder de aanpak per doel.
Raadplegen
De doelgroepen konden gedurende drie weken hun mening kenbaar maken door een digitale
enquête in te vullen. Deze enquête stond op uithoorndenktmee.nl. Op deze website was bovendien
meer te lezen over het vervolgonderzoek, de denkrichting en de participatie. Ook stond er een
filmpie over het onderzoek, de denkrichting en de manier waarop deze denkrichting tot stand is
gekomen. Wie dat wilde, kon zich opgeven voor een live of online bijeenkomst om de denkrichting te
bekijken en in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van Buurtbeheer de Legmeer, Thamen honken softbal en jeu-de-boule en de gemeente. De livebijeenkomsten hebben we uiteraard coronaproof
georganiseerd.
Informeren
Om de doelgroepen op deze participatiemiddelen te wijzen, hebben we de volgende
communicatiemiddelen gebruikt:
•

•

Alle inwoners van de Legmeer, contacten van Buurtbeheer De Legmeer, de leden van
Thamen en de sportverenigingen en de Brede School kregen persoonlijk een uitnodiging voor
zowel de enquête als de live en online bijeenkomsten. In totaal hebben we 3370 brieven
verstuurd. De sportverenigingen en Brede school zijn per mail uitgenodigd.
Daarnaast hebben we een bericht in De Nieuwe Meerbode, de nieuwsbrief van Buurtbeheer
De Legmeer en de middelen van Thamen geplaatst. Ook zijn er meerdere berichten op de
website en de socials van Buurtbeheer, Thamen en de gemeente verschenen. Bovendien
hebben we een driedubbel interview in De Nieuwe Meerbode geplaatst. In dit artikel hebben
vertegenwoordigers van Buurtbeheer en Thamen en de wethouder hun perspectief op het
vraagstuk geschetst.

Samenvatting resultaten

26 mensen hebben de online bijeenkomst bijgewoond en nog 24 mensen de live bijeenkomst. 364
mensen hebben de digitale enquête ingevuld. In de enquête hebben we gevraagd naar de mening
over de denkrichting voor de inpassing van Thamen en het Legmeerbos in Legmeer-west. Ook
hebben we gevraagd hoe mensen denken over het bouwen van woningen en het behouden of
toevoegen van groen. Tot slot hebben we gevraagd waar mensen wonen en of ze lid zijn van
Thamen. Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten van de vragenlijst. Voor een volledig
beeld van de resultaten verwijzen we u naar de bijlage.
De deelnemers
14% van de deelnemers aan de digitale enquête is lid van Thamen. Het grootste deel van de
deelnemers woont in de Legmeer. Zo komt 54% uit Legmeer-West, 20% uit de (Oude) Legmeer en 7%
uit Legmeer-Zuid. Over het bouwen van woningen zijn de meningen verdeeld. Zo vindt 40% van deze
deelnemers het zeer belangrijk tot belangrijk dat er woningen worden gebouwd. 46% van de
deelnemers vindt dit enigszins belangrijk tot onbelangrijk. Over het behouden of toevoegen van
groen zijn de meeste deelnemers het eens: 82% vindt het zeer belangrijk tot belangrijk dat groen
behouden blijft of wordt toegevoegd in de gemeente. Ook als dat ten koste gaat van woningen.
Is de denkrichting een verbetering?
Op de vraag ‘In hoeverre is de geschetste denkrichting een verbetering van de huidige situatie’,
antwoordt 61% ‘niet tot onvoldoende’. 21% vindt de denkrichting voldoende tot goed, een
verbetering van de huidige situatie. Bij de beantwoording van deze vraag zien we een verschil tussen

de mensen die woningbouw zeer belangrijk vinden en mensen die groen zeer belangrijk vinden. Dat
ziet u in tabel 1.
Deelnemers die

woningbouw ‘zeer
belangrijk’ vinden
groen ‘zeer belangrijk’
vinden

Percentage deelnemers dat
vindt dat de verbetering van
de huidige situatie goed is
30%

Percentage deelnemers dat
vindt dat de verbetering van
de huidige situatie slecht is
17%

4%

43%

Tabel 1: in deze tabel leest u de antwoorden op de vraag ‘In hoeverre is de geschetste denkrichting een
verbetering van de huidige situatie?’ van de deelnemers die zeggen dat zij woningbouw of groen ‘zeer
belangrijk’ vinden.

Zijn het Legmeerbos en Thamen verenigbaar?
60% van de deelnemers geeft aan dat we er niet tot onvoldoende in zijn geslaagd het Legmeerbos en
Thamen verenigbaar te maken. 20% vindt dat dit in voldoende mate tot goed is gelukt, 20% is
neutraal. Bij de beantwoording van deze vraag zien we een verschil tussen de mensen die
woningbouw zeer belangrijk vinden en mensen die groen zeer belangrijk vinden en tussen
deelnemers die lid zijn van Thamen en niet-leden. Dat ziet u in tabel 2.
Deelnemers die

woningbouw ‘zeer
belangrijk’ vinden
groen ‘zeer belangrijk’
vinden
lid zijn van Thamen
niet lid zijn van Thamen

Percentage deelnemers dat
vindt dat het verenigbaar
maken goed is geslaagd
28%

Percentage deelnemers dat
vindt dat het verenigbaar
maken niet is geslaagd
14%

5%

47%

29%
8%

25%
42%

Tabel 2: in deze tabel leest u de antwoorden op de vraag ‘In hoeverre zijn we erin geslaagd het Legmeerbos en
Thamen verenigbaar te maken?’ van de deelnemers die zeggen dat zij woningbouw of groen ‘zeer belangrijk’
vinden en de leden en niet-leden van Thamen.

De opmerkingen
De deelnemers konden ook opmerkingen toevoegen. Een heel groot deel van de deelnemers heeft
dat gedaan. Veruit de meeste opmerkingen gaan over het Legmeerbos, de Randhoornweg en de
leefbaarheid in de Legmeer. Over het Legmeerbos vragen mensen zich af wat er met de plannen voor
het Legmeerbos gebeurt. Ook spreken mensen de wens uit dat het Legmeerbos er komt en/of geven
ze aan dat er in de gepresenteerde plannen in hun ogen te weinig ruimte voor het Legmeerbos over
blijft. In de opmerkingen over de Randhoornweg uiten mensen hun zorgen over het knippen van de
weg. Deze zorgen gaan met name over de verkeersdrukte op de Faunalaan, de bereikbaarheid van
Legmeer-West en de brede school en de verkeersveiligheid. Bij de leefbaarheid in de wijk kaarten
mensen de overlast van Schiphol en de N201, de komst van de trambaan en het bedrijventerrein in
Amstelveen-Zuid en het gebrek aan groen aan. Daarnaast zijn opmerkingen gemaakt over het groen
in de wijk, Thamen honk- en softbal en jeu-de-boules-vereniging Boule Union Thamen, de Vuurlijn en
het beleid rond honden. Tot slot wil een aantal mensen onderstrepen dat woningbouw heel
belangrijk is. Een volledig overzicht van de opmerkingen vindt u in de bijlage.

Participatie voor huidige locatie Thamen
Wat vindt u van de inpassing van de woningbouw op de huidige locatie van Thamen? En wat vindt u
van de manier waarop we hierbij de groenzone direct langs de Vuurlijn willen behouden en
versterken? Deze vragen stonden centraal in het participatietraject over de denkrichting voor de
huidige locatie van Thamen.

Doelgroepen

Voor de huidige locatie van Thamen hebben we de volgende doelgroepen onderscheiden:
• Buurtbeheer De Kwakel
• Qui vive tennis
• Qui vive hockey
• Natuur en milieuorganisaties
• Amstelhof
• Omwonenden
• Inwoners Uithoorn en De Kwakel

Participatie- en communicatiedoelen

Voor deze locatie golden de volgende participatiedoelen:
• Raadplegen omwonenden, sportverenigingen en de inwoners van Uithoorn en De Kwakel,
over de denkrichting voor de huidige locatie van Thamen. De vraag hierbij was: wat vindt u
van de inpassing van de woningbouw op de huidige locatie van Thamen? En wat vindt u van
de manier waarop we hierbij de groenzone direct langs de Vuurlijn willen behouden en
versterken?
• Informeren overige doelgroepen over het onderzoek (inclusief het waarom), de gevolgde
stappen, de op handen zijnde participatie, de resultaten van deze participatie en de nog te
volgen stappen.

Strategie

De twee doelen kenden een eigen aanpak. Daarom vindt u hieronder de aanpak per doel.
Raadplegen
De doelgroepen konden gedurende drie weken hun mening kenbaar maken door een digitale
enquête in te vullen. Deze enquête stond op uithoorndenktmee.nl. Op deze website was bovendien
meer te lezen over het vervolgonderzoek, de denkrichting en de participatie. Ook stond er een
filmpie over het onderzoek, de denkrichting en de manier waarop deze denkrichting tot stand is
gekomen. Wie dat wilde, kon zich opgeven voor een live of online bijeenkomst om de denkrichting te
bekijken en in gesprek te gaan met mensen van de gemeente. De livebijeenkomst hebben we
uiteraard coronaproof georganiseerd.
Informeren
Om de doelgroepen op deze participatiemiddelen te wijzen, hebben we de volgende
communicatiemiddelen gebruikt:
•

Alle omwonenden en sportverenigingen kregen persoonlijk een uitnodiging voor zowel de
enquête als de live en online bijeenkomsten. In totaal hebben we 300 brieven verstuurd. De
sportverenigingen zijn per mail uitgenodigd.

•

Daarnaast hebben we een bericht in De Nieuwe Meerbode. Ook zijn er meerdere berichten
op de website en de socials van Buurtbeheer, Thamen en de gemeente verschenen.

De resultaten

17 mensen hebben de live bijeenkomst bijgewoond. Voor de online bijeenkomst was onvoldoende
belangstelling. 118 mensen hebben de digitale enquête ingevuld. Niet iedereen heeft alle vragen
ingevuld. Hierdoor verschilt het totaal aantal deelnemers per vraag. In de enquête hebben we
gevraagd naar de mening over de denkrichting voor de inpassing van woningbouw op de huidige
locatie van Thamen. En over de manier waarop we de groenzone direct langs de Vuurlijn willen
behouden en versterken. Ook hebben we gevraagd hoe mensen denken over het bouwen van
woningen en het behouden of toevoegen van groen. Tot slot hebben we gevraagd waar mensen
wonen en of ze lid zijn van Thamen. Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten van de
vragenlijst. Voor een volledig beeld van de resultaten verwijzen we u naar de bijlage.
De deelnemers
60% van deze deelnemers woont in De Kwakel, 29% in Legmeer en 11% in een andere wijk in Uithoorn.
De meeste deelnemers (93%) zijn niet lid van Thamen. Over het bouwen van woningen zijn de
meningen verdeeld. Zo vindt 48% van deze deelnemers het zeer belangrijk tot belangrijk dat er
woningen worden gebouwd. 27% van de deelnemers vindt dit enigszins belangrijk tot onbelangrijk.
Over het behouden of toevoegen van groen zijn de meeste deelnemers het eens: 81% vindt het zeer
belangrijk tot belangrijk dat groen behouden blijft of wordt toegevoegd in de gemeente. Ook als dat
ten koste gaat van woningen.
Het behouden van de groenzone en de Vuurlijn
Op de vraag ‘In hoeverre zijn we er met de geschetste plannen in geslaagd de kwaliteiten van de
groenzone langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te behouden?’ antwoordt 33% van de deelnemers
voldoende tot goed. 54% vindt dat we daar onvoldoende tot slecht in zijn geslaagd. Bij de
beantwoording van deze vraag zien we een verschil tussen de mensen die woningbouw zeer
belangrijk vinden en mensen die groen zeer belangrijk vinden en tussen deelnemers die in De Kwakel
en De Legmeer wonen. Dat ziet u in tabel 3.
Deelnemers die

woningbouw ‘zeer
belangrijk’ vinden
groen ‘zeer belangrijk’
vinden
in De Kwakel wonen
in de Legmeer wonen

Percentage deelnemers dat
vindt dat het behouden van
de kwaliteiten goed is
geslaagd
40%

Percentage deelnemers dat
vindt dat het behouden van
de kwaliteiten slecht is
geslaagd
8%

8%

49%

19%
18%

29%
36%

Tabel 3: in deze tabel leest u de antwoorden op de vraag ‘In hoeverre zijn we er met de geschetste plannen in
geslaagd de kwaliteiten van de groenzone langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te behouden?’ van de deelnemers
die zeggen dat zij woningbouw of groen ‘zeer belangrijk’ vinden en de deelnemers die in De Kwakel en De
Legmeer wonen.

Het versterken van de groenzone en de Vuurlijn
Verder vindt 34% van de deelnemers dat we er voldoende tot goed in zijn geslaagd om de kwaliteiten
van de groenzone langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te versterken. 51% vindt dat dit onvoldoende
tot slecht is gelukt. Bij de beantwoording van deze vraag zien we een verschil tussen de mensen die

woningbouw zeer belangrijk vinden en mensen die groen zeer belangrijk vinden en tussen
deelnemers die in De Kwakel en De Legmeer wonen. Dat ziet u in tabel 4.
Deelnemers die

woningbouw ‘zeer
belangrijk’ vinden
groen ‘zeer belangrijk’
vinden
in De Kwakel wonen
in De Legmeer wonen

Percentage deelnemers dat
vindt dat het versterken van
de kwaliteiten goed is
geslaagd
37%

Percentage deelnemers dat
vindt dat het versterken van
de kwaliteiten slecht is
geslaagd
10%

8%

47%

17%
16%

31%
31%

Tabel 4: in deze tabel leest u de antwoorden op de vraag ‘In hoeverre zijn we er met de geschetste plannen in
geslaagd de kwaliteiten van de groenzone langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te versterken?’ van de
deelnemers die zeggen dat zij woningbouw of groen ‘zeer belangrijk’ vinden en de deelnemers die in De Kwakel
en De Legmeer wonen.

Inpassing woningbouw
Als we kijken naar de vraag ‘Wat vindt u van de geschetste inpassing van de woningbouw op de
huidige locatie van Thamen?’, zegt 52% van de deelnemers dat dit ‘slecht tot onvoldoende’ te
vinden. 38% is van mening dat dit ‘voldoende tot goed’ is. Bij de beantwoording van deze vraag zien
we een verschil tussen de mensen die woningbouw zeer belangrijk vinden en mensen die groen zeer
belangrijk vinden en tussen deelnemers die in De Kwakel en De Legmeer wonen. Dat ziet u in tabel 5.
Deelnemers die

woningbouw ‘zeer
belangrijk’ vinden
groen ‘zeer belangrijk’
vinden
in De Kwakel wonen
in de Legmeer wonen

Percentage deelnemers dat
vindt dat het inpassen van
woningbouw goed is
geslaagd
54%

Percentage deelnemers dat
vindt dat het inpassen van
woningbouw slecht is
geslaagd
15%

8%

56%

21%
18%

40%
45%

Tabel 5: in deze tabel leest u de antwoorden op de vraag ‘Wat vindt u van de geschetste inpassing van de
woningbouw op de huidige locatie van Thamen?’ van de deelnemers die zeggen dat zij woningbouw of groen
‘zeer belangrijk’ vinden en de deelnemers die in De Kwakel en De Legmeer wonen.

De opmerkingen
De deelnemers konden ook opmerkingen toevoegen. Een heel groot deel van de deelnemers heeft
dat gedaan. Veruit de meeste opmerkingen gaan over de wens om niet in de groenzone te bouwen
en over de vraag naar betaalbare woningen voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Daarnaast
zijn er opmerkingen gemaakt over de ontsluiting van de nieuwe wijk en de overlast en drukte die de
bewoners nu ervaren of verwachten door de nieuwe wijk. Een volledig overzicht van de opmerkingen
vindt u in de bijlage.

Onderzoeksrapportage

ONDERZOEK
LEGMEER-WEST
UITHOORN
In het vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren hebben we onderzocht of op de
locatie van Thamen honk- en softbal en jeu-de-boules-vereniging Boule Union Thamen
(verder Thamen genoemd) woningen gebouwd kunnen worden die passen bij de
woonbehoefte van Uithoorn en De Kwakel. En om dat mogelijk te maken of Thamen naar
Legmeer-West kan verhuizen en verenigbaar gemaakt kan worden met de plannen voor een
Legmeerbos (onderdeel van het Masterplan). Voor het onderzoek is de mening van inwoners
van Uithoorn belangrijk. Daarom hebben we voor zowel de locatie in Legmeer-West als voor
de huidige locatie van Thamen een participatietraject doorlopen. Belangrijkste middel in dit
traject was een online enquête voor beide locaties. In dit verslag kunt u lezen wat de
resultaten waren voor de locatie in Legmeer-West. Het amendement dat de gemeenteraad
heeft aangenomen gold als kader voor het vervolgonderzoek en daarmee als kader voor de
participatie.
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Inleiding
In Uithoorn is nog maar weinig plek over voor de bouw van nieuwe woningen, terwijl de behoefte
hieraan wel groot is. Dit komt voor een groot deel door de beperkingen die de nabijheid van Schiphol
met zich meebrengt. Zo mag er op veel locaties niet gebouwd worden. Een ingewikkeld vraagstuk
dus. De gemeenteraad heeft het college van Burgemeesters en Wethouders daarom opdracht
gegeven om creatief na te denken over mogelijke kansen voor woningbouw.
Een van de ideeën is bouwen op de sportvelden in De Kwakel. Deze liggen namelijk op een locatie
waarop onder bepaalde voorwaarden wel woningen gebouwd mogen worden. Andere
mogelijkheden in De Kwakel zijn er niet meer en in Uithoorn nauwelijks. Het verplaatsen van de
sportverenigingen KDO en Qui Vive Hockey en Tennis bleek te duur. Het vervolgonderzoek richt zich
daarom op het verplaatsen van Thamen naar Legmeer-West.
Locatie Legmeer-West
In haar amendement geeft de gemeenteraad aan dat het vervolgonderzoek in samenwerking met de
initiatiefnemers van het Legmeerbos en sportvereniging Thamen opgepakt moet worden. Daarom
hebben we voor de locatie in Legmeer-West meerdere keren van gedachten gewisseld met
vertegenwoordigers van Buurtbeheer De Legmeer en de besturen van Thamen om te kijken of en zo
ja hoe de meerdere wensen voor Legmeer-West verenigbaar zijn.
Het resultaat hiervan was het beste te omschrijven als een denkrichting. Zowel buurtbeheer en
Thamen als de gemeente vinden de mening van de inwoners van Uithoorn en De Kwakel over deze
denkrichting belangrijk. Daarom hebben we een uitgebreid participatietraject doorlopen. Een traject
dat we ook samen hebben bedacht. Centrale vraag in dit traject was: is de verplaatsing van Thamen
verenigbaar met de plannen voor de verbetering van de leefbaarheid in De Legmeer, oftewel het
Legmeerbos? Of concreter: past een combinatie van Thamen en het Legmeerbos in het gebied
tussen de toekomstige tramlijn en de huidige sportvelden?
Leeswijzer
Deze vragen stonden dan ook centraal in de online enquête. In dit verslag vindt u de resultaten van
de enquête voor Legmeer-West. Er is ook een onderzoeksverslag voor de huidige locatie van
Thamen. In dit verslag staan we eerst stil bij de deelnemers aan de online enquête: wie zijn zij, waar
wonen zij en hoe denken zij over het belang van woningbouw en groen? Daarna zijn de hoofdvragen
aan de beurt. Per vraag kijken we hoe alle deelnemers erover denken. Vervolgens zoomen we in op
de mening van de mensen die woningbouw zeer belangrijk tot belangrijk vinden en van de mensen
die groen zeer belangrijk vinden. Bij de vraag ‘In hoeverre zijn we erin geslaagd het Legmeerbos en
Thamen verenigbaar te maken?’ kijken we ook naar de mening van de leden van Thamen en de nietleden. Voor alle hoofdvragen trekken we conclusies. Daarna volgen de resultaten van de overige
vragen. We sluiten het onderzoeksverslag af met de antwoorden op de open vraag. We hebben de
deelnemers namelijk de mogelijkheid gegeven om een opmerking te plaatsen.
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Resultaten

Omschrijving deelnemers
364 mensen hebben de enquête ingevuld. 14% van deze deelnemers is lid van Thamen. Het grootste
deel van de deelnemers woont in De Legmeer. Zo komt 54% uit Legmeer-West, 20% uit de (Oude)
Legmeer en 7% uit Legmeer-Zuid.
In welke wijk woont u?

7%

8%

4%

7%
54%

20%

Legmeer-west
(Oude) Legmeer
Legmeer zuid (Park Krayenhoff, Buitenhof, Kootpark)
De Kwakel
Andere wijk in Uithoorn
Wil ik geen antwoord op geven

Over het bouwen van woningen zijn de meningen verdeeld. Zo vindt 40% van de deelnemers het
‘zeer belangrijk tot belangrijk’ dat er woningen worden gebouwd. 46% vindt dit ‘enigszins belangrijk
tot onbelangrijk’.
Hoe belangrijk vindt u het dat er in de gemeente Uithoorn woningen worden
gebouwd?
20%

21%
19%

26%
15%

Zeer belangrijk

Belangrijk

Redelijk belangrijk

Enigszins belangrijk

Onbelangrijk
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Over het behouden of toevoegen van groen zijn de meeste deelnemers het eens: 72% vindt het ‘zeer
belangrijk’ dat groen behouden blijft of wordt toegevoegd in de gemeente. Ook als dat ten koste
gaat van woningen.
Hoe belangrijk vindt u het dat er groen behouden blijft of wordt toegevoegd
in de gemeente Uithoorn, ook al gaat dat ten koste van extra woningen?

9%

5% 4%

10%
72%

Zeer belangrijk

Belangrijk

Redelijk belangrijk

Enigszins belangrijk

Onbelangrijk
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Verbetering van de huidige situatie
Op de vraag ‘In hoeverre is de geschetste denkrichting een verbetering van de huidige situatie?’,
antwoordt 61% van de deelnemers ‘niet tot onvoldoende’. 21% vindt de denkrichting ‘voldoende tot
goed’ een verbetering van de huidige situatie.
In hoeverre is de geschetste denkrichting een verbetering van
de huidige situatie?
12%

9%

37%

18%
24%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken mensen die woningbouw (zeer) belangrijk vinden erover?
Als we kijken naar de mening van de mensen die woningbouw ‘zeer belangrijk tot belangrijk ‘vinden,
dan ziet een lager percentage de geschetste denkrichting als een onvoldoende tot geen verbetering
van de huidige situatie: 42%. 36% van de mensen die woningbouw ‘zeer belangrijk tot belangrijk
‘vinden vindt de geschetste denkrichting een voldoende tot goede verbetering van de huidige
situatie.
Deelnemers die woningbouw 'zeer belangrijk tot belangrijk' vinden
over de vraag 'In hoeverre is de geschetste denkrichting een
verbetering van de huidige situatie?'

19%

24%

17%

18%
22%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken de mensen die groen zeer belangrijk vinden erover?
Als we kijken naar de mening van de mensen die groen ‘zeer belangrijk‘ vinden, dan ziet juist een
hoger percentage de geschetste denkrichting als een onvoldoende tot geen verbetering van de
huidige situatie: 70%. 13% van de mensen die groen ‘zeer belangrijk‘ vinden, vindt de geschetste
denkrichting een voldoende tot goede verbetering van de huidige situatie.
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Deelnemers die groen 'zeer belangrijk vinden over de vraag 'In
hoeverre is de geschetste denkrichting een verbetering van de
huidige situatie?'
4%

9%

43%

17%
27%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Conclusie
In onderstaande tabel vindt u voor de hoofdvraag van de enquête ‘In hoeverre is de geschetste
denkrichting een verbetering van de huidige situatie?’ de resultaten overzichtelijk op een rijtje.
Deelnemers die

woningbouw ‘zeer
belangrijk’ vinden
groen ‘zeer belangrijk’
vinden

Percentage deelnemers dat
vindt dat de verbetering van
de huidige situatie goed is
30%

Percentage deelnemers dat
vindt dat de verbetering van
de huidige situatie slecht is
17%

4%

43%

Tabel 1: in deze tabel leest u de antwoorden op de vraag ‘In hoeverre is de geschetste denkrichting een
verbetering van de huidige situatie?’ van de deelnemers die zeggen dat zij woningbouw of groen ‘zeer
belangrijk’ vinden.
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Verbetering van de leefomgeving
Op de vraag ‘In hoeverre draagt de geschetste denkrichting bij aan de verbetering van de
leefomgeving?’, antwoordt 61% van de deelnemers met ‘niet tot onvoldoende’. 21% van de
deelnemers antwoordt met ‘voldoende tot goed’.
In hoeverre draagt de geschetste denkrichting bij aan de verbetering van de
leefomgeving?

12%

9%

34%

18%
27%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken mensen die woningbouw (zeer) belangrijk vinden erover?
De deelnemers die de woningbouw ‘zeer belangrijk tot belangrijk’ vinden, zegt 34% dat de
geschetste denkrichting onvoldoende tot niet zorgt voor een verbetering van de leefomgeving. 39%
ziet dit wel als een voldoende of goede verbetering.
Deelnemers die woningbouw 'zeer belangrijk tot belangrijk' vinden over de
vraag 'In hoeverre is de geschetste denkrichting een verbetering van de
leefomgeving?'

18%

15%
19%

21%
26%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed
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Hoe denken de mensen die groen zeer belangrijk vinden erover?
Van de mensen die groen ‘zeer belangrijk’ vinden, ziet 72% onvoldoende of geen verbetering van de
leefomgeving. Volgens 13% van deze deelnemers is de geschetste denkrichting wel een voldoende
tot goede verbetering van de leefomgeving.
Deelnemers die groen 'zeer belangrijk' vinden over de vraag 'In
hoeverre is de geschetste denkrichting een verbetering van de
leefomgeving?'

8% 5%
16%

40%

32%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Conclusie
In onderstaande tabel vindt u voor de hoofdvraag van de enquête ‘In hoeverre is de geschetste
denkrichting een verbetering van de leefomgeving?’ de resultaten overzichtelijk op een rijtje.
Deelnemers die

woningbouw ‘zeer
belangrijk’ vinden
groen ‘zeer belangrijk’
vinden

Percentage deelnemers dat
vindt dat de verbetering van
de leefomgeving goed is
21%

Percentage deelnemers dat
vindt dat de verbetering van
de leefomgeving slecht is
14%

5%

40%

Tabel 2: in deze tabel leest u de antwoorden op de vraag ‘In hoeverre is de geschetste denkrichting een
verbetering van de leefomgeving?’ van de deelnemers die zeggen dat zij woningbouw of groen ‘zeer belangrijk’
vinden.
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Verenigbaar Legmeerbos en Thamen
Op de vraag ‘in hoeverre zijn we erin geslaagd het Legmeerbos en Thamen verenigbaar te maken?’,
antwoordt 60% van de deelnemers met ‘niet tot onvoldoende’. 20% van de deelnemers vindt dat we
daar ‘voldoende tot goed’ in zijn geslaagd.
In hoeverre zijn we er in geslaagd het Legmeerbos en Thamen
verenigbaar te maken?

11%

9%

40%

20%
20%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken mensen die woningbouw (zeer) belangrijk vinden erover?
Van de mensen die woningbouw ‘zeer belangrijk tot belangrijk’ vindt, zegt 35% dat het niet tot
onvoldoende gelukt is om Legmeerbos en Thamen verenigbaar te maken. 36% is het daar niet mee
eens, en vindt dat dit ‘voldoende tot goed’ is geslaagd. Hierbij zijn ongeveer evenveel mensen die
vinden dat het ‘goed tot voldoende’ verenigbaar is als mensen die vinden dat dit ‘niet tot
onvoldoende’ zo is.
Deelnemers die woningbouw 'zeer belangrijk tot belangrijk' vinden over
de vraag 'In hoeverre zijn we erin geslaagd het Legmeerbos en Thamen
verenigbaar te maken?'

19%

19%
16%

17%
28%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed
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Hoe denken de mensen die zeer groen belangrijk vinden erover?
Van de deelnemers die groen ‘zeer belangrijk tot belangrijk’ vinden, zegt 73% dat we er onvoldoende
tot niet in zijn geslaagd om Legmeerbos en Thamen verenigbaar te maken. 11% vindt dat dit de
gemeente voldoende tot goed is gelukt.
Deelnemers die groen 'zeer belangrijk' vinden over de vraag 'In
hoeverre zijn we erin geslaagd het Legmeerbos en Thamen
verenigbaar te maken?'

6%

5%

16%

47%

26%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Wat vinden de leden en niet-leden van Thamen?
Volgens 39% van de leden van Thamen, zijn we er niet of onvoldoende in geslaagd om Legmeerbos
en Thamen verenigbaar te maken. 39% van de leden vindt dat dit voldoende tot goed is geslaagd.
Van de niet-leden is 63% van mening dat wij er niet tot onvoldoende in zijn geslaagd om Legmeerbos
en Thamen verenigbaar te maken. 17% van de niet-leden vindt dat dit wel voldoende tot goed is
gelukt.
Leden van Thamen over over de vraag 'In hoeverre zijn we erin
geslaagd het Legmeerbos en Thamen verenigbaar te maken?'

25%

29%

14%

10%
22%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed
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Niet-leden van Thamen over over de vraag 'In hoeverre zijn we erin
geslaagd het Legmeerbos en Thamen verenigbaar te maken?'

8%

9%

42%

19%
21%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Conclusie
In onderstaande tabel vindt u voor de hoofdvraag van de enquête ‘In hoeverre zijn we erin geslaagd
het Legmeerbos verenigbaar te maken?’ de resultaten overzichtelijk op een rijtje.
Deelnemers die

woningbouw ‘zeer
belangrijk’ vinden
groen ‘zeer belangrijk’
vinden
lid zijn van Thamen
niet lid zijn van Thamen

Percentage deelnemers dat
vindt dat het verenigbaar
maken goed is geslaagd
28%

Percentage deelnemers dat
vindt dat het verenigbaar
maken niet is geslaagd
14%

5%

47%

29%
8%

25%
42%

Tabel 3: in deze tabel leest u de antwoorden op de vraag ‘In hoeverre zijn we erin geslaagd het Legmeerbos en
Thamen verenigbaar te maken?’ van de deelnemers die zeggen dat zij woningbouw of groen ‘zeer belangrijk’
vinden en de leden en niet-leden van Thamen.
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Overige vragen
In de vragenlijst hebben we ook naar de mening over de geschetste denkrichting gevraagd.
De antwoorden op deze vragen vindt u hieronder.
Randhoornweg behouden
De vraag ‘Als we de Randhoornweg opknippen of omleggen is er meer ruimte voor groen en sport.
Moet de Randhoornweg behouden blijven als ontsluiting van Legmeer-West?’ werd door 61% van de
deelnemers beantwoord met ‘ja’. 21% van de deelnemers antwoordde met ‘nee’.
Als we de Randhoornweg opknippen of omleggen is er meer ruimte voor
groen en sport. Moet de Randhoornweg behouden blijven als ontsluiting
voor Legmeer-West?
8%

21%

61%

11%

Ja

Neutraal

Nee

Weet ik nog niet

Wandelen
Op de vraag ‘Wat vindt u van de geschetste mogelijkheid om (met de hond) te wandelen, een
ommetje te lopen of te joggen?’ antwoordde 44% van de deelnemers met ‘slecht tot onvoldoende’.
34% vindt de geschetste mogelijkheden ‘voldoende tot goed’.
Wat vindt u van de geschetste mogelijkheden om (met de hond) te
wandelen, een ommetje te lopen of te joggen?

15%

20%

19%
24%
23%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed
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Doorgaande routes
De vraag ‘Wat vindt u van de geschetste doorgaande routes voor wandelaars en fietsers?’ is door
37% beantwoord met ‘slecht tot onvoldoende’. 32% van de deelnemers vindt de geschetste
doorgaande routes ‘voldoende tot goed’.
Wat vindt u van de geschetste doorgaande routes voor wandelaars en
fietsers?

12%

18%

20%

19%
31%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Groene inrichting
53% van de deelnemers antwoordt op de vraag ‘Wat vindt u van de groene inrichting die we hebben
laten zien?’ met ‘slecht tot onvoldoende’. 26% vindt de groene inrichting ‘voldoende tot goed’.
Wat vindt u van de groene inrichting die we hebben laten zien aan u?

10%

21%

16%

21%

Slecht

Onvoldoende

32%

Neutraal

Voldoende

Goed
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Mensen ontmoeten
Op de vraag ‘In hoeverre biedt de geschetste denkrichting mogelijkheden om mensen te
ontmoeten?’ antwoordt 32% met ‘niet tot onvoldoende’. 22% zegt dat de geschetste denkrichting
‘voldoende tot goed’ de mogelijkheid biedt om mensen te ontmoeten.
In hoeverre biedt de geschetste denkrichting mogelijkheden om mensen te
ontmoeten?

15%

7%

14%
18%

45%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed
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Opmerkingen
De deelnemers konden ook opmerkingen toevoegen. Een heel groot deel van de deelnemers
heeft dat gedaan. Veruit de meeste opmerkingen gaan over het Legmeerbos, de
Randhoornweg en de leefbaarheid in De Legmeer. Daarnaast zijn opmerkingen gemaakt
over het groen in de wijk, Thamen honk- en softbal en jeu-de-boules-vereniging Boule Union
Thamen, de Vuurlijn en het beleid rond honden. Een volledig overzicht van de opmerkingen
vindt u in bijlage 1.
Legmeerbos
Bij het Legmeerbos vragen mensen zich af wat er met de plannen voor het Legmeerbos
gebeurt. Ook spreken mensen de wens uit dat het Legmeerbos er komt en/of geven ze aan
dat er in de gepresenteerde plannen in hun ogen te weinig ruimte voor het Legmeerbos over
blijft.
Randhoornweg
In de opmerkingen over de Randhoornweg uiten mensen hun zorgen over het knippen van
de weg. Deze zorgen gaan met name over de verkeersdrukte op de Faunalaan, de
bereikbaarheid van Legmeer-West en de brede school en de verkeersveiligheid.
Leefbaarheid
Bij de leefbaarheid in de wijk kaarten mensen de overlast van Schiphol en de N201, de komst
van de trambaan en het bedrijventerrein in Amstelveen-Zuid en het gebrek aan groen aan.
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Bijlage 1: opmerkingen
Legmeerbos
• Wat gebeurt er nu met de plannen voor het Legmeerbos? De communicatie is gericht
op het verplaatsen van sport. Gevolgen voor Thamen bebouwen heeft grote nadelen
voorQui Vive. Wie komt er nog op voor de natuur?
• Het verplaatsen van Thamen zorgt ervoor dat er niet een echt Legmeerbos kan
ontstaan, zoiets als het Libellebos. Thamen heeft veel ruimte nodig, waardoor er
alleen maar wat paden er langs gelegd kunnen worden.
• Er blijft te weinig ruimte over voor het Legmeerbos
• Voer het legmeerbos uit en geen THAMEN honkbal. denk is aan de bewoners
• Thamen blijven masterplan legmeerbos uitvoeren
• Het masterplan uit werken legmeerbos.
• Het oorspronkelijke plan voor het Legmeerbos was al minimaal. Door daar
sportvelden in te proppen toont de gemeente aan natuur’ maar een lastige sluitpost
te vinden. Uithoorn bestaat voor een groot deel uit bedrijventerreinen, waar oa
containers staan opgeslagen. Waarom daar niet een stukje afsnoepen als dat
sportterrein zo gewild is?
• Het groen dat mogelijk wordt door het Legmaarbos is beter en uitgenreider dan in de
denkrichting. Hoeveel Uithoornse woningzoekenden zijn er. Waarom wede drie flats
van de Europarei gesloopt = 360 sociale huurwoningen, als er zo'n woningnood is?
• Te gek voor woorden om het enige nog enigszins authentieke bosachtige stukje in
onze omgeving te willen vernietigen. Eigenlijk wil ik niet reageren, omdat ik weet dat
de projectontwikkelaars hun zin zullen krijgen en het project gewoon zal doorgaan.
• Wij vinden het legmeerbos zeer belangrijk. Met de komst van de n201, het
bedrijventerrein en het toegenomen vliegveekeer blijft er weinig ruimte over voor
ontspanning. Een schone zwemfijver voor honden zou zeer welkom zijn.
• Het Legmeerbos was een postzegel, nu is het confetti geworden. Oftewel er is niets
van overgebleven en geen verbetering.
• Honk- en softbalvereniging ipv bos is onacceptabel.
•
•
•
•

Thamen niet verplaatsen aub. Legmeerbos graag op die plek, zonder Thamen.
Het legmeerbos zou nog veel groter en groener worden.
Ik wil voornamelijk een bos
Het legmeerbos moet zo groot mogelijk worden op de beschikbare ruimte, dus niet
nog meer open ruimte opofferen voor sport of anderszins maar gewoon natuur
aanplanten. En de kleine eilandjes voor de meerkikkerflat zijn nu broedplaatsen voor
watervogels, die verdwijnen dus als er fiets- of wandelpaden op aangelegd worden.
Er moet vooral ruimte komen voor kleine dieren om in alle rust te kunnen leven en
voor grote bomen om te groeien, daar heeft Uithoorn en de inwoners veel meer
behoefte aan!! Ik woon al 12 jaar in De Legmeer-west en het valt me elke keer weer
op dat je hier nog steeds nauwelijks kleine vogeltjes hoort, gewoonweg omdat er
veel te weinig groen is. Extra woningen en Schiphol + natuur is gewoon niet
verenigbaar, accepteer dan maar dat er geen woningen bij kunnen of zorg dat
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Schiphol kleiner wordt, ik kan geen alternatief bedenken. Of bouw kantoorruimte om
tot woningen, die komen toch steeds meer leeg te staan sinds Corona.
Legmeerbos is en was om De Legmeer te beschermen tegen 201,Schiphol,
tramlijn,Amstelveen bedrijventerrein.Dat en niet andersThames maakt het plan te
verwateren en de infrastructuur voor in legmeerwest onmogelijk (bewoners en
schoolgangers)Verdere groenvoorziening blijven vaag en geen toezeggingen!En wat
levert de verhuizing van Thames op aan woningbouw,sociale woning
Er moet gewoon een bos komen we hebben natuur tekort in Uithoorn overal water
onder de huizen zegt genoeg denk ik
Graagg legmeerbos realiseren zoals eerder afgesproken en thamer niet verplaatsen.
Er is al bijna geen natuur in uithoorn en wat er is wordt met nieuwbouw nog verder
terug gedrongen. Bij amstelhoek is nog genoeg weiland om bij te bouwen tot aan
n201 of bij de cindu nog beter.
Ik vind dat de plannen voor het Legmeerbos door moeten gaan
Zo'n bos bij een tramhalte trekt vanuit Amsterdam gespuis aan. Het wordt een bos
voor moord, verkrachting en illegale feestjes en veel overlast door drugsgebruikers.
Totaal geen aanwinst dus voor Uithoorn. Slecht plan, niet over nagedacht en alleen
politiek gestuurd.
Ik zou graag een vergelijking zien met de plannen van het Legmeerbos. De
voorgestelde ideeën vergroenen nu plekken die ik zonder deze plannen all veel beter
en groener zouden kunnen zijn. Als Uithoorn dat belangrijk vindt, waarom gebeurt
dat niet al? Het lijkt er eigenlijk op dat het geld van het beoogDe Legmeerbos dat
voor gebruikt wordt. Niet voor een bos of grotere aaneengesloten recreatieruimte,
maar voor wat groene plekken die dan door iets van een pad oid verbonden zijn (en
daar wordt een mooie term voor verzonnen). Het levert de huidige bewoners ook
weinig op, behalve extra licht- en geluidsoverlast. De lichtmasten van Thamen staan
niet alleen dichterbij, maar zijn ook hoger, dus veel meer overlast. Als er te weinig
woningen zijn hadden er misschien wel geen flats afgebroken moeten worden.
Sportcomplexen worden een zeer beperkt deel van de tijd gebruikt, in tegenstelling
tot groengebieden. Het is daarom zonde om een groengebied op te offeren aan een
honkbalvereniging. Ik ben voor een zo groot mogelijk Legmeerbos, daarvan
profiteren veel meer mensen dan van een sportveld. Misschien kan een deel van het
Cinduterrein geschikt gemaakt worden voor sportfaciliteiten.
Het is zonde dat door de geplande komst van Thamen er minder groen gerealiseerd
kan worden in De Legmeer. Dit verhindert de mogelijkheid om een echt bos aan te
leggen. Ik zou liever een groter natuurgebied zien ontstaan.
Ik mis Groen in Uithoorn en Honden wandelroutes. Huizenbouw is noodzakelijk,
maar wellicht zijn er bedrijventerrein waar mogelijkheden zijn. Thamen op zijn eigen
plaats houden en een groot bos!!!
Van het oorspronkelijk ontworpen Legmeerbos gaat niet meer overblijven dan een
paadje met een snufje groen erlangs. Ik vind de beoogde inpassing van Thamen sport
(en woningen!) in het Legmeerbos plangebied niet passen bij een geloofwaardige
gemeente. Door welke (perverse?) prikkels meent Uithoorn met haar schaarse grond
steeds voorop te moeten lopen met het realiseren van onevenwichtig veel woningen,
ten koste van alles wat verder van waarde is? Het is schaamteloos, het schaambosje
wat ons met dit plan resteert.
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Percentueel is dit maar een heel klein stukje groen. Geen Legmeerbos.
Plan legmeerbos geen thamen daar genoeg herrie hier in De Legmeer.
Uithoorn heeft een park/bos nodig, het bestaande Libellenbos is mooi, maar heeft
absoluut geen centrale ligging in de gemeente. Een stukje bos in De Legmeerwest is
noodzakelijk.
Gewoon Thamen daar laten en legmeerbos plan uitwerken
Een compleet Legmeerbos is toegezegd en zouden wij heel graag willen. Meer
woningen mogen niet ten koste gaan van de al beperkte groenvoorziening wat ons
betreft.
De oorspronkelijke plannen voor een bos handhaven.
erder is er GEEN Legmeerbos in beide plannen opgenomen, alleen Thamen met een
paar boompjes. Nu is er meer groen dan straks. Wandelpaden zijn fijn, maar er is
geen bos zoals Libellebos, alleen open wandelgebied. Dit zou echt een hele grote
gemiste kans zijn voor Uithoorn. Als Thamen weg gaat langs de Vuurlijn zal ook daar
heel veel groen verloren gaan bij de nieuwbouw.
Legmeerbos aan de groene zone koppelen aan de Vuurlijn! Het groen langs de
Vuurlijn, voor het Legmeerbos, dient echt een bos te worden en geen verkapte troef
om meer woningen te bouwen.
Thames niet integreren in het Legmeerbos. Het volledige gebied in Legmeer-west
gebruiken voor het Legmeerbos
alleen het legmeerbos daar
Het Legmeerbos moet er komen, ik heb zeer veel ontspanning gehad van
wandelingen tijdens de coronatijd van het RUSTIGE park en het mooie maisveld en
het uitzicht richting Amstelveen. Thamen daar laten komen is het mooie van de wijk
Legmeer West vernietigen. Ik zal dan zeker gaan verhuizen naar een betere
leefomgeving. Tijd dat de gemeente eens inziet dat Thamen niet in Legmeer West
erbij kan. Er wordt een plaatjes geschetst alsof woningbouw in Uithoorn en De
Kwakel niet mogelijk is verder: De Kwakel bouwt wel villa's(bijv. de hele villawijk
tegenover de hockeyclub aan de Noorddammerweg tot de Poelweg), daar is naar
mijn idee best wel plek te vinden voor sociale huurbouw. Eenzijdige visie van
Uithoorn, dat is de geschetste denkrichting en Thamen in Legmeer West is zeker niet
akkoord bij mij.
Thamen moet gewoon blijven waar het zit. En er moeten geen woningen meer
gebouwd worden in Uithoorn of De Kwakel het is al veel te druk met mensen en
auto's in de gemeente. In De Legmeer gewoon alleen het legmeerbos maken.
We hebben al voldoende overlast van schiphol, waarbij steevast afspraken
geschonden worden. Het legmeerbos is één van de compensaties die hiervoor is
aangeboden. Het is onacceptabel als hiervan afgeweken wordt.
Er ligt een prachtig plan voor een bos , nota bene met subsidie. In dit plan blijft er
niets van over, dus een reuze slecht idee !!! Legmeer wordt nog meer belast met
lawaai, verkeer, lichtvervuiling etc etc. Begrijp niet waar jullie mee bezig zijn. Wat
blijft erover van de zgn co-creatie ,... Helemaal nix !
Ontzettend jammer dat er zulke concessies worden gedaan aan het oorspronkelijke
Legmeerbos plan. De leefbaarheid van legmeer west schiet er zo niet veel mee op
terwijl meer groen echt erg nodig is!
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De gemeente is er niet in geslaagd om het Legmeerbos te behouden; er blijft maar
een klein stukje groen over. Het plan maakt niet duidelijk hoe dit de leefomgeving
van de wijk verbeterd. Het verslechterd alleen maar. En waarom zijn er geen
alternatieve plannen gemaakt, dus plan a , plan b of c? Ik ben erg teleurgesteld in dit
plan - waarom legt de gemeenteraad het burgerinititatief volledig naast zich neer?
Laat Thamen op de plek blijven waar het nu zit. Er is geen behoefte aan nog meer
sport in Legmeer West. Deze is er al voldoende. Door al het (vlieg)verkeer is er een
zeer grote behoefte aan alleen het Legmeerbos!
Heel slechte plan. Het oorspronkelijke plan voor De Legmeerbos moet blijven en
ergens anders een passende oplossing voor de Softbalclub vinden.
Wat een slecht idee om de honk- en softbal velden te willen verhuizen. Als al het
verkeer daarvan over de de nu al drukke Faunalaan gaat rijden is het voor de
bewoners niet prettig wonen meer. Tevens sluit het Legmeerbos veel beter aan bij de
buurt.
Gemeente kan creatiever zijn in woning locaties, verplaatsing bedrijven naar locaties
in vliegzones en op plek uit vliegzones dan woningen bouwen. En ook sneller
vergunningen geven/ inzet op snelle acties van projectontwikkelaars (voorbeeld oud
Rabobank kantoor heeft jaren leeg gestaan). Denk out-of-the box!!!! Hoeveel
woningen kunnen er uberhaupt gebouwd worden op locatie van honk-softbal. In
plaats van heel nieuw bos, komt er nu her en der wat groen bij, hoe zo wordt de
subsidie vanuit compensatie vliegtuigoverlast ineens aan de kant gegooid. Kortom,
niet eens met voorgestelde verplaatsing softbal.
De Legmeer heeft zeer veel moeten inleveren betreffende het leefklimaat en
geluidshinder. De subsidie moet gebruikt worden om het leefklimaat te verbeteren,
waar het ook voor is bedoeld.
Het Legmeerbos is een supergoed initiatief, maar het verplaatsen van Thamen naar
Legmeer-West absoluut niet. De overlast van verkeer op de Noordammerweg van de
school en sportvelden is nu al behoorlijk en de komst van Thamen zal dit alleen maar
verergeren.
Het plan voor het Legmeerbos moet behouden blijven. Te belangrijk voor de
leefbaarheid!!
Plan legmeerbos geen thamen
er ontstaat geen 'bos' maar een groenstrook, dat is echt iets anders
Wij zijn voorstander van het Legmeerbos en hopen dat Thamen niet verhuist.
Is het misschien mogelijk om Thamen te verplaatsen naar de ruimte tussen de N201
en (hopelijk toekomstige) Legmeerbos? Misschien als soort compensatiedeal met
gemeente Amstelveen voor de komst van het mega-bedrijventerrein direct ten
noorden van Uithoorn en uiteraard de komst van de tram..
zoals het nu verteld word is er in het geheel GEEN bos meer maar slechts een
groenstrook
zoals het nu verteld word is er in het geheel GEEN bos meer maar slechts een
groenstrook
Belangrijke aandachtspunten bij dit onderzoek zijn het verkeers-&parkeeronderzoek,
voorkomen van sluipverkeer door de wijk en de veiligheid van de ontsluiting over de
noorddammerweg naar de randweg en vice versa. Het onderbrengen van Thamen in
De Legmeer-West vind ik passend bij de andere sportactiviteiten nabij, daarbij geeft
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de verhuizing ruimte voor het aanbrengen van kwalitatief groen en het verwijderen
van een gedeelte van de randhoornweg (waarbij Thamen wordt ontsloten vanaf de
Randweg) geeft meer kwaliteit aan de wijk . Het braakliggend stuk akker is zeker
geen kwaliteit voor de buurt. Filmpje vond ik niet heel duidelijk qua kaartmateriaal,
kan geen losse kaarten vinden, dus vind het lastig aan te geven of de routes een
verbetering zullen zijn, maar ga daar wel vanuit aangezien dit onderdeel is van de
ontwerpopdracht. Of het verplaatsen van Thamen verenigbaar is met het
Legmeerbos vind ik een onjuiste vraagstelling. De subsidie voor het aanleggen van
het bos is in basis niet bedoeld om het groen langs de sportvelden aan te brengen.
Nu de gemeente door deze verhuizing grond voor nieuwbouw kan vrijspelen, is dit
mijn inziens een taak voor de gemeente, ook voor wat betreft de kosten. De
gemeente kan/wil de grond blijkbaar niet inzetten voor inrichting legmeerbos, maar
zou dan ook niet van deze subsidie gebruik moeten willen maken. Het verplaatsen
van Thamen naar de wijk, brengt met zich mee dat de gemeente De Legmeer-West
ook een kwalitatieve upgrade geeft. Dan is het win-win. Wellicht zijn er nog andere
kansen voor de aanleg van groen/verbindingen passend bij de subsidie vh
legmeerbos, waardoor nog meer groen of een mooie verbinding kan worden
gemaakt..
Het is al druk genoeg in legm eer-west met alle auto’s, vliegtuigen, scholen en de
huidige sportverenigingen! We moeten nu al steeds aan de kant wachten in de
Faunalaan om elkaar te kunnen passeren, laat staan als het een doorgaande weg
moet worden, zijn jullie niet goed snik of zo? Er is amper groen in deze omgeving dus
een stukje bos erbij zou zeer welkom zijn
Lijkt ons beter het Tamen te laten waar het nu is ( betere verspreiding) wij hebben in
legmeer west meer behoefte aan het legmeer bos! Al compensatie voor de tram en
schiphol ( vliegverkeer). Er zijn huizen genoeg in Uithoorn en omgeving! Alleen teveel
expats en huisjes melkers! Dat is het echte probleem! Dus geen verplaatsing van het
Tamen en aanleggen van het Legmeerbos en een trimbaantje 😉
Het Legmeerbos is een prachtig en realistisch plan; we hebben allemaal meer groen
nodig in onze leefomgeving, maar bewoners van Legmeer-West in het bijzonder
aangezien zij van alle Uithoornenaars het meeste last hebben van Schiphol. De
geschetste denkrichting gaat zorgen voor meer verkeer door de wijk en een minder
veilige situatie door opknippen van de Randhoornweg.
Graag meer ruimte voor legmeerbos
Het legmeerbos moet doorgang vinden zoals het destijds ontworpen is. Tevens moet
de groenstrook aan de Vuurlijn behouden blijven. Groen is belangrijk in de
woonomgeving van Uithoorn. Schiphol stoot al zoveel vuil uit en dit moet locaal
gecompenseerd worden.
Plan legmeerbos geen thamen
Plan legmeerbos uitvoeren geen Thames op dienplek. Weg behouden
voor mij voelt dit alleen een oplossing voor het Thamen, van de oorspronkelijke
gedachte van het Legmeerbos blijt zo weinig over
Er moet zeker een legmeerbos komen. Er is veel te weinig echt groen zonder wegen
en woningen
Namens meerderen: Het plan is veel te kleinschalig om wat in de waagschaal te
leggen; Als fietser ben je binnen 2 minuten door het nieuwe plan heen, als
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voetganger binnen 5-7 minuten. Als bos mag dit niets te betekenen hebben. De
sportvelden leveren nog meer overlast dan er al is. Slecht plan en verspilling van
krappe financiën.
Huizen bouwen ja, tenzij...er een buurt initiatief is met Legmeerbos
Dat wordt een lekker rustig plekje, dat Legmeerbos. Het ligt direct aan 3
sportcomplexen en is dermate klein dat je voor een 'ommetje' 10 keer het rondje
moet lopen. Laat staan dat je wilt joggen, dan kan je nog beter op een athletiekbaan
gaan lopen. En waar moet het verkeer heen, dat nu netjes via de Randhoornweg De
Legmeer kan bereiken?
Een bosje, zo klein, dat je bijna het stokje van de hond van de ene naar de andere
kant kunt gooien. Een sportcomplet voor honkbal, een sport die slechts door een
klein select groepje mensen wordt beoefend. Naast de bijkomende overlast wordt
hiervoor ruimte opgeofferd die besteed kan worden voor huizen, die momenteel
meer dan dringend nodig zijn. Heeft de gemeente haar visier wel op scherp staan??

Randhoornweg
• Een knip in de Randhoornweg lijkt ons een erg slecht idee.
• Weg behouden mogen de mensen ook nog de wijk uit. Belachelijk
• Een afsluiting van een weg en een extra sportvereniging is niet wenselijk.
• Daarnaast is de verandering met de Randhoornweg een obstakel bij een calamiteit in
Legmeer-west wat we nu al gemerkt hebben met de tijdelijke afsluiting van de
Faunalaan.
• Ik maak mij heel erg zorgen over het opknippen van de Randhoornweg en de
daardoor toenemende verkeersdruk op de faunalaan. Dit mag gewoon niet gebeuren
echt belachelijk!!
• Niet opknippen randgoornweg, dit geeft heel veel extra verkeer op de Faunalaan.
• Wonende aan de Noorddammerweg zijn we mordicus tegen opknippen
Randhoornweg. deze moet voor de bewoners autoluw blijven. Dit is ook zo
afgesproken in gebieds visie ‘tuusen poelweg en Noorddamerweg'2018.
• Weg behouden
• Het afsluiten van de Randhoornweg gaat en koste van de bereikbaarheid van
Legmeer-west. Daarom ben ik tegen deze denkrichting.
• Er komt teveel verkeer uit Legmeer West. Faunalaan is een ramp met alle
geparkeerde auto’s. Randhoorweg kan alleen opgeknipt mits de Faunalaan veiliger
wordt!
• Geen ontsluiting. Al het verkeer moet dwars door de wijk waar kinderen graag buiten
spelen. Er is al te veel verkeer door de wijk ivm de brede school. Sluit de weg af en
het wordt nog drukker en de verkeers veiligheid in de wijk neemt sterk af. Dit ivm
met de vele kinderen is natuurlijk ongewenst en niet recht te praten met een stukje
groen.
• de grootte van de Kwikstaart in de brede school zorgt voor meer bewegingen naar
deze locatie. Dus meer druk op de wegen, Waar nu al amper ambulances door heen
kunnen.
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Prima de Randhoornweg op te knippen zolang sportvelden en scholen vanaf het
zuiden evengoed bereikbaar blijven. Vanuit het zuiden namelijk zal er altijd meer
verkeer zijn dan vanuit het noorden.
De uitbreiding van het groen ziet er mooi uit, maar de Randhoornweg knippen is
volgens mij niet werkbaar. De Faunalaan is totaal ongeschikt voor doorgaand
verkeer, met alle auto's die er langs geparkeerd staan. De drukte die er nu al is rond
de scholen, zal veel erger worden. Bovendien fietsen veel schoolkinderen langs de
FAunalaan en als daar meer auto's gaan rijden, voorzie ik veel ongelukken. (wij
wonen nu in de ouDe Legmeer, maar hebben tot voor kort 10 jaar in Legmeer-West
gewoond)
let ook op bereikbaarheid bredeschool
Kijken naar verkeersproblemen in de wijken. Momenteel ondervinden we al grote
verkeershinder bij het in en uit rijden van onze wijk wanneer de scholen uit gaan, dit
zal nog erger worden bij het sluiten van de randhoornweg
Er komt te veel verkeerd door de woonwijk bij ontsluiting van de randhoornweg.
Onveilige situatie in de wijk door het vele verkeer. Dit kan toch niet de bedoeling zijn
dat alle auto's door de wijk gaan waar de kinderen volop buiten spelen. Er wordt nu
al te hard gereden en al te veel verkeer
wij hechten grote waarde aan een goede ontsluiting en veiligheid op de wegen
binnen de bebouwde kom. daarnaast moet de overlast van schiphol gecompenseerd
worden in groen.
Geen knip in randhoornweg
Het afsluiten van een uitvalsweg uit legmeer west vind ik een heel slecht idee. Je
creëert hiermee een situatie waarin de wegen waar veel kinderen fietsen van en naar
school de enige uitvalswegen worden met meer kans op ongelukken. Bovendien
worden deze routes (die niet zijn ingericht als uitvalswegen) hierdoor nog drukker
dan ze al zijn. Een oplossing kan zijn om de randhoornweg aan te sluiten op de N201.
Het meeste verkeer is immers op weg naar de N201.
Randweg afsluiten is erg nadelig voor de scholen en Legmeervogels. Als moet straks
via 1 weg ontsluiten en nu is het met halen en brengen al te druk met 2
ontsluitingen. Helft gaat via Randweg. V
Ontsluiting via Randhoornweg moet blijven om verkeersdrukte in de woonwijk te
verminderen
Als de Randhoornweg open kan blijven zou dit een werkbare oplossing zijn. Haal die
'slinger' uit de weg en trek deze door langs de sportvelden in een rechte lijn door
naar de randweg. Tevens zijn parkeerplaatsen helaas nodig, dus teveel vergroenen
zal zorgen voor parkeerdruk in de wijken om de school/sportvelden.
Ik vind het onacceptabel dat er meer verkeer door een woonwijk gaat rijden als de
Randhoornweg opgesplitst gaat worden. Spelende kinderen houden nu eenmaal
geen rekening met haastig verkeer en onveilige situaties zijn dan het gevolg. Op de
Faunalaan is het nu met enige regelmaat al erg druk en is er nauwelijks ruimte om
elkaar te passeren door de geparkeerde auto's van de bewoners. Bovendien wordt
hier zeer regelmatig veel te hard gereden. Als daar nog meer verkeer komt gaat deze
onveilige situatie alleen maar toenemen.
Graag randhoornweg openhouden
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Het omleggen van de Randhoornweg is in mijn ogen een slecht besluit t.b.v de
bereikbaarheid van de brede school
Doorknippen Randhoornweg gaat lijden tot verkeersonveilige situaties.
Noordammerweg te smal voor al het verkeer wat daar dan overheen moet, ZEER
gevaarlijk voor fietsers. Al verkeersonderzoek gedaan?? Ik verwacht
parkeerproblemen in Legmeer-West (uitval als parkeerterrein bij scholen vol is) bij
grote tournooien tegelijk met voetbal, BMX. Toenemende geluidsoverlast.
Slingerweg vanaf Scholen Legmeer West in is nu al gevaarlijk voor auto's en te smal...
Er moet goed gekeken worden naar auto verkeer, nu is het bij de brede school al een
drama, laat staat op de fauna en vogellaan straks. Dit is een zeer kindrijke buurt,
meer auto’s zorgt voor nog meer onveilige situaties. Ik denk dat je moet kijken of
naar een richting verkeer dus erin en op een manier eruit of wellicht kan de sport
verenigingen dus alle daar ook LMV en AKU via bv Noordammerweg bereikt kunnen
worden dan ontlast je de brede school en opvang en de wijk. Zo spreid je meer
Op dit moment is de Faualaan weg voor een maand dicht. Hierdoor hebben wij 2
autowegen van en naar de brede school in legmeer. Ik sta elke dag in de file van en
naar school 10-30 minuten. Als je nu de Randhoornweg wilt dichtgooien creer je
alleen maar moeilijkheden voor deze ouders. We leven in nederland waar meer
koude (winter)maanden zijn met slecht weer en zonnige droge maanden. Ouders
pakken hierdoor eerder de auto omdat ze ook doorrijden naar hun werk. Moeten we
meer huizen bouwen in uithoorn we zijn geen amsterdam he! Ik woon hier voor mijn
rust en groen en natuur is heel belangrijk voor de kinderen.
De randhoornweg moet behouden blijven. Buitendijks gaat al aangesloten worden op
de faunalaan, en als daar nog meer verkeer gaat rijden wordt dit alleen maar meer
risico voor kinderen. Er is zoveel verkeer daar dat deze keuze echt niet een juiste
keuze is. Met dit plan slaan jullie de plank volledig mis voor een goede toekomst van
Uithoorn.
Niet de randhoornweg afsluiten/opsplitsen!
Als bewoner van Legmeervogels-West maak ik me grote zorgen over de ontsluiting
richting N196 maar vooral N201 en dan vooral als de scholen starten en uit gaan. Ook
had ik graag alternatieve denkrichtingen gezien. Het lijkt er nu op dat dit de enige
optie is. Hopelijk komen er nog alternatieven. Ik acht het huidige plan weinig
kansrijk..
liever geen knip in randhoornweg, mocht dit onvermijdelijk zijn dan graag ook knip in
noorddammerweg en ontsluiting via poelweg
Legmeer-West moet ook met de auto goed bereikbaar blijven vanuit de richting
Amstelveen. Als de randhornweg wordt opgeknipt moet je heel Uithoorn in de
rondte, dat is niet gewenst.
Doorgaand verkeer door de Faunalaan is geen optie! Is nu al niet te doen, je kan
elkaar niet eens passeren! Te smal! Het wordt al erg druk, met de tram, vliegtuigen,
scholen, huidige sportverenigingen!
Het opknippen van de Randhoornweg vindt ik geen goed plan, want dan moet al het
verkeer via de Noorddammerweg en de Randweg. Hier rijden vrachwagens en wordt
de verkeerssituatie gevaarlijker.
Randhoornweg niet opknippen, andere oplossing zoeken
opknippen of verplaatsen van de Randhoornweg schiet ver boven het doel uit!
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Als de Randhoornweg opgeknipt wordt dan gaat al het verkeer over de
Noorddammerweg, waar wij aan wonen. Dat staat haaks op de visie dat deze weg
verkeersluw zou blijven.
Waarom moet er belatinggeld verspilt worden door een weg om te leggen, of op te
knippen voor een piepklein stukje groen? Het lijkt erop dat de sportvelden, waar
maar een paar mensen gebruik van maken, belangrijker zijn dan een fatsoenlijke
infrastructuur voor de omwonenden. Voor een klein vlekje groen krijgen wij een hele
hoop herrie meer om onze oren en dat vind ik niet kloppen.
Kan de Randhoornweg niet gewoon zo blijven als hij is?
Waarom moet voor een sportvereniging, die al genoeg overlast veroorzaakt, ook nog
eens een hele weg opgeknip/omgelegd worden. Waar blijven de belangen de
bewoners in de wijken aan de Randhoornweg?
Is het niet zo dat wanneer de Randhooenweg opgeknipt gaat worden al het verkeer,
of een groot gedeelte ervan, noodzakelijkerwijs over de Noorddammerweg richting
De Legmeer moet? Deze weg is na al een gevaar, door vrachtwagens die eigenlijk via
de Poelweg moeten rijden. Bovendien is er een gevaarlijk punt op de Randweg, waar
de fietsers van de heuvel naar beneden stuiven. Als deze plannen doorgaan is het
wachten op ongelukken, mensen!! Ik spreek voor meerdere bezorgde bewoners aan
de Noorddammerweg.
opknippen vind ik geen optie, waar moet het verkeer naar de wijk dan heen?
Door de Randhoornweg te verleggen of op te knippen wordt er een hoop geld
uitgegeven voor een relatief kleine groep mensen. Datzelfde geld kan beter besteeed
worden aan sociale projecten of woningbouw.
Is het opknippen van de Randhoornweg en het daarbij gepaard gaande omleiden van
het verkeer naar de Noorddammerweg, niet in strijd met de visie van een
verkeersluwe Noorddammerweg?t
De afsluiting van de Randhoornweg als toegangsweg van Legmeer-West vind ik geen
goed plan. Momenteel is de Faunalaan dicht. Als je kijkt hoeveel extra verkeer dit
oplevert in de vaak smalle wegen in de wijk zelf moet ik er niet aan denken dat alle
verkeer uit de inmiddels grote wijk via de Noorddammerweg of Faunalaan de wijk zal
moeten verlaten.
Als de Randhoornweg opgeknipt wordt voor dat beetje groen en een sportveld, dan
gaat al het verkeer over de Noorddammerweg, waar wij aan wonen. Staat dat niet
haaks op de visie dat deze weg verkeersluw zou blijven?
Als bewoner van Legmeer-West of de ouDe Legmeer kan je met je auto via de
Randhoornweg uitstekend overal terecht. Als deze weg opgeknipt wordt, dan wordn
de automobilisten gedwongen via de Noorddammerweg en de smalle Randweg te
rijden. Hier rijdn veel fietsers en is er zeker op de Noorddammerweg sprake van
frequent vrachtverkeer. Al met al een mix die gevaar opleverd, meer gevaar dan er
nu is. Wij vinden dit geen gewenste keuze!
Het is nu al heel erg druk qua auto verkeer in deze buurt. Het afsluiten van de
randhoornweg zal de drukte richting de N201 alleen maar laten toenemen.

25

Leefbaarheid
• Wat volledig mist: de extra overlast voor de ouDe Legmeer en met name Langs de
Baan. We hebben Schiphol in het extreem, we krijgen de tram in de achtertuin en nu
ook nog geluids-, en met name lichtoverlast. Komt u nu al in het weekendochtenden
eens luisteren wat de voetbal betekent voor ons. Plus gaat u aub op Qui Vive
beluisteren wat voor geluid de honkbal maakt. Het is genoeg! Laat het zo als het is of
het Legmeerbos. Plus: van mooie losloopvelden en baan naar nagenoeg niets - leuk
voor alle hondenbezitters. Jammer, Uithoorn. Er wordt namelijk heel veel gebouwd
maar denk ook eens aan de leefbaarheid. Legmeer is weer het afvoerputje.
• Wat er als groene zone wordt voorgesteld is een farce. En het is totaal onduidelijk
hoe de routes dan gaan lopen, kan je met de auto nog naar de brede school?
• Het groen staat al jarenlang onder druk van bebouwing met woningen, zeer sterk
toegenomen overlast van Schiphol en de komst van de Uithoornlijn. Er blijft te weinig
groen over om een fijne leefomgeving te creeeren.
• De druk op Legmeer-West is giga met Schiphol en komst tramlijn. Verkeer heeft met
plannen maar beperkt mogelijkheden wijk uit te rijden, terwijl bv Vogellaan nu al een
probleem is. Auto's kunnen elkaar daar niet passeren, zelfde geldt voor Faunalaan.
• Er moet meer groen in legmeerwest/ aangenaam legmeer / wijdelande. Ik weet niet
of aanleg van thamen hierbij helpt. Er moet juist meer natuur komen opzich een
natuurlijkeoever / steiger is een goed idee bij het water naast de brede school. Was
enorm leuk met schaatsen en zo beter bereikbaar omdat de oevers vrij steil zijn.
Maar groen in de wijk top
• Gewoon helemaal groen. Er is hier nu genoeg drukte van auto,'s en vooral
vliegtuigen. Bovendien straks nog een tram en industrieterrein Amstelveen.
• De aanwezige sportcomplexen zorgen nu al voor veel drukte in de weekenden m.b.t.
parkeren en het verkeer. Indien de randhoornweg zou worden opgeknipt en er ook
nog eens parkeerplaatsen verdwijnen zal dat voor nog veel meer overlast gaan
zorgen, wat uiteindelijk de leefbaarheid van de wijk zeker niet ten goede komt.
• Beide denkrichtingen hebben een enorme toename van de hoeveelheid verkeer in de
wijk legmeer-west tot gevolg. Iedereen zal richting school en de sportvelden
(Legmeervogels, uwtc, etc) via de wijk rijden. Dit zal heel veel ongelukken en overlast
gaan geven.
• Ik ben hier een ontzettende tegenstander van!! Nu gebeurt het al met evenementen
dat mensen bij ons in de straat parkeren waar we veel hinder van ondervinden. Dit
gaat alleen maar meer worden en ook nog eens vaker met het opheffen van de
parkeerplaatsen bij het evenemententerrein. Ik denk dat je dit echt zo moet houden
zoals het nu is. Aan de overkant van Amstelhof is nog veel braakliggend terrein waar
ook gebouwd kan worden.
• Voor meer en betere leefbaarheid in De Legmeer west zijn toevoeging van nog meer
sportvelden niet wenselijk. Juist meer groen is nodig om de komst van de tram en het
bedrijventerrein te balanceren. Meer groen en minder bouw!
• Gezien de enorme druk qua verkeer, luchtvervuiling en geluidsoverlast op De
Legmeer door meer (en laagvliegend) vliegverkeer, de komst van de tram en het
bedrijventerrein van Amstelveen, zou het verplaatsen van de sportvelden naar het
laatste stukje groen en rust funest zijn. Nog minder groen en rust, meer verkeer,
parkeer-, licht- en geluidsoverlast wat je er voor terug krijgt. Ik denk dat het wijzigen
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van het woonbeleid beter helpt dan nog meer nieuwe woningen bouwen die vaak
niet bestemd zijn voor de juiste doelgroep. Daar ligt het probleem.
Er is veel te veel overlast in de wijk Legmeer West door mensen die er niet wonen, er
zijn al veel te veel sportvelden, er is al veel te veel verkeer, de tramlijn en herrie en
onveiligheid is ons door de strot geduwd, veel te veel herrie van vliegtuigen, de
grondbank aan de Randweg met vuile grond, de tijdelijke sporthal, het
evenemententerrein, de ouders bij de brede school, de tijdelijke opslag van grond
naast het bestaande park. En voor de bewoners die niet sporten is er verder
helemaal niets in de wijk.
Ik begrijp dat het woon-, leef- en economisch belang voor de gemeente groot is. Als
bewoner vraag ik me sterk af of we echt een inspraak hebben. Mensen houden niet
van veranderingen, maar sommige veranderingen zijn soms ook niet wenselijk. Als
bewoner van De Legmeer-West hebben we veel veranderingen meegemaakt. Van
het toenemende vliegverkeer (extreem de afgelopen jaren), de nieuwe woonwijk,
het toenemende (hardrijdende) verkeer in de wijk, onvoldoende parkeerplekken (!)
en de aanleg van de tram (en het bijkomende verkeer-, mensen/jongeren- en
geluidsoverlast) vraagt een hoop aanpassingsvermogen. Daarmee vind ik het
woongenot niet toenemen.
Legmeer-West is inmiddels overvol en er zijn weinig mogelijkheden om de wijk te
bereiken of te verlaten. Als Thamen erbij komt, gaat de wijk nog drukker worden met
verkeer. Het is hier inmiddels heel erg druk en rustig wonen is er al niet meer bij. Laat
gewoon alles bij het oude!!!!
Het wordt veel te druk en lawaaierig voor de huidige wijk en zijn paar
ontsluitingswegen met deze extra sportvelden erbij! We hebben al meer dan genoeg
overlast van vliegtuigen, de voetbalvelden, de wielren, bmx, atletiek en andere
activiteiten op het evenemententerrein!
In de wijk is een dringende behoefte aan groen dit omdat er een tramlijn komt een
industrieterrein en de overvliegende vliegtuigen nog even en we zijn compleet
ingesloten en dan ook nog de herrie van nog een sportterrein de mensen in De
Legmeer willen rust en groen
Er was afgesproken dat met de komst van de tramlijn het groen gecompenseerd zou
worden. In deze plannen wordt her onvoldoende gehoor aan gegeven. En,hoeveel
woningen gaat dit plan daadwerkelijk opleveren? Staat dat in verhouding tot deze
veranderingen.
Er is al teveel aan sportfaciliteiten in de wijk, welke nu al geregeld overlast geven
voor de bewoners (autoverkeer, en parkeren). Laat staan als er nog meer bij komen.
Wij missen het groen om een fijne wandeling te kunnen maken. Bovendien gaat er
door de aanleg van eventuele honkbalvelden natuur verloren. Dit is dan niet meer
geschikt voor bepaalde dier/plant soorten, zoals vleermuis of rugstreeppad. Het
gebiedje van de rugstreeppad komt te geïsoleerd te liggen. De wegen richting de wijk
zijn nu al soms een zooitje, laat staan als er nog meer (sport)faciliteiten komen.
Er is in De Legmeer behoefte aan groen en recreatie. De compensatie voor Schiphol
is terecht. De wijk afsluiten door dit ontwerp zal meer problemen geven op andere
locaties in De Legmeer west. Welke niet goed zijn onderzocht en uitgewerkt.
Wij vinden de plannen vaag en onduidelijk. We missen goede overzichtelijke kaarten.
Als er gesproken wordt over leefomgeving dan dient er ook een oplossing te komen
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voor de enorme overlast van het toenemende vliegverkeer. De bewoners wordt zand
in de ogen gestrooid: wandelend door een zgn parkachtige omgeving onder veel
lawaai en uitstoot van CO2 e.d. We zijn benieuwd naar de antwoorden hierop.
Slecht plan. De overlast in De Legmeer is momenteel enorm. Deze neemt met de
tram alleen maar toe. We hebben een oplossing: Drukke honkbalvelden voor je deur
en de doorlopende weg midden door de wijk!. Waardeloos!!!
Het is heel belangrijk om het groen rondom te vuurlijn te behouden en de aanleg van
het legmeerbos doorgang te laten hebben. De leefbaarheid gaat drastisch achteruit
met minder groen, gezien de amsteltram ook al een deel groen gaat wegnemen. De
leefbaarheid van de huidige bewoners zou altijd boven de bouw van nieuwe huizen
moeten gaan!
Woonwijk raakt overvol met sport recreanten. Hoofdwegen raken overspannen door
afsluiten en benadrukken van hoofdwegen. Meer verkeer dus meer Geluidsoverlast
en gevaarlijke situaties (vrachtwagens, persoonautos, fietsers en overstekende
kinderen..
De bewoners van Legmeer West hebben al zoveel overlast. Het verkeer rondom de
school waardoor alles vast loopt, het vliegverkeer. Nu is er een mooi initiatief om een
Legmeerbos te maken waardoor we kunnen ontspannen en genieten en nu willen
jullie nog meer overlast gaan maken van lawaai en verkeer.
Een zogenaamd bos, waar je binnen 4 minuten daaheen gewandelt bent, niet
gejogged, verdient die naam niet. En nog een sportvereniging, met nog meer herrie
naast de voetbal- en wielerverenigingen, zorgt voor nog meer overlast in de wijk. Dit
is zeker niet wenselijk!!!
Wat is de logica achter het weghalen van honkbalvelden om er vervolgens huizen te
bouwen, inplaats van de huizen meteen daar te bouwen waar nu de velden moeten
komen. Is dat geldverspilling of wordt hier met grond gespeculeerd, ten koste van de
leefkwaliteit van de bewoners van De Legmeer.

Groen
• Graag meer groen en minder huizen.
• Mijn keus gaat voor meer groen in uithoorn
• Het is ondenkbaar dat een nieuwe grote woonwijk gebouwd gaat worden, waardoor
er nog meer natuur verloren gaat. Er is in Uithoorn te weinig groen. Het legmeerbos
is zeker een verbetering van nu, maar nog steeds te weinig toegevoegde waarde. De
groene strook zou nog groter moeten zijn om een gevoel van 'in de natuur' te zijn en
een mooie wandeling te kunnen maken.
• Lastig! Uithoorn heeft meer bos en natuur nodig en ook woningen dilemma ik wil
graag meer natuur en grenzen stellen aan woningbouw
• Ik vind de huidige Randhoornweg een ideale route voor het wandelen en joggen en
voor honden uitlaten. Uithoorn is de laatste jaren alleen maar verstedelijkt. Het is zo
moeilijk om een plek te hebben waar je tot rust komt zeker in de covid periode waar
mensen die een burn out hebben , een depressie hebben ruimte rust en natuur om
hun heen willen. Als ik in een gebied wil wonen met amper groen dan zou ik wel in
Amsterdam gaan wonen.
• Verander alsjeblieft niks, door deze plannen verdwijnt het laatste stukje groen in
uithoorn. Ik wandel elke week met mijn vriendinnen in die stukjes natuur in uithoorn
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en het geeft ons rust en we vinden het heel mooi. Zou echt zonde zijn als het zou
veranderen.
prachtige bomenrij aangrenzend aan gebied meerkikker, moet behouden blijven ivm
zicht industrieterrein Amstelveen
in een bosje aan de vuurlijn woningen plaatsen en groen willen behouden is geen
optie
We hebben al veel te weinig groen in Uithoorn. Hoe meer hoe beter, zeker in
verband met de overlast van Schiphol. Laten we de omgeving eerst leefbaarder
maken voor de huidige bewoners voor dat er weer nieuwe bijkomen.
Er moet meer groen komen als er meer mensen in omgeving komen wonen. Kan toch
niet zo zijn dat er alleen maar woningen komen. Groen is belangrijk voor mensen,
daar zit niet alleen zuurstof in maar is essentieel voor ons welzijn.
De huidige plannen geven een te positief gekleurd beeld van het groen, in feite zijn
het maar kleine stukjes.
Het is de laatste kans om aan die kant van Uithoorn nog wat groen toe te voegen met
al de voordelen fietsen en wandelen behoren ook tot sport, mogelijk met veel meer
deelnemers en het gehele jaar.
Het gedeelte van de Vuurlijn ter hoogte van ‘Thamen’ is een prachtig stukje landelijk
groen, dat niet verloren mag gaan
Op dit moment maak ik iedere ochtend een wandeling door het park van de
Meerkikker, sla dan linksaf naar het wandelpad langs de Amstelveense vaart richting
Amstelveen. Vervolgens sla ik direct rechts-rechts de dijk op. Deze bewandel ik tot
aan Buitendijks. Daarna ga ik over het wandelpad langs de Faunalaan terug naar de
Meerkikker waar ik weer door het park wandel. Straks als de tram komt, dan kan ik
niet meer zo'n mooie wandeling maken van een half uurtje. Het zou zo fijn zijn als dat
in een bos/park kon. Verder zou het voor jong en oud heel fijn zijn als er een plek is
waar je kunt wandelen/zonnen/piknicken/ontspannen. Dat ontbreekt er echt nog in
Uithoorn. Een park achtige plek voor iedereen. Ik hoop zo dat het plan voor groen
van Amstel tot Aalsmeer door gaat!! Wellicht dat Thamen nog op de plek tussen de
N196 en de Iepenlaan kan worden geplaatst.
Belangrijk dat er iets van groenstukken in Uithoorn blijven, voor de diversiteit en
verhoogde leefbaarheid.
Behoud aaneengesloten groen! Zet in op groen en biodiversiteit!
Wat een suggestieve en een voorkeursgestuurde vragen. Waardeloos. Het groen in
het algemeen en in Uithoorn in het bijzonder staat onder grote druk. Afgelopen jaren
is enorm veel gebouwd, maar te weinig voor jongeren en ouderen. Compact bouwen
en ajb geen tuinen meer: die worden toch meetstal volgegooid met tegels. Kortom:
Groen-groen-groen!
De gezochte combinatie van belangen is niet realistisch, want natuurlijk groen is
daarmee niet gediend.
Er gaat al een stuk natuur weg (waar honden los kunnen lopen)
Groen is hard nodig
Ik ben voor aanleg meer groen en dan maar minder woningbouw om leefbaarheid te
vergroten. Minder baksteen meer groen
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Huidige situatie voor iedereen prima. Geldverspilling als dit aangepast zou gaan
worden. Dit kan beter uitgegeven worden aan vergroening van de omgeving.
Leefbaarheid van Legmeer-West staat echt onder druk. Honk- en softbal geeft weer
extra andere geluidoverlast. Ook is er nu in de plannen nog onvoldoende natuur en
rust teruggebracht met verdwijnen van de groene oude spoordijk.
In Legmeer West zijn nu meer dan voldoende plaatsen om elkaar te ontmoeten,
maar te weinig groen om vrij te recreëren

Woningbouw
• Uithoorn is vol en er is simpelweg geen plaats meer voor woningbouw. Dat probleem
moet landelijk worden opgelost.
• In het fimpje wordt geschetst dat er nauwelijk woningbouw mogelijk is in Uithoorn,
waarom worden de alternatieven niet benoemd? Ooit is er sprake geweest van een
sportstrook, waarom wordt daar nu van afgeweken? Het is uit het filmpje en info niet
duidelijk waarom het geen optie is om andere sportverengingen te verplaatsen, juist
de locatie van Thamen biedt gelegenheid voor een fantastiche groen/sport strook
tussen Amsterveen, Uithoorn en de Kwakel.
• woningen zijn onontbeerlijk voor de toekomst van uithoorn
• Ik vind woningbouw belangrijk. Maar dit plan is niet goed.
• Gewoon laten zoals het nu is dan maar geen woningen daar, sportvelden zijn prima
daar Uithoorn moet niet nog meer huizen willen bouwen.
• extra woningen voor starters op de woningmarkt zijn hard nodig. Hoop dat daar
gehoor aan gegeven wordt. Thamen verplaatsen is dan een prima idee
• Ik vind dit een mooi plan vanuit de gemeente Uithoorn! Het is voor mij (en andere
starters) belangrijk dat er starterswoningen worden aangeboden.
• Wat belangrijk is is dat er gebouwd wordt waar vraag naar is. Er is veel vraag naar 4
kamer appartementen koop. Hier willen mensen naar toe die nu in een grote
eengezinswoning wonen. Zo kun je doorstroom ontwikkelen.
• De gemeente heeft meer dan genoeg vol gebouwd. STOP DE BOUW!
• Begrijpelijke plannen, al mist voor mij nog een duidelijk(er) overzicht/beeld. Voor mij
is vooral van belang dat - als nieuwe koopwoningen worden gebouwd - deze op een
transparante wijze worden toebedeeld, inclusief bewoonplicht (zoals o.m. in
Amstelveen het geval is). In Legmeer West zijn naar ik begrijp 12 woningen door één
en dezelfde investeerder opgekocht om winst te maken. Als dat risico straks weer
bestaat en daar nu veel geld voor wordt uitgegeven via deze plannen, ben ik sowieso
tegen.
• Ik ben tegen het bouwen van huizen in deze zone
• Ik ga er vanuit dat er alleen starters woningen op het terrein van Thamen worden
gebouwd!
• Waarom moeten er aan goede gebieden gesleuteld worden omdat de gemeente
alleen maar geld wilt verdienen aan huizenprojecten. De bewoners zijn weer de dupe
van de besluiten van mensen die zogenaamd hogerop werken/leven.
• Stukje groet bij Thamen is naar mijn mening een stukje wat eigenlijk bijna niet
gebruikt wordt door mensen om te recreëren.het ligt af gelegen en nodigt niet uit
om and te lopen.Bouwen van huizen is zeker een must maar dan koet wel een groot
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gedeelte voor starters worden gerealiseerd want als er alleen grote huizen worden
gebouwd (met veel perceel oppervlak heeft het geen zin.
Op het oude thamenterein verplicht betaalbare huizen te bouwen voor plaatselijke
jongeren
Er zijn al teveel huizen in Uithoorn gebouwd.
Om meer woningen te creëren is het misschien verstandiger om oude woningen (
van oude wijken ) te slopen en dat gebied opnieuw in te delen met meer woonruimte
zoals kleinschalige appartementen en eengezinswoningen, En het is ook raar dat
Schiphol kan bepalen waar en waar niet er gebouwd kan gaan worden! Uithoorn
groen houden en behouden maakt wonen in Uithoorn aantrekkelijk en exclusief..
De woningen die in Uithoorn worden gebouwd, zijn meestal niet betaalbaar voor de
inwoners van Uithoorn, daarmee bedoel ik de jongelui die momenteel verplicht thuis
moeten blijven wonen, omdat er niks voor hun te koop of te huur is. Huizen die in
Uithoorn worden gebouwd, worden voornamelijk bewoond door mensen die uit
Amstedam, Amstelveen, etc. Komen. Veel expats, die het makkelijk kunnen betalen
en het voor onze jeugd wegkaapt. Uithoorn bouwt zeker niet voor de mensen uit het
dorp, dat is beslist een fout beeld wat ze afgeven. aar voor ers van Uithoorn.
Woningbouw is zo belangrijk dat ik begrijp dat dit soms ten koste van aanleg van
groen moet gaan. Verhuizing naar Legmeer vind ik dan ook een goede oplossing.
Ieder stukje groen wat er bij komt is meegenomen. Een heel Legmeerbos klinkt ook
aantrekkelijk maar ik begrijp dat niet alles tegelijk kan. Ik loop dagelijks ommetjes,
ook door het huidige parkje rond de vijver. Als ik kijk hoe weinig mensen ik daar
tegenkom vraag ik me af of er nu echt zo'n behoefte is aan een heel bos; het huidige
groen wordt al door zo weinig mensen gebruikt. Zoals gezegd, ik zou ieder stukje
groen toejuichen maar vind woningbouw ook heel belangrijk.
Er is woningsnood en ik hoor alleen maar plannen voor een sportclubje en wat groen.
Wat gaat de gemeente met de echte problemen doen?
In tijden van woningsnood zit niemand te wachten op een Legmeerbos, of een
nieuwe plek voor een honkbalclubje. Dat geld wat dat allemaal gaat kosten kan veel
beter in startershuizen worden gestoken.
Het Legmeerbos is dermate klein, dat wanneer je daar met 50 mensen zou zijn je niet
anders kan dan mensen en honden te ontmoeten. Het is compleet ongeschikt voor
de doorsnee wandelaar, wellicht alleen wat voor mensen met een rollator. Waarom
worden daar niet huizen gebouwd, desnoods met een tiny forrst eromheen, er is
immers krapte zat en de Randhoornweg ligt er al om iedereen toegang tot de wijk te
geven. En dan een veld, waar je een flink aantal huizen op zou kunnen bouwen, voor
een sport op te geven waar ten hoogste 20 mensen aan meedoen, past toch echt
niet in deze tijd.
Een mooie, rustig opgezette woonwijk, met groen delen erin, lijkt me een stuk
realistischer, gezien de woningsnood. Bovendien hebben we al genoeg herrie van de
sportvelden, dan is daar bovenop een klein bosje met 10-tallen blaffende honden op
die kleine ruimte echt geen aanwinst.
Uithoorn heeft al veel bijgedragen aan de bestrijding van het woningtekort. Nog
meer woningen, de tramlijn en het bedrijventerrein brengen de leefbaarheid in
gevaar. Ik vind de pleidooien voor het bouwen van meer woningen daarom getuigen
van een slechte afweging van bebouwing en 'scharrelruimte' en natuur.'woningen
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geen woningen op de Thamen plek aan de vuurlijn !!
Als u woningen zo belangrijk vinden hadden jullie NOOIT de flats ,moeten afbreken.
Niet zoveel grondgebonden woningen moeten bouwen. Dus nu veel geld uitgeven
wat er niet is om sportvelden te verplaatsen is idioot en onnodig. Sporten is immers
ook belangrijk en zit daar prima waar niemand er last van heeft. Door daar woningen
te bouwen komt er echt niet meer groen.

Thamen
• Ik denk dat hsv Thamen een mooie vereniging is welke mensen kan samenbrengen
onder het recreëren.
• Laat Thamen lekker blijven waar die is.
• Geen thamen daar.weg behouden
• Over de inpassing van Thamen: ik vind het een bijzonder goed plan om Thamen te
verplaatsen (rekening houdend met het feit dat daardoor wel WEER een stuk
losloopgebied verdwijnt), maar Thamen is absoluut een goede club om daar te
vestigen.
• Zie niet in waarom we moeten meebetalen aan een nieuw clubhuis voor een
vereniging waar we niet op zitten te wachten.
• De verlichting van Thamen gaat een belemmering zijn voor het woongenoot van
omwonenden. je ziet nu al hoeveel ligt het geeft als je er langs rijd in de donkere
maanden
• Het is essentieel dat het uiteindelijke plan genoeg ruimte aan Thamen biedt.
Overgebleven ruimte kan groen ingericht worden.
• Graag bij nieuwe clubgebouw ook terras voor wandelaars openstellen. Fijn dat er
meer bomen komen, bomen bij Vuurlijn zo veel mogelijk integreren in nieuw plan.
• De ligging van de huidige Jeu de boulesbaan van BUT is uniek en onvervangbaar.
• Er moet geen natuur verplaatst worden voor het Thamen. Daarbij is de Faunalaan
zeker niet geschikt als aanrijroute ervoor omdat er nu al meerdere ongelukken zijn
gebeurd met kinderen op de fiets! Thamen moet een andere plek in Uithoorn krijgen
of op dezelfde plek blijven.
• Thamen is welkom maar er moet wel meer dan 1 pad waar je een rondje kan lopen
over blijven. + Losloopgebied voor honden is zeer belangrijk(ivm deel dat verdwijnt
door de komst van de tramlijn).
• Is honkbal zo elitair binnen de gemeente dat daar woningbouw in De Legmeer voor
moet wijken? Waar moeten onze kinderen over een paar jaar wonen? In een tentje
op het honkbalveld ben ik bang.
Vuurlijn
• Doodzonde om te gaan bouwen aan de vuurlijn...doe het niet
• Het plaatsen van woningen aan de vuurlijn ten koste van het groen aldaar is
onbespreekbaar. Dit wordt nergens genoemd en is voor bewoners van Park
Krayenhoff juist belangrijk
• (Dit vakje is te klein op een telefoon) Ik maak me zorgen over de prachtige strook
natuur langs de Vuurlijn, waar hoge bomen staan met een wandelpad ertussendoor.
Als er woningbouw komt op het sportterrein, moet die buffer tussen de rustieke
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vuurlijn en de woonwijk behouden blijven. Bomenkap moet in de huidige tijd altijd
worden voorkomen. Dit groene stuk is bijzonder en draagt bij aan de kwaliteit van de
leefomgeving.
Honden
• Ik ben benieuwd hoe gemeente Uithoorn extra hondenbelasting gaat heffen op de
vernieuwde wandelroutes, uk mag toch hopen dat er serieus wordt overwogen om
die verouderde vorm van belasting binnen te harken snel wordt opgeheven zoals de
meeste gemeenten en zelf willen bijdragen tot investering in groen. Honden zullen
zeer waarschijnlijk alleen aangeleind mogen lopen en alleen op bepaalde delen
mogen lopen.
• noordammer weg is te ver weg vanuit de w-wijk. losloopgebieden hond !!!
• Het is wel te hopen dat er ook aan hondenliefhebbers gedacht wordt. Dat er een
honden uitlaatveld komt waar honden los mogen lopen. Dit wordt steeds minder.
Maar wel hondenbelasting betalen.
Overig
• Of alle sport weg of niets
• Als er nog niks concreet is, wat geeft dan zekerheid waar ik nu mijn mening over geef
ook gaat worden uitgevoerd. Overigens woon ik in Kudelstaart, maar kan dat niet
kiezen in onderstaande dropdown.
• De gemeentebrief van 23 juni 2021 ‘Vervolgonderzoek WSR’, het paginagrote
gemeenteartikel ‘Wat vindt u?’ in De Nieuwe Meerbode van 30 juni 2021, het plan,
filmpje etc. op www.uithoorndenktmee.nl verzuimen te melden dat behalve het
onmogelijk maken van het Legmeerbos dit plan ook leidt tot het slopen van het
bestaande volwassen zgn. Vuurlijnparkbos bij Thamen sport! Eveneens verzuimen
deze communicaties eerlijk te zijn over de sneaky doorgedrukte woonwijk op
Noorddammerweg 68 in het Legmeerbosplan! De nietszeggende steeds
veranderende kretologieën als haalbaarheidsstudie en vervolgonderzoek WSR zijn
weer niet de transparante oproepen tot participatie die verwacht mogen worden.
Waarom komt in die brief 23/6 het woord Legmeerbos pas voor het eerst langs in
regel 7 en vooral niet in een kop? Waarom komt het woord Legmeerbos in het
artikel ‘Wat vindt u’ slechts éénmaal voor en wederom goed verstopt en niet in een
kop die triggert? De gemeente is duidelijk niet uit op bewoners die zich roeren of
zich reeds eerder en vaak meermaals hebben gemeld of duidelijk waren in een
supervaak ondertekende petitie. Mijn gemeente wekt zeer sterk de indruk met
sluwheid, manipulatie en halve waarheden haar heilige doel door te drukken van
verstening.
• Er wordt gesproken over een plan en meedenken maar ik denk uitgaande van de
vorige participatieronde dat een en al wordt doorgedrukt door de gemeente.
• ik zou graag willen zien hoe ook de ontwikkeling van een nieuw zwembad binnen de
gemeente passend is.
• Wij wonen langs de vijver aan de Fazant en zitten absoluut niet te wachten op een
steigerpad langs de vijver voor ons huis. Zo is de woning niet aan ons verkocht in
2019 en we zijn dan absoluut tegen deze denkrichting/dit plan.
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This is bad! The plan is absolutely not acceptable. We live along the pond on Fazant
and we want to keep the environment as it is. This would lower the value of the
houses and make this area less attractive to live.
Geen voorstander van de oever/ het steigerpad bij de ijver, zoals deze nu is
geschetst. Geen voorstander van de zoek locatie evenementen parkeren aan de oude
spoorbaan
Idee om een steiger bij de vijver te maken is slecht. Is nu al een kleine vijver, wordt
dan nog kleiner en zoveel water is er niet in Aangenaam legmeer en Wijdelande. Ook
zal dit overlast veroorzaken voor de bewoners die aan de vijver wonen. Steiger wordt
vaak een plek voor hangjongeren. Randhoornweg ook open houden, want anders te
veel overlast op andere wegen. Zeker nu er zoveel nieuwe woningen zijn bijgebouwd
in de wijk.
Ik begrijp alleen het stukje fietsers niet. En vraag me af hoe je onderhoud aan het bos
wilt doen en of jullie eennidee hebben wat dat wel niet per jaar gaat kosten
Het plan zuigt
Legmeer West heeft al genoeg sportvelden.
Tegenover Amstelhof / Bouwens is nog voldoende ruimte voor woningbouw cq
verplaatsing van Thamen?!
Om te beginnen vind ik het eigenaardig dat de antwoorden al zijn ingevuld en ik ze
zelf moet wijzigen. Dan heb ik zo mijn twijfels over het nut van deze enquete, we
weten dat de gemeente al heeft beslist over het lot van het Legmeerbos. Voor wie
zijn die woningen eigenlijk? Voor Uithoornse starters of gaan ze naar mensen van
buiten onze gemeente? En wat zijn uw plannen voor het parkje bij Meerkikker. Er is
nu al zoveel overlast. Gaat dat nog erger worden? U denkt totaal niet aan de
bewoners. U doet waar u zelf het meeste geld mee kunt verdienen. Dat is in dit geval
zo en in allerlei andere zaken ook zo. Zie de sneltram. Ook doorgedrukt, wat mensen
ook zeggen. Dus voor mij is de enquete een wassen neus
Graag meer groen en vrije speelplek voor jeugd met bijvoorbeeld fitnesstoestellen,
skate/skeelerbaan, etc in de openlucht
er zijn al genoeg sportaccommodaties hier in legmeer-west
onhaalbare invulling. te veel functies op een klein gebied. niet nagedacht over de
parkeermogelijkheden met zoveel sporters. Over toegankelijkheid voor hulpdiensten
is niet nagedacht. Faunalaan is geen ontsluitingsweg. thamen is geen echt
groengebied. de hekken met verlichting is een ontsierende toevoeging in dit gebied.
onduidelijke vragen. het was handiger geweest als per vraag korte uitleg was
gegeven over bijv. 'de geschetst doorgaande route'. ik kan dit niet makkelijk
terugvinden in het script of op de webpagina.
Blijf van De Legmeer af.
Zijn wandelpaden tussen de sportvelden door nog mogelijk? Misschien een
uitprobeerperiode?
Het verplaatsen van Thamen is, op het besluit van het doortrekken van de tram
vanuit Amstelveen na, het slechtste besluit dat de gemeente kan nemen. De
behoefte aan woonruimte is groot, als inwoner van Uithoorn verbaas ik mij over het
‘gemak’ waarmee besluiten, met grote sociale en demografische impact, worden
genomen. Het gevoel dat de input van de bewoners er wederom niet toe zal doen,
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zoals ook het geval is geweest bij het doortrekken van de tramverbinding, maakt
Uithoorn als woonplaats niet aantrekkelijker.
Laat de situatie zoals deze nu is
Het ingetekende wandelpad in het meertje naast de Knobbelzwaan vind ik een heel
slecht idee. Het is nu een rustig gebied. Wij willen geen wandelpad door dit meer.
Een alternatief voor een looproute is al voorhanden: Er loopt nu al een trottoir langs
het meer, zonder dat de omwonende daar last van hebben. Het verkleinen van het
meer zou ook een devaluatie van het uitzicht zijn. Geen aanpassing aan of een pad
door dit meer aub!
Het ingetekende wandelpad in het meertje naast de Knobbelzwaan vind ik een heel
slecht idee. Het is nu een rustig gebied. Wij willen geen wandelpad door dit meer.
Een alternatief voor een looproute is al voorhanden: Er loopt nu al een trottoir langs
het meer, zonder dat de omwonende daar last van hebben. Het verkleinen van het
meer zou ook een devaluatie van het uitzicht zijn. Geen aanpassing aan of een pad
door dit meer aub!
Ik heb het filmpje bekeken. Zag nergens een kaartje van het oorspronkelijke
Legmeerbos. Dan is het moeilijk een oordeel te vormen
TEGEN het plan zoals dat er nu ligt. Dus TEGEN een looppad langs het water bij de
Fazant en daar een deel van het water voor dempen. Wij hebben het gekocht onder
voorwaarde dat het zo zou blijven zoals nu!
De verkopende makelaar Peter Kruit van EKZ Makelaars heeft tijdens het
verkoopgesprek van onze woning Kievit 26 ons mondeling gegarandeerd en laten
zien op een plattengrond dat er een noodstrook was gemaakt voor de vliegtuigen
doormiddel van de aanleg van de vijver aan de Knobbelzwaan en dat deze vijver
nooit zal mogen worden gewijzigd/veranderd. Mocht het wel zo zijn dat deze
concept plannen toch gerealiseerd gaan worden dan zullen wij genoodzaakt zijn om
gerechtelijk stappen te gaan ondernemen. Het bevreemd ons ook dat er in het plan
parkeerplaatsen worden gemaakt op de plaats van de hondenuitlaat dit voor
evenementen. Bij de sportvelden en school is er voldoende parkeer gelegenheid voor
de bezoekers van deze evenementen. Dit is in het verleden altijd genoeg geweest.
Wellicht kan er bij de aanleg van de nieuwe sportvelden daar parkeerplaatsen
worden gerealiseerd. Het is erg onlogisch om de bezoekers van de sportvelden en
het evenementen terrein helemaal bij de busbaan te laten parkeren. Dit betekent
uiteindelijk dat er veel parkeerdruk aan het begin (Kievit en Knobbelzwaan) van de
nieuwe woonwijk zal ontstaan. In het weekend zullen er veel mensen langs de
woningen lopen, wij hebben dit huis gekocht omdat dit een rustige plek was maar als
dit doorgaat wordt ons woongenot ernstig aangetast door deze plannen.
Wat betreffende het voor een deel dempen van de vijver. Dit is een zeer slecht idee.
Hang jongeren, geluid klinkt harder over water dus extra geluidsoverlast. De vijver is
niet echt groot. Er is niet echt veel water in het project wijdelande. Is ook een slecht
plan om de honkbal club te verplaatsen.
De gemeent komt z'n verplichting niet na om op te komen voor het welzijn van de
huidige bewoners
Politiek wil toch niet luisteren naar de inbreng van de bevolking en zal ook nu weer
haar zin, zienswijze en plannen door gaan voeren ten koste van het gegeven kapitaal
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voor het legmeerbos voor het maken hiervan uit het Schipholfonds en dus dat geld
verkeerd aan het uitegeven is! Dus wat voor nut is het om dit in te vullen?
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Onderzoeksrapportage

ONDERZOEK
HUIDIGE LOCATIE THAMEN
UITHOORN
In het vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren hebben we onderzocht of op de
locatie van Thamen honk- en softbal en jeu-de-boules-vereniging Boule Union Thamen
(verder Thamen genoemd) woningen gebouwd kunnen worden die passen bij de
woonbehoefte van Uithoorn en De Kwakel. En om dat mogelijk te maken of Thamen naar
Legmeer-West kan verhuizen en verenigbaar gemaakt kan worden met de plannen voor een
Legmeerbos (onderdeel van het Masterplan). Voor het onderzoek is de mening van inwoners
van Uithoorn belangrijk. Daarom hebben we voor zowel de locatie in Legmeer-West als voor
de huidige locatie van Thamen een participatietraject doorlopen. Belangrijkste middel in dit
traject was een online enquête voor beide locaties. In dit verslag kunt u lezen wat de
resultaten waren voor de huidige locatie van Thamen. Het amendement dat de
gemeenteraad heeft aangenomen gold als kader voor het vervolgonderzoek en daarmee als
kader voor de participatie.
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Inleiding
In Uithoorn is nog maar weinig plek over voor de bouw van nieuwe woningen, terwijl de behoefte
hieraan wel groot is. Dit komt voor een groot deel door de beperkingen die de nabijheid van Schiphol
met zich meebrengt. Zo mag er op veel locaties niet gebouwd worden. Een ingewikkeld vraagstuk
dus. De gemeenteraad heeft het college van Burgemeesters en Wethouders daarom opdracht
gegeven om creatief na te denken over mogelijke kansen voor woningbouw.
Een van de ideeën is bouwen op de sportvelden in De Kwakel. Deze liggen namelijk op een locatie
waarop onder bepaalde voorwaarden wel woningen gebouwd mogen worden. Andere
mogelijkheden in De Kwakel zijn er niet meer en in Uithoorn nauwelijks. Het verplaatsen van de
sportverenigingen KDO en Qui Vive Hockey en Tennis bleek te duur. Het vervolgonderzoek richt zich
daarom op het verplaatsen van Thamen naar Legmeer-West.
Huidige locatie Thamen
Het resultaat van het onderzoek naar de locatie Thamen is het beste te omschrijven als een reële
optie. Er zijn dus nog geen concrete plannen. Als gemeente vinden we de mening van de inwoners
van Uithoorn en De Kwakel belangrijk. Daarom hebben we een uitgebreid participatietraject
doorlopen. In dit traject stonden twee vragen centraal. Wat vindt u van de inpassing van de
woningbouw op de huidige locatie van Thamen? En wat vindt u van de manier waarop we hierbij de
groenzone direct langs de Vuurlijn willen behouden en versterken?
Leeswijzer
Deze vragen stonden dan ook centraal in de online enquête. In dit verslag vindt u de resultaten van
de enquête voor de huidige locatie van Thamen. Er is ook een onderzoeksverslag voor de locatie in
Legmeer-West. In dit verslag staan we eerst stil bij de deelnemers aan de online enquête: wie zijn zij,
waar wonen zij en hoe denken zij over het belang van woningbouw en groen? Daarna zijn de
hoofdvragen aan de beurt. Per vraag kijken we hoe alle deelnemers erover denken. Vervolgens
zoomen we in op de mening van de mensen die woningbouw zeer belangrijk tot belangrijk vinden,
van de mensen die groen zeer belangrijk vinden en van de inwoners van De Kwakel en De legmeer.
Bij de hoofvragen ‘Wat vindt u van de inpassing van de woningbouw op de huidige locatie van
Thamen?’ En ‘wat vindt u van de manier waarop we hierbij de groenzone direct langs de Vuurlijn
willen behouden en versterken?’ trekken we ook conclusies. Daarna volgen de resultaten van de
overige vragen. We sluiten het onderzoeksverslag af met de antwoorden op de open vraag. We
hebben de deelnemers namelijk de mogelijkheid gegeven om een opmerking te plaatsen.

Resultaten
Omschrijving deelnemers
118 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Niet iedereen heeft alle vragen ingevuld. 60% van de
deelnemers woont in De Kwakel, 29% in De Legmeer en 11% in een andere wijk in Uithoorn.
In welke wijk woont u?
11%

29%

60%

Legmeer

De Kwakel

Andere wijk in Uithoorn

Wil ik geen antwoord op geven

93% van de deelnemers is geen lid van Thamen. 7% van de deelnemers is dat wel.
Vraag 17: Bent u lid van Thamen?
7%

93%

Ja

Nee

48% van de deelnemers vindt het ‘zeer belangrijk tot belangrijk’ dat er in de gemeente Uithoorn
woningen worden gebouwd. 27% zegt dit ‘enigszins belangrijk tot onbelangrijk’ te vinden.

Hoe belangrijk vindt u het dat er in de gemeente Uithoorn
woningen worden gebouwd?
10%

17%

25%

Zeer belangrijk
Enigszins belangrijk

35%

13%

Belangrijk
Onbelangrijk

Redelijk belangrijk

Op de vraag ‘Hoe belangrijk vindt u het dat er groen behouden blijft of wordt toegevoegd in de
gemeente Uithoorn, ook al gaat dat ten koste van extra woningen?’ antwoordt 66% van de
deelnemers dat zij dit ‘zeer belangrijk’ vinden. 15% vindt dit ‘belangrijk’ en 17% zegt dit ‘enigszins
belangrijk tot onbelangrijk’ te vinden.
Hoe belangrijk vindt u het dat er groen behouden blijft of wordt toegevoegd in
de gemeente Uithoorn, ook al gaat dat ten koste van extra woningen?

3%

9%

8%

15%

Zeer belangrijk

Belangrijk

66%

Redelijk belangrijk

Enigszins belangrijk

Onbelangrijk

Kwaliteiten van de groenzone en Vuurlijn behouden
Als we kijken naar de vraag ‘In hoeverre zijn we er met de geschetste plannen in geslaagd de
kwaliteiten van de groenzone langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te behouden?’, zegt 54% van de
deelnemers dit ‘slecht tot onvoldoende’ te vinden. 33% vindt dat dit ‘voldoende tot goed’ is gelukt.
In hoeverre zijn we er met de geschetste plannen in geslaagd de
kwaliteiten van de groenzone langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te
behouden?

18%

34%

15%
13%

Slecht

Onvoldoende

20%

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken mensen die woningbouw (zeer) belangrijk vinden erover?

Van de mensen die woningbouw ‘zeer belangrijk tot belangrijk’ vinden, zegt 24% dat we er ‘slecht tot
onvoldoende’ in zijn geslaagd de kwaliteiten te behouden. Volgens 60% zijn we daar ‘voldoende tot
goed’ in geslaagd.
Deelnemers die woningbouw 'zeer belangrijk tot belangrijk' vinden
over de vraag 'In hoeverre zijn we er in geslaagd de kwaliteiten van de
groenzone langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te behouden?'

11%
36%

13%
16%

24%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken de mensen die groen zeer belangrijk vinden erover?

Van de mensen die groen ‘zeer belangrijk’ vinden, zegt 75% van de deelnemers dat wij ‘slecht tot
onvoldoende’ zijn geslaagd om de kwaliteiten van de groenzone te behouden. 17% vindt dat dit
‘voldoende tot goed’ is gelukt
Deelnemers die groen 'zeer belangrijk' vinden over de vraag 'In
hoeverre zijn we er in geslaagd de kwaliteiten van de groenzone langs
de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te behouden?'

8%

9%
8%

49%
26%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken mensen uit de Kwakel erover?

Van de mensen die in de Kwakel wonen, vindt 46% dat wij ‘slecht tot onvoldoende’ zijn geslaagd om
met de geschetste plannen de kwaliteiten van de groenzone te behouden. 38% van deze deelnemers
zegt dat zij vinden dat dit ‘voldoende tot goed’ is gelukt.
Deelnemers die in De Kwakel wonen over de vraag 'In hoeverre zijn we
er in geslaagd de kwaliteiten van de groenzone langs de Vuurlijn en de
Vuurlijn zelf te behouden?'

19%

29%

19%
17%

16%

Slecht

Onvoldoende

Hoe denken mensen uit Legmeer erover?

Neutraal

Voldoende

Goed

Van de mensen die in Legmeer wonen, zegt 63% dat wij ‘slecht tot onvoldoende’ zijn geslaagd om
met de geschetste plannen de kwaliteiten van de groenzone te behouden. 30% van deze groep vindt
dat dit ‘voldoende tot goed’ is gelukt.

Deelnemers die in De legmeer wonen over de vraag 'In hoeverre zijn
we er in geslaagd de kwaliteiten van de groenzone langs de Vuurlijn
en de Vuurlijn zelf te behouden?'

18%

36%

12%
6%
27%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Conclusie
In onderstaande tabel vindt u voor de hoofdvraag van de enquête ‘In hoeverre zijn we er met de
geschetste plannen in geslaagd de kwaliteiten van de groenzone langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf
te behouden?’ de resultaten overzichtelijk op een rijtje.
Deelnemers die

woningbouw ‘zeer
belangrijk’ vinden
groen ‘zeer belangrijk’
vinden
in De Kwakel wonen
in De legmeer wonen

Percentage deelnemers dat
vindt dat het behouden van
de kwaliteiten goed is
geslaagd
40%

Percentage deelnemers dat
vindt dat het behouden van
de kwaliteiten slecht is
geslaagd
8%

8%

49%

19%
18%

29%
36%

Tabel 1: in deze tabel leest u de antwoorden op de vraag ‘In hoeverre zijn we er met de geschetste plannen in
geslaagd de kwaliteiten van de groenzone langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te behouden?’ van de deelnemers
die zeggen dat zij woningbouw of groen ‘zeer belangrijk’ vinden en de deelnemers die in De Kwakel en De
legmeer wonen.

Kwaliteiten van de groenzone en Vuurlijn versterken
Als we kijken naar de vraag ‘In hoeverre zijn we erin geslaagd de kwaliteiten van de groenzone langs
de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te versterken?’, zegt 51% van de deelnemers dat zij vinden dat dit
‘slecht tot onvoldoende’ is gelukt. Volgens 34% zijn wij hier ‘voldoende tot goed’ in geslaagd.

In hoeverre zijn we erin geslaagd de kwaliteiten van de groenzone
langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te versterken?

17%

32%

17%
16%

Slecht

Onvoldoende

19%

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken mensen die woningbouw (zeer) belangrijk vinden erover?

Van de mensen die woningbouw ‘zeer belangrijk tot belangrijk’ vinden, vindt 19% van de deelnemers
dat we daar ‘niet tot onvoldoende’ in zijn geslaagd. Volgens 57% zijn we daar wel ‘voldoende tot
goed’ in geslaagd.
Deelnemers die woningbouw 'zeer belangrijk tot belangrijk' vinden
over de vraag 'In hoeverre zijn we er in geslaagd de kwaliteiten van
de groenzone langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te versterken?'

14%

32%

5%

23%
25%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Hoe denken de mensen die groen zeer belangrijk vinden erover?

Goed

Van de mensen die groen ‘zeer belangrijk’ vinden, vindt 71% van de deelnemers dat we daar ‘slecht
tot onvoldoende’ in zijn geslaagd. 16% van deze groep vindt dat we daar ‘voldoende tot goed’ in zijn
geslaagd.

Deelnemers die groen 'zeer belangrijk' vinden over de vraag 'In hoeverre
zijn we er in geslaagd de kwaliteiten van de groenzone langs de Vuurlijn
en de Vuurlijn zelf te versterken?'

8%

8%

13%

47%
24%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken mensen uit de Kwakel erover?

Van de mensen die in de Kwakel wonen, vindt 47% dat we daar ‘slecht tot onvoldoende’ in zijn
geslaagd. 36% van deze groep vindt dat dit wel ‘voldoende tot goed’ is gelukt.
Deelnemers die in De Kwakel wonen over de vraag 'In hoeverre zijn we
er in geslaagd de kwaliteiten van de groenzone langs de Vuurlijn en de
Vuurlijn zelf te versterken?'

17%

31%

19%
16%

17%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Hoe denken mensen uit De Legmeer erover?

Voldoende

Goed

Van de mensen die in De Legmeer wonen, vindt 59% dat we daar ‘niet tot onvoldoende’ in zijn
geslaagd. Volgens 32% van deze groep is dit wel ‘voldoende tot goed’ gelukt.

Deelnemers die in De legmeer wonen over de vraag 'In hoeverre zijn we
er in geslaagd de kwaliteiten van de groenzone langs de Vuurlijn en de
Vuurlijn zelf te versterken?'
16%

31%

16%
9%
28%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Conclusie
In onderstaande tabel vindt u voor de hoofdvraag van de enquête ‘In hoeverre zijn we er met de
geschetste plannen in geslaagd de kwaliteiten van de groenzone langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf
te versterken?’ de resultaten overzichtelijk op een rijtje.
Deelnemers die

woningbouw ‘zeer
belangrijk’ vinden
groen ‘zeer belangrijk’
vinden
in De Kwakel wonen
in De legmeer wonen

Percentage deelnemers dat
vindt dat het versterken van
de kwaliteiten goed is
geslaagd
37%

Percentage deelnemers dat
vindt dat het versterken van
de kwaliteiten slecht is
geslaagd
10%

8%

47%

17%
16%

31%
31%

Tabel 2: in deze tabel leest u de antwoorden op de vraag ‘In hoeverre zijn we er met de geschetste plannen in
geslaagd de kwaliteiten van de groenzone langs de Vuurlijn en de Vuurlijn zelf te versterken?’ van de
deelnemers die zeggen dat zij woningbouw of groen ‘zeer belangrijk’ vinden en de deelnemers die in De Kwakel
en De legmeer wonen.

Woningbouw op locatie Thamen
Als we kijken naar de vraag ‘Wat vindt u van de geschetste inpassing van de woningbouw op de
huidige locatie van Thamen?’, zegt 52% van de deelnemers dat dit ‘slecht tot onvoldoende’ te
vinden. 38% is van mening dat dit ‘voldoende tot goed’ is.
Wat vindt u van de geschetste inpassing van de woningbouw op
de huidige locatie van Thamen?
22%

43%

16%
9%

Slecht

Onvoldoende

9%

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken mensen die woningbouw (zeer) belangrijk vinden erover?
Van de mensen die woningbouw ‘zeer belangrijk tot belangrijk’ vinden, geeft 26% aan dat zij de
geschetste inpassing van de woningbouw op de huidige locatie van Thamen ‘slecht tot onvoldoende’
vinden. 59% van de deelnemers vindt dit ‘voldoende tot goed’.
Deelnemers die woningbouw 'zeer belangrijk tot belangrijk'
vinden over de vraag 'Wat vindt u van de geschetste inpassing van
de woningbouw op de huidige locatie van Thamen?'

21%
41%

5%
14%
18%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken de mensen die zeer groen belangrijk vinden erover?
Van de mensen die groen ‘zeer belangrijk’ vinden, zegt 68% dat zij de geschetste inpassing van de
woningbouw op de huidige locatie van Thamen ‘slecht tot onvoldoende’ vinden. 24% van deze groep
vindt dit ‘voldoende tot goed’.

Deelnemers die groen 'zeer belangrijk' vinden over de vraag 'Wat vindt u
van de geschetste inpassing van de woningbouw op de huidige locatie van
Thamen?'

8%

16%
9%

56%
12%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken mensen uit de Kwakel erover?
Van de mensen die in de Kwakel wonen, vindt 47% dat de geschetste inpassing van de woningbouw
op de huidige locatie van Thamen ‘slecht tot onvoldoende’ is. 42% van deze groep vindt dit
‘voldoende tot goed’.
Deelnemers die in De Kwakel wonen over de vraag 'Wat vindt u van de
geschetste inpassing van de woningbouw op de huidige locatie van
Thamen?'

21%
40%
21%
10%

Slecht

Onvoldoende

7%

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken mensen uit Legmeer erover?
Van de mensen die in Legmeer wonen, vindt 63% dat de geschetste inpassing van de woningbouw op
de huidige locatie van Thamen ‘slecht tot onvoldoende’ is. Van deze groep zegt 30% dat zij dit
‘voldoende tot goed’ vinden.

Deelnemers die in De legmeer wonen over de vraag 'Wat vindt u van
de geschetste inpassing van de woningbouw op de huidige locatie
van Thamen?'

18%
12%

45%

6%
18%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Conclusie
In onderstaande tabel vindt u voor de hoofdvraag van de enquête ‘Wat vindt u van de geschetste
inpassing van de woningbouw op de huidige locatie van Thamen?’ de resultaten overzichtelijk op een
rijtje.
Deelnemers die

woningbouw ‘zeer
belangrijk’ vinden
groen ‘zeer belangrijk’
vinden
in De Kwakel wonen
in De legmeer wonen

Percentage deelnemers dat
vindt dat het inpassen van
woningbouw goed is
geslaagd
54%

Percentage deelnemers dat
vindt dat het inpassen van
woningbouw slecht is
geslaagd
15%

8%

56%

21%
18%

40%
45%

Tabel 3: in deze tabel leest u de antwoorden op de vraag ‘Wat vindt u van de geschetste inpassing van de
woningbouw op de huidige locatie van Thamen?’ van de deelnemers die zeggen dat zij woningbouw of groen
‘zeer belangrijk’ vinden en de deelnemers die in De Kwakel en De legmeer wonen.

Verbetering huidige situatie
Als we kijken naar de vraag ‘In hoeverre is de geschetste denkrichting voor woningbouw, de
groenzone en de Vuurlijn een verbetering van de huidige situatie?’, vindt 59% van de deelnemers dit
een ‘slechte tot onvoldoende’ verbetering. Volgens 29% is het wel een ‘voldoende tot goede’
verbetering van de huidige situatie.
In hoeverre is de geschetste denkrichting voor woningbouw, de
groenzone en de Vuurlijn een verbetering van de huidige situatie?
19%
10%

50%

11%
9%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken mensen die woningbouw (zeer) belangrijk vinden erover?
Van de mensen die woningbouw ‘zeer belangrijk tot belangrijk’ vinden, ziet 31% van de deelnemers
dat de geschetste denkrichting ‘slecht tot onvoldoende’ als een verbetering van de huidige situatie.
Volgens 53% is dit wel een ‘voldoende tot goede’ verbetering van de huidige situatie.
Deelnemers die woningbouw 'zeer belangrijk tot belangrijk' vinden over
de vraag 'In hoeverre is de geschetste denkrichting voor woningbouw, de
groenzone en de Vuurlijn een verbetering van de huidige situatie?'

27%

37%

4%
16%

16%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken de mensen die groen zeer belangrijk vinden erover?
Van de mensen die groen ‘zeer belangrijk’ vinden, zegt 82% dat zij de geschetste denkrichting een
‘slechte tot onvoldoende’ verbetering vinden van de huidige situatie. 9% van deze groep vindt dit
‘voldoende tot goed’.
Deelnemers die groen 'zeer belangrijk' vinden over de vraag 'In hoeverre is
de geschetste denkrichting voor woningbouw, de groenzone en de Vuurlijn
een verbetering van de huidige situatie?'
3%
6%

10%
13%

69%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken mensen uit de Kwakel erover?
Van de mensen die in de Kwakel wonen, zegt 61% dat zij de geschetste denkrichting een ‘slechte tot
onvoldoende’ verbetering vinden van de huidige situatie. 27% van deze groep zegt dit ‘voldoende tot
goed’ te vinden.
Deelnemers die in De Kwakel wonen over de vraag 'In hoeverre is de
geschetste denkrichting voor woningbouw, de groenzone en de
Vuurlijn een verbetering van de huidige situatie?'

17%
10%

51%

13%
10%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Hoe denken mensen uit Legmeer erover?
Van de bewoners van Legmeer, vindt 58% dat de geschetste denkrichting een ‘slechte tot
onvoldoende’ verbetering is van de huidige situatie. 30% van deze groep zegt dat zij dit ‘voldoende
tot goed’ vinden.

Deelnemers die in De legmeer wonen over de vraag 'In hoeverre is de
geschetste denkrichting voor woningbouw, de groenzone en de Vuurlijn
een verbetering van de huidige situatie?'

15%
15%
12%

Slecht

52%
6%

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Conclusie
In onderstaande tabel vindt u voor de hoofdvraag van de enquête ‘In hoeverre is de geschetste
denkrichting voor woningbouw, de groenzone en de Vuurlijn een verbetering van de huidige
situatie?’ de resultaten overzichtelijk op een rijtje.
Deelnemers die

woningbouw ‘zeer
belangrijk’ vinden
groen ‘zeer belangrijk’
vinden
in De Kwakel wonen
in De legmeer wonen

Percentage deelnemers dat
vindt dat de verbetering van
de huidige situatie goed
44%

Percentage deelnemers dat
vindt dat de verbetering van
de huidige situatie slecht is
22%

3%

69%

17%
15%

51%
52%

Tabel 4: in deze tabel leest u de antwoorden op de vraag ‘In hoeverre is de geschetste denkrichting voor
woningbouw, de groenzone en de Vuurlijn een verbetering van de huidige situatie?’ van de deelnemers die
zeggen dat zij woningbouw of groen ‘zeer belangrijk’ vinden en de deelnemers die in De Kwakel en De legmeer
wonen.

Overige vragen
In de vragenlijst hebben we ook naar de mening over de geschetste denkrichting gevraagd.
De antwoorden op deze vragen vindt u hieronder.
Groene woonwijk op locatie Thamen
De volgende vraag is gesteld aan de deelnemers: ‘Op de huidige locatie van Thamen willen we een
rustige en groene woonwijk maken. Het groen dat er al is willen we zoveel mogelijk gebruiken en
versterken, zodat de groenzone langs de Vuurlijn de nieuwe wijk wordt ingetrokken. Tussen en naast
de woonblokken ontstaan dan ook vier groene gebieden of stroken. Wat vindt u van dit idee?’ Hierop
antwoordt 45% van de deelnemers dat zij dit idee ‘onvoldoende tot slecht’ vinden. 37% van de
deelnemers vindt het idee ‘voldoende tot goed’.
Wat vindt u van het idee voor het zoveel mogelijk gebruiken en versterken
van het groen in de groenzone?

30%

34%

7%

11%

18%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Bankjes of speeltuintje langs wandelpaden
De volgende vraag is gesteld aan de deelnemers: ‘Op de groene gebieden in de woonwijk sluiten vier
grote verbindingen naar de groenzone en de Vuurlijn aan. Deze verbindingen bestaan ieder uit een
wandelpad door een parkachtige omgeving. Langs deze paden kunnen bijvoorbeeld bankjes of
speeltuintjes voor kinderen komen. Wat vindt u van dit idee?’ De vraag is door 51% van de
deelnemers beantwoord met ‘voldoende tot goed’. 38% vindt dit idee ‘niet tot voldoende’.
Op de groene gebieden in de woonwijk sluiten vier grote
verbindingen naar de groenzone en de Vuurlijn aan. Deze
verbindingen bestaan ieder uit een wandelpad door een parkachtige
omgeving. 'Wat vindt u van dit idee?'
16%

38%

22%
13%

Niet

Onvoldoende

10%

Neutraal

Voldoende

Goed

Aanleg van wandelpaden
Op de vraag ‘We willen de paden in de groenzone van de Vuurlijn zo aanleggen, dat u meer van de
verscheidenheid van het gebied kunt genieten. Wat vindt u van dit idee?’ antwoordt 37% van de
deelnemers met ‘niet tot voldoende’. Door 51% van de deelnemers wordt dit idee als ‘voldoende tot
goed’ gezien.
We willen de paden in de groenzone van de Vuurlijn zo aanleggen, dat u meer
van de verscheidenheid van het gebied kunt genieten. Wat vindt u van dit
idee?

22%

41%

15%

Niet

Onvoldoende

10%

12%

Neutraal

Voldoende

Goed

WAPO-terrein
Op de vraag: ‘Wat vindt u van het idee om het wandelpad door de groenzone door te trekken naar
het WAPO-terrein?’ is door 22% van de deelnemers beantwoordt met ‘slecht tot onvoldoende’. De
meerderheid van de deelnemers, namelijk 66%, geeft aan dat hij of zij het een ‘voldoende tot goed’
idee vindt.
Vraag 6: Wat vindt u van het idee om het wandelpad door de
groenzone door te trekken naar het WAPO-terrein?

12%

10%

48%

13%
18%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Beleving
De volgende vraag is gesteld aan de deelnemers: ‘Het idee is om de beleving van de Vuurlijn te
versterken. Dit willen we doen door de mooie plekken in het gebied toegankelijk te maken en er
bijvoorbeeld een bankje neer te zetten. Wat vindt u van dit idee?’ Hierop antwoordt 30% van de
deelnemers met ‘slecht tot onvoldoende’. 53% van de deelnemers vindt dit idee ‘voldoende tot
goed’.
Het idee is om de beleving van de Vuurlijn te versterken. Dit willen we
doen door de mooie plekken in het gebied toegankelijk te maken en er
bijvoorbeeld een bankje neer te zetten. Wat vindt u van dit idee?

17%

40%

13%
17%

13%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Gemengde wijk
De volgende vraag is gesteld aan de deelnemers: ‘We hebben nu twee opties getekend om een beeld
te geven van wat zou kunnen. Als de ideeën doorgaan wordt dit verder uitgewerkt. Belangrijk is dat
er ruimte is voor verschillende categorieën woningen. Dus zowel sociale huur, als betaalbare koop
(tot 230.000), als dure koop. Wat vindt u ervan dat het een gemengde wijk wordt met verschillende
typen woningen? (Onderaan de enquête kunt u evt. een toelichting geven).’ Hier is door 47% van de
deelnemers antwoordt gegeven met ‘niet tot onvoldoende’. 41% van de deelnemers vindt een
gemengde wijk een ‘voldoende tot goed’ idee.
Wat vindt u ervan dat het een gemengde wijk wordt met verschillende
typen woningen?

23%

29%

18%
11%

Niet

Onvoldoende

Neutraal

18%

Voldoende

Goed

Vier woonlagen
Op de vraag ‘In de nieuwe woonwijk komen ook appartementen met vier woonlagen. Wat vindt u
van deze bouwhoogte op deze plek?’ gaf 58% van de deelnemers aan dat zij dit idee ‘slecht tot
onvoldoende’ vinden. 31% van de deelnemers antwoordt met ‘voldoende tot goed’.
In de nieuwe woonwijk komen ook appartementen met vier
woonlagen. Wat vindt u van deze bouwhoogte op deze plek?

16%
15%

49%

11%
9%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Uitstraling
Op de vraag ‘Wat vindt u van de uitstraling van de nieuwe woonwijk?’ antwoordt 36% van de
deelnemers met ‘slecht tot onvoldoende’. 41% van de deelnemers vindt de uitstraling van de nieuwe
woonwijk ‘voldoende tot goed’.
Wat vindt u van de uitstraling van de nieuwe woonwijk?
24%

24%
12%

17%
24%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Verkeer
Op de vraag ‘Wat vindt u van de manier waarop automobilisten met de auto de eventuele nieuwe
wijk in en uit kunnen rijden?’ antwoordt 40% van de deelnemers met ‘slecht tot onvoldoende’ van de
deelnemers zegt 39% dat zij dit ‘voldoende tot goed’ vinden.
Wat vindt u van de manier waarop automobilisten met de auto de eventuele
nieuwe wijk in en uit kunnen rijden?
25%

30%

14%

10%
20%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Woningen op verharde delen
Op de vraag ‘Het idee is om ook langs de Vuurlijn op de verharde delen woningen te bouwen. Dus
bijvoorbeeld op de huidige parkeerplaatsen. Wat vindt u van dit idee?’ zegt 67% van de deelnemers
dit idee ‘slecht tot onvoldoende’ te vinden. 27% van de deelnemers vindt dit idee ‘voldoende tot
goed’.
Het idee is om ook langs de Vuurlijn op de verharde delen woningen te
bouwen. Dus bijvoorbeeld op de huidige parkeerplaatsen. Wat vindt u van dit
idee?
22%
5%
6%

59%
8%

Slecht

Onvoldoende

Neutraal

Voldoende

Goed

Opmerkingen
De deelnemers konden ook opmerkingen toevoegen. Een heel groot deel van de deelnemers
heeft dat gedaan. Veruit de meeste opmerkingen gaan over de wens om niet in de
groenzone te bouwen en over de vraag naar betaalbare woningen voor de inwoners van
Uithoorn en De Kwakel. Daarnaast zijn er opmerkingen gemaakt over de ontsluiting van de
nieuwe wijk en de overlast en drukte die de bewoners nu ervaren of verwachten door de
nieuwe wijk. Een volledig overzicht van de opmerkingen vindt u in bijlage 1.

Bijlage 1: opmerkingen
De deelnemers konden ook opmerkingen toevoegen. Een heel groot deel van de deelnemers
heeft dat gedaan.
Zorgen of klachten over infrastructuur
•

•
•
•

•

•

Aan en afvoer van verkeer is aardig bedacht maar zal net als de nieuwe wijken in de Kwakel,
de omringende dijken (Vuurlijn en Boterdijk primair) buitengewoon zwaar belasten,
overbelasten meer realistisch. Consequentie is nu al dat beiden dijken om de haverklap
kapot worden gereden en het hele concept 'fietsstraat' in de praktijk geen enkele
verbetering voor de veiligheid van fietsers of wandelaars heeft opgeleverd. Als fervent fietser
ben ik steeds de degene die in de berm staat te wachten of uit moet wijken voor zwaarder
wegvervoer inclusief bussen van en naar Poldersport. Alle begrip voor de woningnood maar
een polderdorp volplempen zonder verbetering van voorzieningen en infrastructuur levert
niets op dan vermindering van woonplezier en veiligheid.
De leefbaarheid in dit gebied zal volledig verdwijnen. Nog meer auto's op de
Noorddammerweg en Vuurlijn. Denk na over de infrastructuur.
Er is net een nieuwe wijk gerealiseerd. Nu blijkt al dat er weinig mensen uit Uithoorn hebben
kunnen inschrijven. Daarnaast geeft de infra-structuur nu al problemen.
Het is een slecht idee om de nieuwe wijk op de noorddammerweg aan te sluiten. Deze weg is
nu al super druk. Alles gaat nu hier de kwakel in en uit. Dan moet de poelweg ook een twee
richting weg worden. Anders kunnen straks de hulpdiensten en de bewoners en niet goed in
en uit de kwakel rijden. Er staan nu al veel fil's op de noorddammerweg. Dus of de nieuwe
wijk op de n196 aansluiten of de poelweg twee richtingen maken. en uit en daar staan nu al
vl
Ik werk op no.12. Op het Wapo terrein mag van de provincie niet gebouwd worden langs de
vuurlijn, nu wel ? Is er gedacht aan de parkeerdruk van qui vive ? Verkeer naar de
noordammerweg geeft een enorme opstopping, kijk al maar eens hoe het vandaag de dag
opstropen.
Wegen die dichtslippen doordat er geen voldoende uitvalswegen zijn. Heb je de Rietkraag
gezien, belachelijk zoals de Vuurlijn er nu uitziet. Levensgevaarlijke situaties daar. De dijk is
monumentaal erfgoed, ja hoor we knallen er gewoon asfalt omheen. Flora en fauna daar
heeft de gemeente maling aan. We bouwen een wijk ook al zijn er geen veilige wegen er naar
toe, gewoon dwars door de al smalle straten.

Bouwen in de groenzone
• Schandalig dat een van de weinige stukjes groen wordt opgeofferd en dan ook nog dure
woningen!
• Het groen langs de Vuurlijn is een uniek gebiedje, daar moet ABSOLUUT NIET in gaan
bouwen, dan verstoor je daar het hele evenwicht!!! Behouden en versterken van het groen,
zoals genoemd in het filmpje, doe je als je het stuk tot de sloot geheel groen houdt. Dus
huidige parkeerplaatsen eruit en meer bos aanleggen! Dit is belangrijk voor de flora en de
fauna van dit bosje en voor het welzijn van de mensen die er recreëren! Bovendien zorgt bos
voor koeling en afwatering.
• Ik ben op zich niet tegen de woningbouw alleen de bebouwing in de groen zone vind ik een
slechte denkrichting. Op deze plek woningen realiseren doet heel veel afbreuk aan de
groenbeleving.
• Het is een bijzonder slecht plan om op deze prachtige natuurlijke omgeving een hele
woonwijk neer te zetten. Het is een plek met rust en natuur, sport en recreatie.

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

Woningbouw in de groenzone is een slecht idee, de groen zone zou juist versterkt moeten
worden en toegankelijk moeten blijven voor mensen die daar bijvoorbeeld met hun hond
willen wandelen.
Zonder de woonblokken in de groenstrook langs de Vuurlijn is het een prima plan. Die
woonblokken in het groen is een heel slecht idee. Reden om het hele plan te dwarsbomen.
u doet voorkomen dat groen versterkt wordt, feitelijk gaat het bos weg, zeg dat dan gewoon
en bindt er geen doekjes om, verwonderlijk dat u deze enquete houdt en zo vaak bankjes
noemt, bankjes geven hangplekken en het bos is dan toch al weg. Uw plannen zijn gericht op
woningbouw, zeg dat dan ook en geef op zijn minst aan waar u bos gaat compenseren. De
huidige bosstrook kunt u al niet goed onderhouden , dus geen enkele vertrouwen in dat u
groen in de toekomst een goede beheerde onderhouden status gaat geven.
Laat Thamen honkbal lekker op zelfde plek blijven. De vuurlijn is nu een unieke plek.
Huizen bouwen in de groenzone zelf is onnodig en een heel slecht idee. Helaas wordt dit plan
niet in de context geplaasts van andere mogelijk opties voor woningbouw waardoor een
goed afgewogen discussie niet mogelijk is. De titel van het hele project is trouwens
behoorlijk misleidend...het is heel algemeen....maar het punt is eigenlijk dat er 200 woningen
gebouwd gaan worden....met een beetje groen als doekje voor het bloeden. Als laatste is de
ontsluitingsweg een probleem. De huidige kruising Noorddammerweg en Iepenlaan is al
volledig chaotisch en onoverzichtelijk, dus hoe komen jullie erbij dat een extra kruis 50 meter
verder op een goed idee zou zijn...waar ook nog eens een keer de toegang van Amstelhof en
Bruinsma ligt. Dit op zich zou al genoeg moeten zijn om dit idee niet door te zetten.
Zolang de verhuizing van Thamen, waarover in het filmpje niets wordt gezegd, ten koste gaat
van het Legmeerbos, ben ik tegen deze plannen
Ik denk dat de wijk ten koste gaat van rustige broedplaatsen voor vogels, daarom kunnen er
denk ik beter geen appartementen gebouwd worden en de wijk beter iets kleiner kan
worden dan nu is aangegeven. In de sociale woningen komen vaak mensen uit Amsterdam
die hun vuil in de natuur storten, daarom zou ik voorzichtig zijn met een wijk daar. Beter
bouw je hoogbouw op de huidige plesmanlaan en margrietlaan..
Het gebied van de Groenstrook, waar veel gewandeld wordt, opgeven voor een paar huizen.
Ik snap dit niet in tijden van meer aandacht voor het mileu en daarnaast prettig wonen in
Uithoorn. - Geen woningen in de groenstrook, dus groenstrook behouden - die 6 tot 12
huizen zullen het verschil niet uitmaken; - Het bovenstaande genereert dan ook geen extra
verkeer op de Vuurlijn; daar er veel scholieren, sporters en wandelaars over deze weg
bewegen lijkt me dit wel verstandig; - Apartementen niet boven de bomentoppen laten
uitkomen, 4 lagen is teveel, zie monstergebouw wat er al staat op Park Krayenhof. Maximaal
2 lagen; - Verder moet er goed gekeken worden naar effect van veel huurwoningen in zo’n
wijk; helaas is het zo huurders van dit soort woningen minder aandacht hebben voor de
omgeving waarin ze wonen. Er zijn hiervan voorbeelden te over. Of de verhuurder van de
woningen moet hier extra aandacht voor hebben. Ik hoop dat het meegenomen wordt door
de Raad; ik zal zeker op de live bijeenkomst aanwezig zijn.
Groen behouden heeft grootste prioriteit. Zo`n mooi groen gebied opofferen voor
woningbouw is een slecht idee. Er is al zo weinig groen in De Kwakel en UIthoorn. Door al die
extra woningen krijgen we ook te maken met meer woon-werkverkeer. De
Noorddammerweg wordt al veel belast en we hebben ook al te maken r met veel overlast
van het vliegverkeer. Dit betekent nog meer CO2 uitstoot en toename geluid.
Woningbouw in de groenzone is een slecht idee, de groen zone zou juist versterkt moeten
worden en toegankelijk moeten blijven voor mensen die daar bijvoorbeeld met hun hond
willen wandelen.
Zet de woningen ergens anders neer .Het is nu groen, daarna is het met de rust gedaan.
Appartement zodanig bouwen dat ze zo min mogelijk zon weg houden van de lagere
woningen; geen bestaand groen kappen
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meer natuur!
Het hele idee van woningbouw aan de Vuurlijn is een onzalig idee. Kwalitatief goed groen
wordt opgeofferd langs de Vuurlijn en de plannen voor de eerste fase van het Legmeerbos in
Legmeer West worden door de mogelijke komst van Thamen te niet gedaan. Wat daar rest is
dan wat schaamgroen langs de hekken van Thamen.
wij zijn niet tegen woningbouw op de locatie Thamen . Maar wel tegenstander om woningen
te plaatsen in groenstrook van de Vuurlijn. Wij zijn van mening dat men de groenstrook
groen moet houden. Dit vooral voor de inwoners van De Kwakel en Uithoorn die hier massaal
gebruik van maken. Door hier woningen te gaan bouwen is echt ongewenst.
Als boombeheerder en cultuurtechnicus kan ik zeggen dat beide ingetekende opties ie het
einde betekenen van alle volwassen bomen rond de voor bouwen bedoelde sportvelden
Alleen maar groen ( iets parkachtig ), geen huizen, nu ontmoetingsplaats voor mensen die
hun hond uitlaten. Dit moet zo blijven. Ieder stukje groen moet door dit gemeentebestuur in
de Kwakel in de Kwakel veranderen in huizenbouw.
Ik vind het belangrijk dat de groenzone behouden blijft en er geen bomen gekapt worden.
Het liefst zo min mogelijk woningen in de groenstrook en zeker geen
appartementengebouwen. Als het moet dan enkele duurdere huizen.
Bouw geen woningen in de groene zone van de Vuurlijn en voorkom dat er meer auto’s over
de vuurlijn gaan rijden
Zorg ervoor dat er niet meer auto's op de Vuurlijn gaan rijden en bouw geen woningen in de
groene zone aan de Vuurlijn.
Woningbouw is van belang; maar ook de ruimte en het groen er om heen. De Groenzone aan
de vuurlijn wordt nu al door veel mensen gebruikt om te wandelen; hond uit te laten en/of
te recreeren. Als daar de wijk op het wapo terrein bijkomt en de wijk op locatie Thamen is
het des te meer van belang de groenzone te behouden. Neem de huidige verharde
parkeerplaatsen op in de groenzone en laat dit deel onbebouwd. Dit past beter in het plaatje
van de Vuurlijn en Stelling van Amsterdam.
Ik kan me vinden in de nieuwe plannen van het bebouwen van het sportterrein alleen blijf ik
het idee om het oorspronkelijke project (bebouwing totale terrein Thamen en QuiVive) in het
thamen stuk te ‘duwen’ een zwakte bod vinden. Is er al contact gezocht met de eigenaar van
het terrein naast de begraafplaats en de golfbaan? Door dat stuk te ontwikkelen heb je een
hele mooie ontsluitings mogelijkheid naar de N196. Bouwen in de groen strook (op de
verharde stukken bij Thamen) zou eeuwig zonde zijn. De vuurlijn Cultureel erfgoed, wordt
juist zo mooi door de landelijke aanblik van groen. Door er huizen neer te zetten wordt dat
geheel te niet gedaan. Juist nu de vuurlijn is opgenomen in wandel routes, locaal, regionaal,
landelijk en zelf europees. Dit zou toerisme in Uithoorn / De Kwakel moeten stimuleren maar
juist door meer te bouwen haal je het aantrekkelijke aan een stukje wandelen in het
'landelijke groen' onder de rook van Amsterdam weg. In de presentatie wordt ook ontsluiting
via de Vuurlijn genoemd, dit moeten we te allen tijde vermijden. Ook vanwege
voorgenoemde reden; wandelaars op de verschillende routes als mede alle fietsers die naar
school, sport (Quivive blijft en KDO zit verder op) en werk gaan. Ik hoop oprecht dat er een
keer gekozen wordt voor behoud van groen en dat er nu niet gebouwd wordt op een groen
locatie. Corona heeft aangetoond dat dergelijk stukken zeer belangrijk zijn voor de
gemoedstoestand van mensen. En met een nieuwe woonwijk op de Thamen velden (dus niet
bij t club huis en parkeerterrein) is dit stuk extra nodig en van groot belang.
Ik mis de normale huurwoningen, voor sociale huurwoningen kom je enkel in aanmerking
wanneer lang ingeschreven en laag inkomen
Als er al gebouwd wordt, dan alleen voor inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Stop met bouwen! Laat De kwakel en Uithoorn zijn groen en locatie behouden!
Er verdwijnt teveel groen

•

•
•
•

Het groen langs de Vuurlijn is een uniek en al oud gebiedje, dat moet in alle plannen
meegenomen worden!!! Er wonen veel, ook bijzondere, dieren en er staan al heel oude
bomen. Bouwen in het groen zal hoe dan ook verstorend werken en schadelijk zijn voor
plant en dier. Als woningbouw onvermijdelijk is, schrap dan in iedere geval die paar
woningen die in het groen gepland staan en rijd de nieuwe wijk alleen aan vanaf de
Noorddammerweg. Paknetn en dieren hebben ook rechten!!! Bovendien is het groen
noodzakelijk voor het welzijn van de mens, het groen aan de Vuurlijn wordt veel gebruikt
door veel sporters en recreanten en het is belangrijk voor koeling en afwatering. Het is bizar
dat in deze tijd hier überhaupt nog over gesproken moet worden. Overal staat behoud en
bescherming van groen inmiddels toch hoog op de prioriteitenlijst?
Schandalig slecht plan. 4 hoog bouwen, en ook nog dure woningen. Weer een stuk natuur
weg. Zó jammer dat we in Uithoorn mensen, met verkeerde plannen, het dorp worden
geacht te besturen. Verschrikkelijk!!!!! Er blijft niets meer over aan natuur.
niet bouwen daar hou dat groen daar groen
Bouwen, bouwen, bouwen ten koste van de inwoners. Mooie praatjes zijn er, waar blijft de
rust voor de inwoners? Het enigste wat belangrijk is, is zakken vullen, maakt niet uit of mens
en dier daar de dupe van zijn.

Betaalbare woning voor inwoners uit Uithoorn en De Kwakel
• Om een heleboel redenen ben ik tegen de bouw van woningen langs de Vuurlijn en voor het
behouden van de huidige situatie. Dat Uithoorn en de Kwakel vol zijn qua locaties om te
bouwen maakt dit nog steeds absoluut geen goede plek om te bouwen.
• Betaalbaar Bouwen voor starters!
• Er is dringend behoefte aan betaalbare woonruimte voor starters. Elke mogelijkheid moet
worden benut.
• Combinatie van verschillende wonin en (huur/koop) is alleen aantrekkelijk indien de kwaliteit
en respect voor de omgeving kan worden gewaarborgd. Hierbij doel ik op de (soort)
bewoners, met voorkeur voor mensen die uit Uithoorn komen/al langere tijd in Uithoorn
woonachtig zijn. Het wordt HOOG tijd dat Uithoorn eindelijk huizen bouwt voor haar eigen
inwoners en ruimte biedt voor de (thuiswonende) kinderen van de mensen die al hun hele
leven lang in Uithoorn wonen, maar nu hun kinderen tot hun 35e hebben thuis wonen
• Dat het belangrijk is om vooral te denken aan goedkope woningen voor starters.
• Graag meer betaalbare huur en koopwoningen. Dure koopwoningen zijn er genoeg in
Uithoorn
• Jullie noemen het bouwen voor de inwoners van Uithoorn en de Kwakel, maar dat is het niet.
In De legmeer zie je ook een grote toename van expats. Zij kunnen nog wel de huidige prijzen
betalen. Bouwen voor inwoners van Uithoorn en de Kwakel kan alleen als je daarbij stelt dat
een koper of huurder al woonachtig moet zijn in de gemeente! Maar daar hoor ik niks over,
en ik vrees dan ook dat dit allemaal al voorgekookt is, dat er een mooi plaatje wordt
geschetst maar uiteindelijk NIET ten goede komt voor de woonvragen van de inwoners.
• Ik ben er helmaal mee eens als er GEEN dure koop woningen komen. Betaalbaar
• mis vrije sector- en huurseniorenwoningen
• Het is belangrijk om meer appartementen te bouwen (huur) en betaalbare koopwoningen
om zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen met een woning. De nood aan woningen is
ontzettend hoog! Dus belangrijk zoveel mogelijk woningen uit dit gebied te halen.
• Ik zou liever zien dat er voor de jeugd meer komt qua woningen. Er is daarin zoveel te kort.
En moet ook zeker betaalbaar blijven . Kijk nu naar de woningen in de wijk naast KDO . Ga
daarmee verder!
• Wanneer gaat de gemeente eindelijk eens zijn eigen inwoners voorrang geven. Er is een hele
grote groep jeugd die ontzettend graag in de kwakel wil blijven wonen. Wanneer word er
eens aan hun gedacht in de vorm van betaalbare woningen. De bestaande huizen zijn niet te
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betalen voor deze groep waardoor ze gedwongen worden ver buiten de gemeente te gaan
wonen. Hierboven op komt dat mantelzorg steeds noodzakelijker word in Nederland , dit is
niet te doen voor onze kinderen als zij ver weg wonen. Denk toch eens verder als jullie neus
lang is. De jeugd is de toekomst maar zij hebben het gevoel dat ze zwaar in de steek worden
gelaten door de gemeente omdat er steeds mensen van buitenaf ook in mogen schrijven. Ga
eens praten met de jeugd !!!!
Alleen huizen bouwen in De Kwakel als de jeugd (!!!!) Van De Kwakel voorrang krijgt en
goedkopere prijzen.
Er is geen behoefte aan dure koopwoningen
Het idee dat de woningen niet uitsluitend voor inoners van Uithoorn en de Kwakwel zijn
geeft geen meerwaarde om het woning aanbod te vergroten. Voor het welzijn van
‘buitstaanders
Bouw meer sociale huurwoningen
Dat er weer veel te veel dure woningen worden gebouwd en dat er net als de laatste wijk in
De Kwakel veel experts komen wonen omdat die dit kunnen betalen. De gemeente moet er
eens iets aan doen dat er voldoende woningen evt koopwoningen voor starters en
alleenstaande
Zoveel mogelijk koopwoningen tòt €230000. Er zijn te weinig betaalbare koopwoningen in
Uithoorn. En zoveel mogelijk betaalbare (tot €700 per maand) huurwoningen voor starters.
Een of twee persoons huurwoningen.Die zijn er ook veel te weinig in Uithoorn..
Er zijn dringend woningen nodig in Uithoorn, stelt de Gemeente. Vervolgens worden er
woningen gebouwd waar Uithoornaars niets mee opschieten, terwijl de nood onder starters
en jongeren enorm is. Zij komen door open inschrijving niet aan bod, zullen tegen hun zin
hun woonplaats en daarmee hun sociale omgeving gedwongen moeten verlaten. Een
uitermate slechte ontwikkeling.
Alles wordt volgebouwd met dure huizen, voor inwoners? Echt niet er worden mega dure
huizen gebouwd voor kopers van buitenaf, onze eigen mensen komen niet aanbod. Het hele
landelijke uitstraling wordt hier verknald.
Zorg dat er woningen komen voor de starters ( lees jeugd) voor een normale prijs als starter!
Geen mensen van buitenaf. En ook geen mensen die al een woning hebben en om hun geld
te kunnen besteden ook hier een woning kunnen kopen!!
Ja, ik hoop dat jullie mensen uit de gemeente of economisch gebonden zijn, voorrang gaan
geven om mee te doen aan de loting of bij het verhuren. Onze kinderen willen nl ook in de
buurt blijven wonen!!! Dit is nu niet mogelijk. Heel jammer. Onze kinderen moeten
thuisblijven wonen omdat ze niets kunnen kopen of huren. Ga daar wat aan doen.
Er moeten zoveel mogelijk betaalbare koopwoningen en appartementen gebouwd worden.
Want de woningnood is extreem hoog. Wij willen graag verder maar zitten gedwongen thuis
omdat het of niet betaalbaar is of je komt er niet tussen.
Als er huizen gebouwd gaan worden, dan moeten dit betaalbare huizen worden voor starters
of alleenstaanden, dus tot max. 230.000. Er is al voldoende duurkoop in de omgeving
Het belangrijkste is dat het merendeels betaalbare woningen zijn voor starters en voor
oudere doorstromers die van een eengezinswoning naar een appartement gaan. Het zal
alleen draagvlak hebben in De Kwakel als het betaalbare huizen zijn en als ze beschikbaar zijn
voor de mensen uit De Kwakel. Het mag niet zo zijn dat wij een mooi stuk groen opofferen en
dat er uiteindelijk voornamelijk mensen van buitenaf komen wonen en dat onze eigen jeugd
nog steeds nergens kan wonen. Door ook betaalbare doorstroomhuizen voor ouderen te
bouwen zorg je ervoor dat er eengezinswoningen vrij komen voor jonge gezinnen.
er worden te weinig betaalbare koop en huurwoningen gebouwd.
Ja, bouw GEEN dure koopwoningen meer! Zorg voor onze jongeren die willen starten. De
behoefte is zo groot dat je de nieuwe wijk kunt vullen met starters. Zorgd dat er WOONplicht
is. Zodat er niet verhuurd kan worden. En zorg dat onze jongeren in hun gemeente kunnen
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blijven wonen!! En zorg dat er betaalbare appartementen komen voor ouderen! Ook huur.
Zodat het misschien interessant wordt dat ouderen vanuit huurwoning doorstromen naar
appartement. Zoon van 22 wil heel graag eigen woning kopen, een kleine 1 gezinswoning, 2
slaapkamers en tuintje.
Vind het idee van betaalbare woningen goed alleen de zou de boven grens wel wat omhoog
kunnen getrokken worden naar de boven grens van de NHG grens. En dit project moet alleen
toegankelijk zijn voor mensen uit Uithoorn en De Kwakel. Voor woningzoekende, starters en
doorstromers.
Ik vind het belangrijk dat er vooral sociale huurwoningen en betaalbare koop komt voor
starters op de woningmarkt die nu al in Uithoorn en De Kwakel wonen. Zij kunnen in de
huisige woningmarkt nauwelikks dichtbij huis blijven wonen als zij het huis uit gaan.
‘Het belangrijkste om draagvlak te krijgen voor dit plan is dat de woningen betaalbaar zijn
voor starters en toegankelijk voor mensen uit De Kwakel. Er zal nooit draagvlak zijn voor het
opofferen van een mooi stuk groen gebied als de uitkomst is dat er vooral mensen ‘van
buitenaf’ komen wonen en de Kwakelaars met lege handen staan. Ook moeten het
betaalbare woningen zijn want dure huizen zijn er de laatst jaren al genoeg gebouwd.
Om te stimuleren dat ouderen hun vaak te grote huis uit gaan en plaats maken voor
gezinnen zou het een goed idee zijn om appartementen voor ouderen te bouwen.’
Dure woningen zijn er al voldoende in Uithoorn en De Kwakel. Houd het bij sociale huur en
betaalbare koopwoningen.

Overlast en drukte
• U heeft het over een rustige woonwijk. Dat kan niet op een sportcomplex met lawaai van
hockey en tennis. En bovendien onder de herrie van Schiphol. U heeft het over behoud van
de groenzone en wil er toch in bouwen. Slecht plan. Niet doen.
• Woningbouw naast sportvelden? geen goed idee! niet in De Kwakel, ook niet in De legmeer.
Daar is nu ook veel overlast in het weekend door de stadion speaker. We willen kleinschalig
zijn, rust en ruimte met vooral groen!! Een mooi Legmeerbos bijvoorbeeld
• Ik mis in deze enquête totaal de vragen over wat dit voor de bewoners van De legmeer
betekent. Wij hebben al genoeg overlast van vliegtuiglawaai, de aanleg en het rijden van de
tram en de sportvelden die er al zijn. Wij zitten niet te wachten op nog meer sportvelden
met de bijbehorende overlast!
• Het wordt daar dan veel te druk. Zorg dat Schiphol krimpt zodat er meer opties komen om te
bouwen.
• Uithoorn en De Kwakel hebben hun eigen woonervaring. Door de denkrichting wordt de
scheiding die er nu is tussen De Kwakel en Uithoorn teniet gedaan.
Overige opmerkingen
• lastig om deze enquete te beantwoorden, algemene stellingen zonder ruimte voor
toelichting.
• Zonder de consequenties voor De legmeer te presenteren. Het is schandalig dat u het
presenteert alsof de woningbouw gebeurt en
• een slecht plan en een nog slechtere en zeer onvolledige enquête. Typisch Uithoornse
volksverlakkerij!
• Het is weer een typisch geval van ‘denkrichting’ doordrukken vanuit het gemeentebestuur.
Het gebied is eenvoudigweg te klein om zowel het groen te behouden, wioningen neer te
zetten en de huidige uitstrakling gebied te behouden
• De kwaliteit (validiteit) van deze enquête is zeer matig; de vraagstelling is suggestief /
leidend. Er wordt gesproken over een denkrichting, terwijl elders staat dat verplaatsing van
Thamen de enige optie is. Wees aub eerlijk naar invullers en indieners en breng de hele
context in beeld, dus ook de samenhang met de plannen voor Legmeer-west. Een gedegen
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onderzoek heeft daar (ook) nog niet plaatsgevonden. Presentaties en filmpjes zijn
misleidend, omdat er in oktober al besluiten genomen moeten worden.
Verhuizing Thamen slecht idee
Er wordt over 4 woonlagen gesproken, met de onderliggende parkeerruimte gaat het om 5
'woon'lagen!! In de landelijke omgeving ongewenste hoogbouw.
De plaatsing van de hoogbouw zover mogelijk naar achteren lijkt ons een juiste keuze.
Overigens vinden we 4 bouwlagen wel te hoog voor dit gebied.
Prima plan, hebben woningen nodig, er is genoeg prachtig groen in de omgeving van
uithoorn.
Geen extra woningen! Het is vol!
Ik lees heel veel over recreatie. Maar waar doet Uithoorn niets voor jeugd die in de zomer wil
afkoelen in water. Helaas mogen we niet zwemmen in Zijdelmeer maar hoe mooi is de
Amstel om daar verkoeling te zoeken. Helaas kan niet iedereen op vakantie of naar een
zwembad wat mooi zou het zijn als jullie langs de Amstel een plek voor jeugd kunnen creëren
waar ze kunnen zwemmen en afkoelen. Zeker weten een meerwaarde voor onze
gemeenschap.
Waarom wordt er geen woningbouw gedaan op oude cindu terrein !!!!!!!!!!!
Waarom moet alles om? Waarom kunnen de woningen niet op de locatie waar ze thamen zo
graag heen willen hebben?
De vragen gaan steeds over 2 zaken: woningbouw en de groeninrichting. Ik mis de vraag wat
men van de woningbouw sec vindt op deze plek.
Er mist aansluiting op bestaande wijk naast medisch centrum. Begin met het verplaatsen van
het wacoterrein en wahlen en Jongkind. En start daar met woningbouw, daarna zou
umkunnen overwegen het terrein van Thames te ontwikkelen. Nu is het weer een postzegel
zonder aansluiting. Voorzieningen zijn te ver weg.
Alles aansluiten op de noordammerweg zonder openstellen van de poel weg, twee kanten, is
een heel slecht idee
Onwaarschijnlijk veel tegenstrijdigheden in uw verhaal. Wij willen geen 2e Hoofddorp!
Graag Legmeerbos aanleggen zoals de afspraak was
Legmeerbos plan uitwerken
Vuurlijn verdient geen goedkope woningbouw of huur. Past niet in het totale plaatje van het
omgeving.
Denk aan de ouderen die zelfstandig willen wonen. Mixen van sociale woningbouw en dure
koopwoningen is in andere steden al als slecht uit de bus gekomen. Mensen die hun woning
willen onderhouden en mensen die vinden dat ze daar huur voor betalen in een groen rijke
woonwijk is een slecht idee.
Laat het zo als het is.. prima er zijn plekken genoeg voor hoogbouw in Uithoorn.

