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1 Opening 
 

Renske Keur verwelkomt als dagvoorzitter de bewoners en licht het programma toe.  

Er zijn 3 scenario’s: landelijk dorps, lokaal sterk en recreatieve hotspot. Deze worden 

toegelicht. Het is vervolgens de bedoeling dat deze 3 scenario’s groepsgewijs bij de panelen 

worden doorgenomen. Daarna krijgt Gerben Enserink, projectmanager voor de ruimtelijke 

en economische visie, het woord. 

2 Inleiding en presentatie 
 

De gemeente wil samen met inwoners en ondernemers graag een duidelijke ruimtelijke en 

economische visie voor Rijsenhout maken. Vanavond gaat het over de rood omlijnde 

gebieden, hierover is in 2013 een raadsbesluit genomen. Het betreft gebieden waar 

glastuinbouw niet meer kansrijk is. Het is de bedoeling dat de uiteindelijke visie samen met 

bewoners, ondernemers en grondeigenaren verder wordt uitgewerkt. Met als inzet het 

verbeteren van de leefbaarheid in het dorp. 

 

Eind 2015 is het proces gestart met een druk bezochte bewonersavond.  Op 20 januari 

hebben ruim 100 inwoners en ondernemers meegedacht. Met deze input zijn we aan de 

slag gegaan. Alle wensen en ideeën hebben we verwerkt in een aantal scenario’s om de 

leefbaarheid in Rijsenhout en Burgerveen te vergroten. 

  

Voor het cluster 1C en 1D wil de raad graag een andere invulling. Hij geeft aan dat de 

visualisaties die in de presentatie getoond worden nog slechts ideeën en geen concrete 

inrichtingsvoorstellen zijn.  

 

Vanavond wil hij graag ophalen wat de aanwezigen van de scenario’s vinden. Sluit het aan 

bij de wensen en ideeën die op 20 januari zijn ingebracht? Na de zomervakantie wil de 

gemeente met een selecte groep verder naar de globale inrichtingsschetsen kijken en hier 

verdere invulling aan geven. Mensen die interesse hebben om hier aan mee te doen 

kunnen dit aangeven op de presentielijst. 

 

De presentatie inclusief de uitleg van de scenario’s zijn als bijlage opgenomen.  
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3 Vragen/opmerkingen n.a.v. de presentatie 
 

 

 Is er ook een apart Ringvaart scenario? 
 Alle suggesties die op 20 januari zijn gedaan zijn verwerkt in de scenario’s, 
ook de suggesties voor Ringvaart en Ringdijk. Daarnaast is er op 29 juni een 
informatieavond waarop ook meer informatie over de Ringvaart en Ringdijk 
wordt gegeven. 
 

 Er wordt gevraagd waarom er al heel inhoudelijk niets op de website staat?  
Na 20 januari is er geen bijeenkomst meer geweest en is de gemeente vooral 
bezig geweest met het verwerken van alle input. Met als resultaat 3 
scenario’s die nu worden voorgelegd. Tussentijds was er geen extra 
informatie hierover beschikbaar. 
 

 Iemand vraagt waarom er niet huis aan huis uitgenodigd is voor de 
bijeenkomst.  
Er is voor gekozen om de deelnemers aan de bijeenkomst van 20 januari (120 
personen) per e-mail uit te nodigen, omdat het een terugkoppeling en 
toetsing is van de inbreng op deze avond. Dit zijn ook de deelnemers die 
tijdens de bijeenkomst in november hebben aangegeven mee te willen 
praten over de visie. 
 

 Iemand vraagt hoe reëel woningbouw in Rijsenhout is.  
Gerben Enserink verwijst naar het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) waar 
enkele uitzonderingsituaties voor woningbouw in opgenomen zijn, maar 
geeft aan dat het een lastig gebied blijft voor woningbouw. 

 

 Er wordt opgemerkt dat er door het hogere gras weinig zicht is langs de dijk, 
waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.  
Hannie van de Bosch legt uit dat betreft het maaibeleid de dijkkant onder de 
gemeente valt en de waterkant onder Rijnland. De gemeente is in gesprek 
met bewoners over het maaibeleid. 
 

 Wordt er met de eigenaren van de glastuinbouw besproken wat er precies 
mogelijk is?  
In het kader van de visie Greenport wordt een ondernemersverkenning 
uitgevoerd waarin naar dit aspect wordt gekeken. 
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4 Inbreng 
 

Tijdens de bijeenkomst is de deelnemers gevraagd wat zij wenselijk en niet wenselijk 

vinden aan de diverse scenario’s. Hieronder wordt per scenario’s korte toelichting gegeven, 

vervolgens inbreng van de deelnemers beschreven en een aantal conclusies getrokken. 

 

4.1 Landelijk dorps 

 

In het scenario landelijk dorps wordt ingezet op de sloop van kassen en het creëren van een 

agrarisch en landelijk dorp met zeer beperkte toevoeging van ontwikkelprogramma 

(enkele woningen in het lint, kleinschalige recreatieve voorzieningen, deels nieuw agrarisch 

gebruik van vrijkomende clusters). 

 

In cluster 3, 6 en 7 wordt ingezet op het creëren van een open, agrarisch en landelijk 

gebied. In cluster 6 en 7 wordt ook ingezet op het creëren van een verbinding tussen 

Park21 en de Westeinder en vergroten van de mogelijkheden voor waterrecreatie langs de 

dijk. 

 

 

Cluster 6 en 7  
 

 Sloop oude kassen 

 Creëren open agrarisch 
landschap 

 Beperkte woningbouw in het lint 

 Creëren van een groene 
verbinding tussen Park21 en de 
Westeinder 

 Vergroten mogelijkheden 
waterrecreatie langs de dijk 
(vissen, wandelen, “uitkijk”) 

Cluster 3 
 

 Sloop oude kassen 

 Creëren open agrarisch landschap 

 Beperkte woningbouw in het lint 

 Creëren van groene verbinding 
achter de dijk 
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Gewenst 

 Ontwikkelingen met een verdienmodel 

 Extra financiën: pot geld voor dorp vanuit ontwikkeling grond SGN 

 Combinatie scenario’s / functies 

 Landelijk past wel bij dorp (bv. Bij Grote Poellaan) 

 Niet praten maar doen / concreet maken 

 Door ondernemers bv. 

 Flexibel kader dat veel mogelijkheden biedt 

 Restaurant 

 Woning in lint! (LIB-TWIJFEL of het kan / mag) 

 Streven naar 3-zijdige linten (om woningbouwontwikkelingen mogelijk te maken binnen 

LIB) 

 Landgoederen / buiten 

 Kleinschalig woningbouw: 

 Langhoutterrein (bovenop de ontwikkelopties uit RKR) 

 NBB 

 Centurionterrein 

 Extra wegen aanleggen om meer linten te creëren (let op hier verkeerde verwachting: 

het opvullen van het lint met 3 woningen vanuit het LIB gaat uit van gaten tussen 

bestaande bebouwing!) 

 Kleinschalig landbouw 

 Doortrekken groen en paden uit Park21 

 Bij Fort: brug en bootjes (minder verkeer over de dijk en relatie met ringvaart en 

waterrecreatiemogelijkheden herstellen) 

 In stand houden van voorzieningen (winkels, school, etc….) 

 Woonboerderijen 

 Bejaardenappartementen 

 Sport in het dorp 

 Samenwerking tussen (grond-) eigenaren 

 

Niet gewenst 

 Stilstand = Achteruitgang voorzieningen 

 Niet alleen groen / agrarisch 

 Karkassen laten staan  

 Tegenwerking den Haag (Provincie en andere hogere overheden) 

 

Conclusie scenario landelijk dorps 

 Landelijk dorps voor hele dorp niet gewenst omdat hiermee de voorzieningen zoals 

winkels en school niet in stand kunnen worden gehouden. Met alleen agrarische functie 

(= stilstand) red je het niet. 

 Landelijk dorps kan misschien wel in een klein stukje (bijv. Grote Poellaan).  
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4.2 Lokaal sterk 

 

In dit scenario wordt ingezet op hergebruik en sloop van kassen waarbij ruimte is om 

enkele voorzieningen voor het dorp Rijsenhout te ontwikkelen die de leefbaarheid van het 

dorp vergroten. Daarnaast is ook ruimte voor bedrijvigheid in het agrarisch gebied.  

 
In cluster 3 wordt ingezet op een gemengd gebied van recreatieve voorzieningen (langs de 

ringdijkzone en het fortterrein) en wonen met lichte bedrijvigheid op het achter terrein. In 

cluster 6 en 7 wordt ingezet op een gemengd gebied van recreatieve voorzieningen (langs 

de dijkzone en in het gebied) en wonen in combinatie met lichte bedrijvigheid op het achter 

terrein. Er wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van de 

bestaande camping of de realisatie van een recreatiepark. 

 
 
 

 
 
 

 

 
Gewenst 

 Gewenst is te weten wat er door ministerie niet gewenst is, dan kun je uitvoeren wat 

gewenst is 

Cluster 3 
 

 Sloop oude kassen 

 Beperkte woningbouw in het lint 
met lichte bedrijvigheid in het 
agrarisch gebied 

 Creëren van groen park achter de 
dijk met kleinschalige recreatieve 
en maatschappelijke 
voorzieningen (verblijfsrecreatie 
in en om de kassen, kassen als 
moestuintjes, verkoop van 
bijzondere “groene” producten 
aan huis) 

 Wellicht mogelijkheden voor 
zonnepanelenpark (in plaats van 
de kassen) 

 (Beperkte) ontwikkeling van het 
fort, inclusief toevoegen van 
aanlegplekken voor kleine 
schepen 

Cluster 6 en 7 
 

 Sloop oude kassen 

 Creëren open agrarisch 
landschap  

 Beperkte woningbouw in het lint 

 Creëren van een groen park in 
cluster 6 met enkele recreatieve 
en maatschappelijke 
voorzieningen.  

 Vergroten mogelijkheden 
waterrecreatie (met name in 
cluster 6). 

 Ontwikkelen van 
verblijfsrecreatie (kamperen, 
duurzame bungalows, Bed & 
breakfast, camperplaatsen). 
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 Bedrijven kassen: onderhoud, reparatieactiviteiten 

 Goed scenario: participatie op gang brengen met eigenaren 

 Sterk: combinatie wonen en werken cluster 3 

 Hergebruik kas 

 Oude kas inrichten voor jeugd: brommers, klussen etc. als daar behoefte aan is 

 Laat de ondernemers die daar zitten lekker hun ding blijven doen en transformeer de 

overige ruimte naar andere toeristische bestemmingen 

 Cluster 1 a b c d zonnepanelenpark 

 Bedrijvigheid voor recreatie 

 Iets voor jongeren 

 Jachthaventje bij fort, brug in dijk 

 Wegen aanleggen, linten creëren en bouwen in het lint 

 Park, hondenruimtes uitlaat 

 Zelfvoorzienend 

 Lodges in groen gebied 

 Tijdelijkheid 

 Woningen voor jongeren (op kamers) 

 Bedrijvigheid zeer gewenst 

 Kassen voor watersprot a la zeilschool Aalsmeer 

 Fietsbrug over A4 > park 21; fietspaden richting het water. Recreatie 

 Functiemenging wonen en werken, zzp-ers, kleine aannemers 

 Kleine ateliers voor starters 

 In groene gebieden volkstuintjes aanbieden aan stedelingen 

 

Niet gewenst 

 Afhankelijk 

 Grootschalig 

 Geen sluipverkeer van wege nieuwe parallelle A4 loopt de dijk weer vol met auto’s 

 Zwaar verkeer over huidig wegennet 

 Opslag geeft te weinig bedrijvigheid en wordt snel rommelig. Opslag is vaak een vorm 

van “last resort 

 

Conclusies scenario lokaal sterk 

 Oude kassen hergebruiken voor watersport of voor onderhoud/reparatie/klussen (mag 

dan weer niet te rommelig worden) 

 Functiemenging wonen en werken (kleinschalige bedrijvigheid, ateliers starters, kleine 

aannemerij, tijdelijke functies 

 Woningbouw in lint (aandacht voor jongeren, lodges in groen) 

 Functie fort verbreden 

 Afwaarderen dijk 

 Verbindingen van dorp met omgeving (p21 en water/Aalsmeer) 

 Ruimte voor zonnepanelen 
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4.3 Recreatieve hotspot  

 
Toeristische potentie van Rijsenhout wordt in dit scenario volledig benut zodat het een 
belangrijke trekpleister wordt.  
 
In cluster 3, 6 en 7 wordt ingezet op het creëren van een recreatieve hotspot. In cluster 3 
wordt gedacht aan diverse recreatieve en maatschappelijke voorzieningen in het groen 
tussen de lintbebouwing en de dijk en de verdere ontwikkeling van het fortterrein. 
Daarnaast wordt in cluster 6 en 7 voorgesteld om de dijk te richten als boulevard met een 
strand en diverse voorzieningen voor de waterrecreatie en een mogelijke uitbreiding van de 
bestaande camping of de realisatie van een recreatiepark. 
 
 
Gewenst 

 Aanlegsteiger boot & bike 

 Gebruik van bestaand indien mogelijk 

 Goed de kwaliteit afstemmen op gebruik (hoogwaardig, geen rotzooi) 

 Recreatie koppelen aan exploitatie 

 Aanlegplaatsen voor passanten 

 Sportvelden 

 Ruitersport 

 Watersport en zeilschool 

 Bed en bootje 

 Onderlinge relaties versterken 

 Waarde toevoegen met toerisme 

 Kwaliteitsrecreatie 

 Onderscheiden  

 Verbeteren busvervoer dmv onderling koppelen : boot > Leiden 

 Verbinding met eilandjes en daar strand maken 

 Relatie met Park21 in Rijsenhout te creëren 

 Haventje bij fort: verbinding maken met centrum 

 Recreatie fort en cluster 3 verbinden 

 Groen in cluster 3 maar hoe financieren? 

 Groep van innovatieve afvalverwerkende bedrijven clusteren bij de Meerlanden 

 Duurzaamheid en innovatie meer opnemen in herstructurering en materiaalkeuze 

 Dijk verplaatsen 

 Inzetten op maatwerk 

 Mogelijkheid om extra weg aan te leggen 

 Combinatie met lokaal sterk 

 Verbreding activiteiten fort & crash in lijn van luchthaven 

 Meer recreatieve woningbouw 

 

Niet gewenst 

 Cluster ? heeft geen uitzicht door bestaande woningen 

 In cluster 3 geen woningbouw (lintbebouwing ok) maar meer inzet op kleinschalige, 

innovatieve bedrijven 
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 Dijk laten 

 

Conclusies scenario recreatieve hotspot 

 Meer ruimte voor hoogwaardige recreatie.  

 Meer toeristische voorziening langs ringvaart (steiger passanten, boot en bike, bed en 

bootje, zeilschool) 

 Fort moet bredere functie krijgen (relatie luchthaven, haventje) en verbinding met dorp 

 Verbindingen van dorp met omgeving (p21 en Aalsmeer/eilandjes) 

 Kansen grijpen door koppeling van vervoer: fiets-boot-bus…. 

 Recreatiewoningen 

 Cluster 3 leent zich meer voor bedrijvigheid 

 Aantrekken en clusteren van innovatieve bedrijven bij de Meerlanden 

 Geen laagwaardige bedrijven laten vestigen die een negatieve weerslag hebben op de 

omgeving. 

 

4.4 Algemene conclusies 

 1 scenario voor alle clusters niet gewenst, wel combinaties mogelijk 

 Cruciaal is mogelijkheid/onmogelijkheid (LIB/ministerie) om woningen te bouwen 

 Om voorzieningen in stand te houden en ook te krijgen (restaurant) heb je meer 

woningen (kleinschalig en voor dorp) nodig en meer recreatie/toerisme (bijv. door 

meer voorzieningen voor passanten langs ringvaart.) 

 Verbindingen van dorp met omgeving van groot belang 

 Meer toeristische voorzieningen langs ringvaart 

 Met eigenaren om tafel 

 Onduidelijkheid wegnemen over mogelijkheden voor woningbouw i.r.t. het LIB. 

 

4.5 Overige opmerkingen 

- Een deelnemer merkt op dat het goed zou zijn om te inventariseren wat er aan leeg 
glas nog bruikbaar is. In veel gevallen zal blijken dat slopen en opnieuw beginnen de 
beste optie is. 

- Er wordt opgemerkt dat wanneer Rijsenhout een toeristische trekpleister wil worden er 
meer voorzieningen moeten komen. 

- Er is een idee om het fort als recreatieve hotspot mee te nemen en de 2 hotspots met 
elkaar te verbinden met voorzieningen onderaan de dijk. 

- Een deelnemer merkt op dat hij in de scenario’s weinig terugvindt van het speerpunt 
duurzaamheid en innovatie. 
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5 Vervolgproces 
 

Gerben Enserink spreekt de hoop uit dat er gedreven mensen zijn die mee willen denken en 

meedoen in het verdere proces.  

 

Het verloop hiervan is: 

 Na de zomer gebiedsateliers per cluster (verdiepingsslag) 

 Start opstellen concept visie (eind 2016) 

 1e kwartaal 2017 bijeenkomst concept visie 

 Inspraakronde , opstellen definitieve visie en vaststelling door raad (2e kwartaal 

2017) 

 

 


