
 

Terugkoppeling Wijkwandeling - De Glip  

Met een gezelschap van zo’n 40 personen is op dinsdagavond 1 september 2020 op initiatief van de 

gemeente een wijkwandeling gehouden. Er zijn veel zaken besproken en opgehaald die kunnen 

bijdragen aan de verbetering van de woon – en leefomgeving van uw buurt. Hier gaan we graag samen 

met u mee aan de slag.  

 

Een groot deel van de zaken ging over de openbare ruimte. Hier is de gemeente primair voor 

verantwoordelijk. Hieronder volgt een weergave van de zaken die de gemeente op korte termijn heeft 

opgepakt, op korte termijn gaat aanpakken en wat er op lange termijn op de planning staat. Het is 

onderverdeeld in de verschillende thema’s die aan bod zijn gekomen tijdens de wijkwandeling.  

 

  

1. Thema stoepen, straat en wegmeubilair   

De staat van de stoepen en de straat is een veel besproken onderwerp tijdens de wijkwandeling. 

Hierbij is aangegeven dat dit pas kan worden vernieuwd als de riolering vervangen wordt. 

Aangezien dit een ingrijpend project is, dat veel kosten met zich meebrengt, zal tegen die tijd ook 

de bestrating, de stoepen en het wegmeubilair vernieuwd worden. Dit is dan hét moment om ook 

te kijken naar een passende inrichting waarmee onder andere de verkeersveiligheid structureel 

kan worden verbeterd. Het is nu nog lastig te zeggen wanneer dit precies zal gebeuren. Dit hangt 

af van de urgentie ten aanzien van de vervanging van het riool.  

Wel zijn er zaken aangegeven die een belemmering vormen voor de toegankelijkheid of voor 

onveilige situatie zorgen.   

 De hoek Glipperdreef- Fazantenlaan: hier zat een diepe kuil die inmiddels opnieuw is 

bestraat.  
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 Aan de Glipperdreef bij het braak liggend terrein lagen losliggende tegels. De tegels zijn 

vervangen door tegels die dikker zijn waardoor het bewegen van de tegels niet meer 

gebeurd. Ook is aangegeven dat de stoep regelmatig kapot gereden wordt door auto’s en 

vrachtverkeer. De gemeente gaat daarom kleine beton blokken plaatsen om dit te 

voorkomen.  

                        

 De tegels van het rode voetpad aan de Fazantenlaan worden aangepakt, zodat de stoep 

weer veilig begaanbaar is. Dit zal voor de kerst vakantie worden afgerond. 

 

 Het straatmeubilair zal worden onderhouden volgens het gemeentelijk 

onderhoudsprogramma. Naar verwachting worden de bankjes in het voorjaar van 2021 

opnieuw geschilderd.   

Indien er nog meer onveilige situaties kunnen ontstaan door de status van het onderhoud van de stoep 

of straat kunt u dit melden via de volgende website.  www.heemstede.nl/melden-en-

meedoen/melding-doen  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.heemstede.nl/melden-en-meedoen/melding-doen
https://www.heemstede.nl/melden-en-meedoen/melding-doen
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2. Thema groen en bomen  

Boomspiegels  

Op de Fazantenlaan kwam naar voren dat er relatief veel wortelopdruk is en dat dit een belemmerende 

factor is voor minder validen. Om die reden worden de boomspiegels open gemaakt. Dat betekent dat 

een deel van de stenen rondom de bomen eruit worden gehaald, er goede grond wordt toegevoegd 

en er wordt ingezaaid met meerjarig bloemenmengsel. Dit is beter voor de bomen en goed voor de 

biodiversiteit. Gezien de buurt tussen de weilanden en het bos ligt, past dat goed bij de landelijke 

uitstraling.  

 

         

Volgens planning zal dit in het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd. De boomspiegels die nu in eigen 

beheer zijn van bewoners (met het klavertje drie) worden hierin niet meegenomen. Wilt u ook een 

boomspiegel of groenperkje adopteren? Dat kan! Kijk op www.heemstede.nl/aanvragen-en-

regelen/openbaar-groen-adopteren-en-beheren    

 
Groenonderhoud weiland 
Inwoners vroegen zich af wie het groen in en rondom het weiland onderhoudt. Ook zijn er vragen 

gesteld over de bramenstruiken die o.a. aan de zijkanten van het voetbelveldje staan. De gemeente 

heeft voor dit terrein een zelfbeheerovereenkomst met een inwoner. De gemeente gaat erop toezien 

dat de afspraken uit deze overeenkomst beter worden nageleefd. Indien dit niet gebeurt, neemt de 

gemeente dit groen weer in eigen beheer. Voor vragen kunt u contact opnemen met Arthur 

Schaafsma, beleidsmedewerker groen: a.schaafsma@heemstede.nl  

 
Gaten in de beschoeiing 
Aan de waterkant bij de Partrijzenlaan zijn er tijdens de wijkwandeling diverse gaten in het gras 

geconstateerd. Deze gaten zijn inmiddels gedicht door de gemeente.  

 
Dode boom 
Achter de Korhoenlaan 42 is een dode boom waargenomen. Deze is inmiddels geïnspecteerd en zal 

door de gemeente nog dit jaar worden gekapt.  

 

http://www.heemstede.nl/aanvragen-en-regelen/openbaar-groen-adopteren-en-beheren
http://www.heemstede.nl/aanvragen-en-regelen/openbaar-groen-adopteren-en-beheren
mailto:a.schaafsma@heemstede.nl
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3. Thema verkeersveiligheid  

Vooraf aan de wijkwandeling is door enkele bewoners de verkeersveiligheid op de hoek van de 

Patrijzenlaan – Fazantenlaan aangekaart. Tijdens de wijkwandeling zelf kwamen nog twee locaties ter 

sprake. Dit zijn de hoek Patrijzenlaan – Korhoenlaan en de hoek Fazantenlaan – Tapuitenplein.   

Uitkomst verkeersmeting op het wegvak ten zuidwesten van de hoek  

Hier is een snelheidsdisplay opgehangen zodat objectief kan worden vastgesteld of aanvullende 

snelheid beperkende maatregelen nodig zijn. De snelheidsmeting is van 1 tot en met 8 september 

uitgevoerd op het blauw gearceerde wegvak.  

 

 

Tijdens de meting zijn 1.451 voertuigen gepasseerd in de richting van Bennebroek. In de richting van 

Heemstede is dit iets minder. De gemiddelde snelheid van de 1.451 voertuigen is vastgesteld op 23 

kilometer per uur. Van de 1.451 automobilisten zijn er 328 (22,6%) geregistreerd die te snel hebben 

gereden. 96% van de voertuigen reed onder de 40 kilometer per uur. 

De ervaring leert dat 85% van de weggebruikers te sturen is met infrastructurele maatregelen. 15% 

van de weggebruikers vertoont bewust ongewenst gedrag en is niet te sturen met infrastructurele 

maatregelen of verkeersborden, maar enkel met handhaving door de politie.  

De uitkomst van de meting komt niet overeen met de ervaring dat op dit wegvak hard wordt gereden. 

De snelheden door omwonenden wordt hoger ingeschat dan dat ze daadwerkelijk zijn. Nu blijkt dat 

iets minder dan 85% van de automobilisten zich aan de snelheid houdt. De weginfrastructuur past bij 

het gewenste verkeersgedrag en het nemen van extra snelheid remmende maatregelen is niet nodig 

en zal geen effect hebben.  

Extra verkeersmeting Patrijzenlaan bij kruising Korhoenlaan  

De gemeente wil op basis van de wijkwandeling een tweede snelheidsmeting uitvoeren op de 

Patrijzenlaan ter hoogte van de Korhoenlaan. Indien blijkt dat hier te snel gereden wordt, gaat de 

gemeente, indien het nog geruime tijd gaat duren voordat de riolering wordt vervangen, 

onderzoeken welke snelheid beprekende maatregelen hier het meest gepast zijn.  
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4. Thema speellocaties en bewoners initiatieven   

Voetbalveld Fazantenlaan  
Voor deze locatie is tijdens de wijkwandeling een concept plan getoond van een nieuw aan te leggen 

speeltuin. Aangezien het huidige voetbalveld ligt op een waterkering kan hier geen speeltuin komen. 

Wettelijk mogen er geen nieuwe materialen in de grond worden gezet. Er zal worden overlegd met het 

hoogheemraadschap of de bestaande goals kunnen worden verplaatst. De gemeente zal nog wel dit 

jaar netten aan de voetbalgoals bevestigen, voor een beter gebruik van het voetbalveld.  

 

Speeltuin Patrijzenlaan  

Tijdens de wijkwandeling is met bewoners van onder andere de Patrijzenlaan en Korhoenlaan 

gesproken over een kwaliteitsimpuls bij de speelplek aan de Patrijzenlaan. Ook hier is een concept plan 

getoond door bewoners aan de gemeente. Mochten initiatiefnemers hier verder mee willen, kan 

contact worden opgenomen met Koen Baart, adviseur wijkbeheer en bewonerscontacten via 

k.baart@heemstede.nl  

 

     
                                  

Overige speelplekken  

Voor de overige speelplekken in de buurt zal het bestaande onderhoud worden uitgevoerd. Het 

vervangen van de rubberen tegels bij de speeltuin achter het tuincentrum maakt hier onderdeel van 

uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:k.baart@heemstede.nl
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Aanleg Tiny Forest  

Een van de inwoners uit uw buurt, Hanneke Lankveld, legt binnenkort een Tiny Forest aan bij het 

speelterrein achter het tuincentrum. De voorbereidingen zijn inmiddels gedaan en recent zijn de 

bomen en struiken gaan ingeplant. Lijkt het u leuk bij te dragen aan de ontwikkeling van het Tiny 

Forest? Dat kan! Neem dan contact op met Hanneke via hannekelankveld@hotmail.com   

  

 

 

Nieuwe invulling door de buurt – betegeld complex  

Tijdens de wijkwandeling is gesproken over een eventuele nieuwe invulling voor het betegelde 

complex achter de Korhoenlaan, Kemphaanlaan en Fazantenlaan. Er is voorgesteld om hier een 

kleinschalig moestuin complex van te maken waar omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en een 

klein moestuintje kunnen onderhouden. Dit kan ook door middel van moestuinbakken. De gemeente 

staat hier positief tegenover. Mochten bewoners hier ideeën over hebben en hier verder mee willen, 

kan contact worden opgenomen met Koen Baart, adviseur wijkbeheer en bewonerscontacten via 

k.baart@heemstede.nl 

 

     

 
 
 
 

mailto:hannekelankveld@hotmail.com
mailto:k.baart@heemstede.nl
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5. Thema bouwterrein en maatschappelijke voorzieningen  

Bouwterrein voormalig timmerfabriek 

Tijdens de wijkwandeling is er onvrede geuit over de huidige situatie op het terrein van de voormalige 

timmerfabriek. Met direct omwonenden en wethouder Annelies van der Have heeft een gesprek 

plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is er gesproken over het braakliggende terrein en de grondpositie 

van de gemeente in het plangebied.  

 

Het grootste gedeelte van de gronden is in bezit van de ontwikkelaar. De projectontwikkelaar is 

verantwoordelijk voor de staat van deze gronden.  De gemeente realiseert zich dat deze situatie niet 

spoedig zal veranderen. Inmiddels zijn de stoepen aan de Glipperweg en op het gemeentelijke perceel 

hersteld.  

Zodra er overeenstemming over de grondprijs van het gemeentelijke perceel is bereikt met de 

ontwikkelaar, wordt de overeenkomst opgesteld. Hierna gaan we verder met de voorbereidingen voor 

het wijzigen van het bestemmingsplan.  

 
Princehof  
Ook de Princehof is aan de orde gekomen tijdens de wijkwandeling. Dit is momenteel het laatste 

maatschappelijk vastgoed dat de gemeente in haar bezit heeft in de wijk de Glip. Vooralsnog kunnen 

organisaties, stichtingen en verenigingen een aanvraag indienen bij de gemeente om gebruik te 

kunnen maken van de voorziening. Op termijn zal de gemeenteraad beslissen wat er met het pand zal 

gebeuren.   

 
Tramwachtershuisje 
De gemeente had nog geen nieuwe bestemming voor ogen voor het tramwachtershuisje en de buurt 

had behoefte aan een ontmoetingsplek. Mede op initiatief van enkele bewoners van De Glip worden 

plannen gemaakt het tramwachtershuisje om te bouwen tot ontmoetingsplek. Wilt u hier meer over 

weten of heeft u een goed idee voor een invulling dan kunt u terecht bij Marieke Boor via 

m.boor@heemstede.nl 

mailto:m.boor@heemstede.nl

