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1. Welkom en opening door Adri Reijm, Lentiz VMBO 
Maasland

2. Toelichting op de ambitie van het initiatief door 
Willem van Mierlo, Van Mierlo Bouw en Ontwikkeling

3. Toelichting op de planning en procedure door 
Raymond van der Kruk, Van Mierlo Bouw en 
Ontwikkeling

4. Toelichting op de ambitie van Lentiz door Adri 
Reijm, Lentiz VMBO Maasland

5. Presentatie Robbert Jan van der Veen, 
stedenbouwkundig ontwerpbureau plein06

6. De tafelgesprekken: vragen en discussies in 
groepen

PROGRAMMA 

Presentatie van Robbert Jan van der Veen, plein06.
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Opbouw
De avond start vanuit een plenair onderdeel waarbij 
verschillende presentaties en toelichtingen op het plan 
worden gegeven. De tweede helft van de avond is 
gereserveerd voor vragen en opmerkingen hierop, in 
de vorm van tafelgesprekken. 

Planning en procedure
Raymond van der Kruk (Van Mierlo Bouw en 
Ontwikkeling) licht de planning en procedure van 
het project toe (zie onderstaand schema). DIt is een 
voorstel voor informatie- en inspraakmomenten met 
als doel om de input van de omwonenden mee te 
nemen in de planvorming en om betrokkenheid te 
krijgen bij het planproces. In fase 2 wordt vervolgens 
de (standaard) bestemmingsplanprocedure doorlopen 
waarbij door middel van het geven van zienswijzen en 
beroepsprocedures invloed kan worden uitgeoefend 
op het plan. Een reactie van de bewoners hierop 
is dat zij vaak te laat worden betrokken. Daarom 
is voorgesteld een extra bewonersbijeenkomst te 
organiseren

Algemene bevindingen
De presentaties in het plenaire onderdeel roepen 
veel vragen op bij de aanwezigen. Bewoners vinden 
dat ze te laat zijn geïnformeerd en hebben kritiek op 
het proces en de inhoud van het plan. Ook worden 
vragen gesteld bij de wenselijkheid en haalbaarheid 
van het plan en wordt ter discussie gesteld of er 
genoeg onderzoek is gedaan naar de campus. Als 
antwoord hierop zal een extra informatiebijeenkomst 
worden toegevoegd in de eerste fase. 

De vragen en zorgen van de bewoners worden tijdens 
de avond zoveel mogelijk beantwoord. Ook wordt 
afgesproken dat een deel van de vragen naderhand 
zal worden beantwoord door de initiatiefnemers. 
De vele vragen en opmerkingen laten zien dat de 
bewoners een grote betrokkenheid hebben bij het 
gebied. Men is kritisch maar ziet ook kansen om 
het plan te verbeteren. In de tafelgesprekken op de 
volgende pagina’s zijn de opmerkingen verzameld en 
gesorteerd per thematiek. 

PLENAIR DEEL 

Schema met de twee fases en de verschillende stappen (aangepast nav bewonersavond 1: 

een extra bewonersavond is toegevoegd)
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Beelden zoals gepresenteerd tijdens de bewonersavond.
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DE TAFELGESPREKKEN

1. Recreatief

(Nieuwe) openbare paden als verbinding tussen dorp en land

2. Ruimtelijk

Volmaken van de sport- en educatie-as

3. Programmatisch

Een verblijfsplek met ruimte voor ontmoeting

geen doorlopende 
padenstructuur

1 : 20000 | A3

A 20

A 20

A 20

Maassluis

Maasland

Commandeurspolder

Dĳkpolder

Foppenpolder

Vlietlanden

Duifpolder

Aalkeet Buiten Polder

Aalkeet Binnen Polder

Vlaardingen

pont 
(alleen op 
gezette tijden)

lastige oversteek 
(drukke weg) 

Equestrum Hippische Kenniscampus
bewonersbijeenkomst 

26 maart 2018
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Aan 4 tafels worden aan de hand van panelen met 
kaarten en foto’s in kleine groepen gesprekken 
gevoerd. Hierbij zijn initiatiefnemers van Van Mierlo 
en de ontwerpers van plein06 aanwezig. 

Tijdens de tafelgesprekken worden vragen gesteld, 
maar ook zorgen en opmerkingen over het plan 
geuit. Deze worden door middel van aantekeningen 
en post-its op de posters aangegeven; zie de 
beelden op de volgende pagina’s. Daarnaast worden 
door de bewoners formulieren ingevuld met de vraag 
wat men aan de initiatiefnemers wil meegeven. Deze 
opmerkingen zijn verwerkt binnen de betreffende  
thematiek. 

De thema’s die we daarbij onderscheiden zijn:
1. Het proces
2. Programma & initiatief
3. Rol van Lentiz
4. Architectuur & bebouwing
5. Ruimtelijk ontwerp
6. Recreatieve ontsluiting
7. Verkeer & parkeren
8. Invloed op de omgeving

Panelen zoals gepresenteerd tijdfens de bewonersavond.
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Foto’s van de huidige situatie.
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• Het is niet prettig om meteen te moeten reageren 
op de plannen zoals ze worden gepresenteerd. 
Kunnen we de presentatie(s) van tevoren 
ontvangen (bijv. een week) zodat we kunnen 
nadenken over een reactie? 

• Kan het zo zijn dat de planvorming niet doorgaat 
door onze opmerkingen? 

• Ik zou goed nadenken over het proces. Er is veel 
weerstand. 

• Maak duidelijk wat echt de ambitie is. De rol van 
Lentiz is onnatuurlijk voor een initiatief als dit. 

• Zorg dat de bewoners fijn kunnen blijven wonen 
en blijf openstaan voor kritiek. 

• Wat is de rol van Equestrum en wie zitten er in 
deze stichting? 

1. HET PROCES

2. PROGRAMMA & INITIATIEF

• Is het aan te tonen dat er behoefte is aan de 
hippische kenniscampus? 

• Is er vraag naar een kennis- en innovatiecentrum?

• Hoe wordt de ontwikkeling bekostigd? Is dit 
vanuit de inkomsten van woningverkoop? 

• Is er een risicoanalyse gedaan naar het business 
model en kunnen wij hier informatie over krijgen? 

• Hoe past het idee van een campus binnen de 
groenbestemming (bedoelt ter uitbreiding van 
de begraafplaats) en het LOP uit 2009? Er is 
daarin geen sprake van het “afmaken van de 
groenstructuur”. 

• Hoeveel woningen komen er (grondgebonden 
koopwoningen, huurwoningen en appartementen, 
tijdelijke huisvesting)? 

• Vanuit het Bestemmingsplan zouden hier 
goedkope woningen komen. Wat betekent dit 
voor de agrarische bestemming van het terrein? 
De ontwikkeling moet voorzien in woningen voor 
de bewoners van Maasland zelf. 

• Welke garanties krijgen we als bewoners dat 

het initiatief kleinschalig blijft zonder grote 
evenementen (niet nu en niet in de toekomst). 
Ook niet onder het mom van “test” wedstrijden.

• Wat gaat er gebeuren met de paarden van boer 
Noordam? Als die ook gestald worden bij de 
campus gaat het alsnog op een manege lijken.

• Als het dierenweitje een begraafplaats wordt, 
waar gaat het stalletje dan naartoe? Die dieren 
gaan nu ‘s nachts altijd naar binnen.

• Het is onduidelijk wat de effecten zijn van de 
campus: verkeerbewegingen en behoefte 
parkeerplaatsen. 

• Wat wordt het Kenniscentrum, een stichting of 
een commerciële partij of iets anders? Wie zijn de 
eigenaren / stakeholders?

• Citta Slow: hoe wordt daarmee omgegaan? 
• Is er een MER-rapport opgemaakt?
• De wijk wordt al genoeg belast door de school. 
• Hoe vaak en hoe grote evenementen worden er 

georganiseerd? 

“Hoeveel woningen komen er?”

“Wie is straks verantwoordelijk 
voor de beoogde uitbreiding?”

OPBRENGST PER THEMA
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Opgehaalde vragen en opmerkingen van een van de tafels.
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• Het restaurant is wel groot aangegeven in de 
schematische cirkel van programma op de 
campus. 

• Zoek naar een maat en schaal van de horeca en 
gebouwen die past bij het gebied, de campus en 
het landschap. 

• Kap van de schuur / binnenbak is te hoog.
• Verplaats het stalgebouw meer richting Lentiz. 

• Het is goed dat er woningen komen maar deze 
moeten betaalbaar zijn voor starters.

• De appartementen lijken even hoog te zijn als de 
manege.

• Wat is de rol van de bestaande school op de 
campus? De betrokkenheid van Lentiz lijkt 
onnatuurlijk want de ambities en doelstellingen 
liggen op WO-niveau. Lijkt te ambitieus. 

• Een gemiddelde MBO-opleiding duurt 4 jaar. 
Hoeveel leerlingen zullen van de campus 
gebruikmaken? 

• Zijn er scholieren die weten dat ze deze opleiding 
kunnen gaan volgen en is dit al bekendgemaakt? 

• Zou het afval op straat rondom de school beter 
kunnen worden opgeruimd? 

• Rondom de school is het een rommeltje. Slecht 
onderhoud, veel zwerfvuil, zelden schoonmaak. 
Wie is straks verantwoordelijk voor de beoogde 
uitbreiding?

• De gemeente en de school hebben altijd 
gestreefd om een land- en tuinbouwschool 
te zijn. Daarom moet het dierenweitje aan de 
Commandeurskade blijven zoals het is.

• Wat gebeurt er als de beoogde partners 
in het hoger onderwijs geen belangstelling 
hebben? In feite valt dan de bodem onder het 
innovatiekarakter weg.

• 25 leerlingen per jaar en een 4 jarige opleiding: 
dat maakt 100 leerlingen. Hoeveel paarden 
brengen ze mee en waarom een kantine + tribune 
danwel evenementen? 

• Als het daadwerkelijk een kennis- en 
innovatiecentrum wordt dan snap ik de link met 
het MBO niet. Dan hebben we het voornamelijk 
over HBO / WO. Is daar wel vraag naar?

3. ROL VAN LENTIZ

“Wat is de rol van Lentiz op de 
campus?”

“Wie is straks verantwoordelijk 
voor de beoogde uitbreiding?”

4. ARCHITECTUUR & BEBOUWING

“Het is goed dat er woningen 
komen maar deze moeten 

betaalbaar zijn voor starters”
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Opgehaalde vragen en opmerkingen van een van de tafels.
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• Het plan is overvol en veel te ambitieus.
• Zicht vanaf Hofsingel naar open veengebied van 

landschappelijke waarde. Behoud van groen-
blauwe structuur tot aan de kern. 

• Kritiek naar gemeente: die begint in hetzelfde 
gebied met een structuurvisie waarop een stuk 
rood gekleurd wordt. Dat stelt de gemeente dat 
het LOP daarin verwerkt is. 

• Voeg beplanting toe aan de achterkant van de 
woningen.

• Verplaats de campus naar het perceel van boer 
Noordam (vervallen schuren). Zo hebben de 
woningen geen last van vliegen / mest etc. en 
behouden ze het zicht op het landschap i.p.v. uit 
te kijken op hoge loodsen / paardenbakken.

• Zijn alle buitenbakken voor paarden nodig? 
• Wanneer tegen de westkant een paardenbak 

zou komen is dit vrij dicht bij de woningen van 
de Commanderij. Denk aan overlast vliegen en 
geluid. 

• Graag een speelser plan.
• Hoeveel moeten de kavels worden opgehoogd? 
• Wat is de wateropgave in het gebied? 

• Het is een alternatief idee om de huidige 
parkeerplaats van Lentiz achter de sporthal te 
gebruiken voor uitbreiding begraafplaats. Die 
parkeerplaats kan worden verplaatst naar het 
plangebied van Equestrum.

• Behoud de brede zichtlijnen naar de weilanden, 
zoals gesteld in de beleidsvisie. 

• Stel voorwaarden aan de afbakening van de 
achtertuinen, zodat er geen rommeltje van 
verschillende schuttingen ontstaat. Bijvoorbeeld 
door een beukenhaag. Tuinen niet tot het 
water door laten lopen zodat vlonders niet het 
polderuitzicht bederven. 

• Eventuele optie zou kunnen zijn om de huizen 
te draaien met de tuinen richting begraafplaats. 
Met de auto bereikbaar via de tuinkant en aan de 
voorkant bereikbaar d.m.v. een groen aangekleed 
looppad met brede grasberm naar het water.

• Wissel de stallen en paardenbakken om.
• Zijn voor een kennis- en innovatiecentrum wel 

zoveel paardenbakken nodig?

• Verplaats de overdekte manege naar de open bak 
en de stallen naar achteren.

• Behoud de zichtlijnen. De door de gemeente 
gedefinieerde brede zichtlijn wordt niet toegepast.

• Maak natuurvriendelijke oevers bij de achtertuinen 
waardoor niet alle achtertuinen grenzen aan het 
water waarbij elke bewoners vlonders etc. gaat 
maken. Dit geeft de zichtlijn meer waarde.

• Probeer het kenniscentrum achter de sportvelden 
te plannen door o.a. de stallen / locatie van 
Piet Noordam erbij te betrekken (als hij gaat 
stoppen) Potentie: mooie kronkellaan vanaf 
Lentiz naar achter de sportvelden. Daarbij kan de 
woningbouw wat opschuiven. 

• Geplande uitbreiding begraafplaats lijkt mij 
logisch. 

“Voeg beplanting toe aan de 
achterkant van de woningen”

“Wat is de wateropgave in het 
gebied?”

5. RUIMTELIJK ONTWERP

6. RECREATIEVE ONTSLUITING

• Wij hebben het in Maasland niet over een 
“karrespoor” maar gebruiken het woord “laan”.

• Koppel de wandelroute aan het Doelpad. 
• Het pad naar de eendenkooi is nu niet publiek 

toegankelijk; er staat een hek met “verboden 
toegang”. 

• Waar komen ruiterpaden in het gebied?
• Het bosperceel van Staatsbosbeheer hoeft niet 

openbaar te worden want er is geen behoefte om 
daar te wandelen. 

• Pijl naar sportveld staat niet goed: daar ga je niet 
doorheen lopen.

• Graag ruiterpaden en wandel- en fietspaden 
richting het Maaslandse Bos.

• Geen paarden in de Commanderij. 

“Koppel de wandelroute aan het 
Doelpad. ”
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Opgehaalde vragen en opmerkingen van een van de tafels.
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• Hoeveel parkeerplaatsen komen er in het gebied? 
Op welke plekken komen deze?

• Wat is het ontsluitingsprincipe? Kunnen de 
karresporen worden gebruikt door autoverkeer?

• Kunnen we de som van de parkeernorm zien?
• De parkeernorm 1,5 is te weinig: 1,8 bij de 

Commanderij is al te krap (mensen die wonen in 
de Plantage parkeren al in de Hofsingel).

• Maak slim gebruik van de parkeerplaatsen van 
de voetbalvereniging, bijvoorbeeld voor de trailers 
van de paarden.

• Probeer het parkeren op te lossen zoveel mogelijk 
onder de gebouwen.

• Een nieuwe in- en uitrit ten noorden van de 
bestaande weg vanuit de Commanderij op de 
nu al zeer drukke Hofsingel leidt tot onveilige 
situaties. Eenrichtingsverkeer zou misschien een 
oplossing kunnen zijn of de overlast beperken. 
Uitsluitend te gebruiken door bewoners en niet 
voor paardentrailers, vrachtauto’s etc. Deze zijn 
voor de school bestemd en kunnen over de al 
bestaande weg naar Lentiz.

• Eventuele festiviteiten en events tot een minimum 
beperken i.v.m. de verkeersproblematiek. Tijdens 
open dagen van Lentiz staan er nu altijd al veel 
autos in de bermen van de Hofsingel geparkeerd. 

• De verkeersveiligheid in het dorp is niet optimaal 
en dat wordt slechter door het kenniscentrum.

• Nieuw en bestaand verkeer graag via een aparte 
route. 

• Krijgen we op papier dat er geen wedstrijden 
met paarden of andere evenementen gehouden 
worden. Want voor transport is de infrastructuur 
niet toereikend en ontbreken ook parkeerplaatsen. 

• Bij begrafenissen ontstaat een parkeerprobleem. 
• Veevervoer geeft overlast. 
• Maak duidelijk wat de verkeersbelasting is. 

Hoeveel bezoekers en hoeveel trailers?
• Mijn woning ligt recht tegenover de nu 

ingetekende laan. Houdt aub rekening met het 
hoogteverschil met de aansluiting met Hofsingel, 
zodat er geen koplampverlichting bij ons naar 
binnen schijnt.

• Wedstrijden brengen parkeer- en verkeersoverlast 
(zie manege Middeldorp waar een 
verkeersregelaar nodig is). Al het verkeer moet 
vanaf de A20 komen.  

• Bij huis kunnen parkeren vind ik belangrijk. 
• Ontsluiting van de woningen en het hippisch 

kenniscentrum scheiden: woningen via de 
Hofsingel, Lentiz en hippisch kenniscentrum via 
Commandeurskade.

7. VERKEER & PARKEREN

“Maak slim gebruik van de 
parkeerplaatsen van de 

voetbalvereniging”

“Kunnen de karresporen worden 
gebruikt door autoverkeer?”

8. INVLOED OP DE OMGEVING

• Hoeveel evenementen zullen op de campus 
worden gehouden? Hoe wordt voorkomen dat 
omwonenden hier hinder van krijgen?

• Wij krijgen wel erg veel rust naast ons huis: 
de uitbreiding van de begraafplaats aan de 
noordkant. Kan de begraafplaats op een andere 
plek? 

• De huidige kwaliteit van het gebied is rust. Ik zit 
niet op recreatie te wachten. Hoe wordt deze 
kwaliteit behouden?

• Een reden om te wonen in Maasland is de rust. 
Deze mag niet worden aangetast. 

• Is er een geluidsadviseur betrokken? We willen 
geen overlast van luidsprekers, maar als ze er 
wel komen dan niet in een lange rij plaatsen 
(verspringen).

• Hoe is het gebruik van de campus in het 
weekend?

• Moet er niet meer oppervlaktewater worden 
gemaakt? Door bebouwing ontstaat 
wateroverlast. Er zijn nu al grondwaterproblemen. 

• De schoolgevel weerkaatst nu al veel geluid. Dit 
wordt alleen maar meer bij activiteiten. 

• Geen stankoverlast, geluidsoverlast of vliegen. 
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OPGEHAALDE IDEEËN

HIPPISCH 
KENNISCENTRUM 

EQUESTRUM

PROGRAMMA      
& INITIATIEF

ROL VAN    
LENTIZ

ARCHITECTUUR  
& BEBOUWING

RUIMTELIJK 
ONTWERP

VERKEER & 
PARKEREN

RECREATIEVE 
ONTSLUITING

INVLOED OP     
DE OMGEVING

HET PROCES

“Moet er niet meer 

oppervlaktewater komen?”

“We willen geen overlast van 

luidsprekers; laat ze verspringen.“

“Geen stankoverlast, 

geluidsoverlast of vliegen.”

“Hoe is het gebruik van de 

campus in het weekend?”

“Bij huis kunnen parkeren is 

voor mij belangrijk.“ 

“Maak duidelijk wat de 

verkeersbelasting is.“

“Bij begrafenissen ontstaat er 

een parkeerprobleem.”

“De Maaslandse rust mag niet 

worden aangetast.”

“Zorg dat de bewoners fijn kunnen blijven 

wonen en blijf openstaan voor kritiek.”

“Maak duidelijk wat de ambities van 

de initiatiefnemers zijn.”

“Kunnen we de presentatie(s) 

vantevoren ontvangen?”

“Waar gaat het

dierenweitje naartoe?”

“Kan de omgeving van de school 

beter worden schoongemaakt?”

“Hoeveel paarden brengen de 

scholieren mee?”

“Wie is straks voor de 

uitbreiding verantwoordelijk?”

“Voeg beplanting toe aan de 

achterkant van de woningen.”

“Graag ruiterpaden en wandel- en fietspaden 

naar het Maaslandse Bos.”

“Maak natuurvriendelijke oevers bij 

de achtertuinen waardoor de zichtlijn 

meer waarde krijgt.”

“Verplaats het stalgebouw meer 

naar de kant van Lentiz.“

“Koppel de wandelroutes aan 

het Doelpad.“

“Zoek naar een maat en schaal die 

past bij het landschap.”

“Behoud de brede zichtlijnen naar de 

weilanden.“ 

“Betrek het perceel van Boer 

Noordam in de plannen.“ 

“Graag een speelser plan.”

“Het is goed dat er woningen komen 

maar deze moeten betaalbaar zijn 

voor starters.”

“Welke garanties krijgen de bewoners wat 

betreft de hoeveelheid evenementen?”

“Hoe wordt omgegaan met Midden-

Delfland als citta slow?”

“Maak gebruik van de parkeerplaatsen van 

de voetbalvereniging.”

“Stel voorwaarden voor de afbakening van de 

achtertuinen zodat het geen rommeltje wordt.”

Overzicht van de verschillende ideeën voor de hippische campus.
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Na een bewonersavond waarin veel zorgen, input en 
ideeën zijn uitgesproken zullen we het proces voor 
Equestrum voortzetten. 

Ontwerpbureau plein06 gaat in de komende periode 
toewerken naar één ruimtelijke uiwerking waarin 
rekening wordt gehouden met de opmerkingen 
vanuit de bewoners. Deze variant zal in een volgende 
bijeenkomst worden toegelicht. 
 

Dit verslag wordt beschikbaar gesteld via de website: 

https://www.vmierlo.nl/Equestrum

Daarnaast wordt gewerkt naar een volgende 
bewonersbijeenkomst waarin we door middel van 
een 3D model de mogelijkheden voor het Hippisch 
Kenniscentrum verder gaan onderzoeken. 

De uitnodiging voor deze 2e avond zal via 
de nieuwsbrief (wanneer ingeschreven op de 
website), alsmede in de krant (de Schakel) worden 
aangekondigd. 

Het verdere proces zal lopen volgens onderstaand 
voorstel. 

VERVOLG
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