
Veel gestelde vragen 

Parkeren
Hoe zit het straks met parkeren?
Voor de bewoners komt er een gebouwde parkeervoorziening met circa 1 parkeerplaats per appartement. De rest van 
de benodigde parkeerplaatsen bevinden zich rondom het complex. In een aantal parkeerplaatsen rondom het complex 
wordt rekening gehouden met eventueel tweede autobezit en parkeerplaatsen voor bezoekers. Het aantal parkeer- 
plaatsen voldoet hiermee aan het gemeentelijke parkeernormeringsbeleid.

Hoe wordt voorkomen dat mensen massaal gaan parkeren op de Achtermeerstraat?
Gezien de hoeveelheid parkeerplaatsen dat vóór de nieuwe woningen worden aangelegd, hoeven de nieuwe bewoners 
nergens anders te parkeren. Er zijn voldoende parkeerplaatsen dichtbij de nieuwe woningen, hierdoor zal het onlogisch 
zijn om in de Achtermeerstraat te parkeren.

Hoe gaan de parkeerplaatsen er op de Wijkermeerstraat uitzien?
Dit wordt in de komende maanden uitgewerkt. De Wijkermeerstraat zal een stadsstraat (30km/u) worden met gescheiden 
rijbanen en parkeerplaatsen onder de bomen, zowel aan de kant van de woningen als in het midden. Aan de kant van de 
woningen wordt de openbare ruimte ruim opgezet met brede stoepen.

Hoe wordt er voorkomen dat er tijdens de bouw massaal door de werklieden in de Achtermeerstraat  
wordt geparkeerd?
Dit moet natuurlijk voorkomen worden. Waar de voertuigen van de werknemers tijdens de bouw kunnen geparkeerd 
worden, wordt te zijner tijd uitgewerkt. Hierover zal tijdig met de omgeving over worden gecommuniceerd.

Verkeer
Wanneer is het verkeersplan verder uitgewerkt?
Het verkeersplan is op hoofdlijn uitgewerkt en op de informatiebijeenkomst van 23 maart gepresenteerd. Het zal de 
komende maanden verder worden uitgewerkt. Het spreekt voor zich dat de verkeersaanpassingen gereed moeten zijn 
zodra de eerste woningen worden opgeleverd.

Gaat de “slinger” ook uit de Wijkermeerstraat?
De slinger aan het begin van de Wijkermeerstraat (aan de Hoofdvaart zijde) wordt gewijzigd. De weg zal in het huidig 
ontwerp verder rechtdoor de wijk in lopen. Uiteindelijk zal het nieuwe wegontwerp aansluiten op het oude, dit zal wel 
bochten inhouden.

Veiligheid van bewoners die al hier wonen
De veiligheid van de bewoners die nu in dit gebied wonen zal vergroot worden doordat het vrachtverkeer omgeleid wordt 
via de Noordmeerstraat, richting de nieuwe rotonde en via de parallelweg naar de Hoofdvaart. De Wijkermeerstraat zal 
een stadsstraat worden met een maximale snelheid van 30 km/u. Doordat de bedrijvigheid in de loop van de jaren plaats 
maakt voor woningen, zal in dit deel van de wijk de zware bevoorrading afnemen.

Wat vindt Schiphol van dit plan?
Op basis van het LIB (Luchthavenindelingbesluit) valt een gedeelte van het Nieuwe Noord onder een hindercontour. In de 
provinciale ruimtelijk verordening is bepaald dat binnen dit contour nieuwe woningen mogelijk zijn, voor zover er sprake 
is van een ligging binnen bestaand stedelijk gebied. Voor Het Nieuwe Noord is hiervan sprake.
Daarnaast wordt Schiphol betrokken bij deze ontwikkeling en in het bijzonder over het grondgeluid. In de uitwerking van 
het plan wordt hiermee rekening gehouden, door geluidsisolerende maatregelen.

Bijvoorbeeld door extra geluidsisolerende maatregelen. Woningen in aan de Wijkermeerstraat worden natuurlijk  
afgeschermd door de woningen aan de noordzijde.
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Gaat de Wijkermeerstraat ontlast worden van de huidige verkeersdrukte?
ja, het vrachtverkeer (alsmede het doorgaande verkeer) wordt omgeleid en de straat wordt ter plekke van de woningen 
een stadsstraat met een maximale snelheid van 30 km/u.

Hoe zit het met de ontsluiting van de N201?
De afrit van de N201 vanaf Cruquius naar Hoofddorp wordt naar het westen verlegd, hierdoor zal Hoofddorp Noord 
rechtstreeks op deze afrit worden aangesloten. Het verkeer wordt vanaf de rotonde met een nieuwe parallelweg  
verbonden met de Hoofdweg (westzijde).Vanaf daar wordt ook verbonden met de opritten naar de N201. Op termijn 
streeft de gemeente naar een verlegging van de N201 in noordelijke richting, waarna de bestaande weg als stads- 
ontsluitingsweg kan blijven bestaan.

Wordt er gedacht aan verbindingen voor fietsers en voetgangers in het gebied?
Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden, maar is nog onderwerp van de verdere uitwerking.

Bewoners van de “nieuwe” wijk Noorderkwartier hebben enorm veel last van te hard rijdend verkeer op 
de Wijkermeerstraat. Wordt er gedacht over een andere ontsluitingsroute voor dit gebied, wetende dat 
er nog meer verkeer zal komen door dit project?
Op dit moment betreft de Wijkermeerstraat een doorgaande verkeersroute. In de toekomstige situatie zal de doorgaande 
route verdwijnen. In de Hoofdweg (westzijde) zal een verkeersknip gerealiseerd worden. Hierdoor kunnen de nieuwe 
en huidige bewoners aan de Wijkermeerstraat via de Debbemeerstraat en de nieuwe parallelweg de N201 en/of het 
centrum bereiken. Daarnaast zal de maximumsnelheid van 30 km/u in deze straat gelden, hierdoor zal er niet meer hard 
gereden mogen worden.

Hoe wordt het vrachtverkeer ontmoedigd om via de Debbemeerstraat te rijden?
Het verkeersplan is op hoofdlijn uitgewerkt en de ontmoediging voor het inrijden van de Debbemeerstraat is onderdeel 
van de verdere uitwerking. In basis wordt vrachtverkeer naar de Noordmeerstraat geleid en worde de Debbemeerstraat 
een hoofdzakelijk voor bestemmingsverkeer gebruikt.

Waar komt de rotonde?
De rotonde komt aan de kop van de Debbemeerstraat.

De Wijkermeerstraat is door het vele verkeer nu een soort snelweg, dit wordt de Debbermeerstraat  
zometeen. Worden hier ook maatregelen genomen d.m.v. drempels?
De Debbemeerstraat krijgt straks geen hoofdontsluitingsfunctie. Het doorgaande (vracht)verkeer wordt via de Noord-
meerstraat, de rotonde en de parallelweg van en naar de Hoofdvaart geleid.

Wonen
Is er naast sociale huur, ook gedacht aan hogere huursegmenten?
50% van de woningen valt in het zogenaamde hogere segment.

Zijn er al ideeën over hoeveel van elk soort woning (type/grootte/uitvoering) gebouwd zal worden?
Dat zijn we nu aan het uitwerken. In ieder geval zal circa 30% van de woningen sociale huur zijn, 20% het zogenaamde 
middensegment “betaalbaar” en 50% het hogere segment. De uitwerking vindt plaats in overeenstemming met het  
gemeentelijke woonbeleid.

Worden in dit project ook woningen met zorg gerealiseerd?
Momenteel is dit nog niet in het programma opgenomen, maar dit is nog een onderwerp voor de verdere uitwerking.

Komen er ook seniorenwoningen?
De meeste woningen zullen levensloopbestendig zijn, dus in de basis ook geschikt voor senioren.

Is er al besloten over de verdeling van koop- en huurwoningen?
Deze verdeling staat nog niet definitief vast. Naar aller waarschijnlijkheid zal in elk geval een gedeelte van het apparte-
menten verhuurd worden.



Wat zijn de mogelijke richtprijzen van de woningen (bijvoorbeeld per type, oppervlakte of uitvoerings- 
niveau)?
Deze zijn nog niet bekend.

Wat zijn de oppervlakten van de woningtypen?
Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt. 
De woningoppervlakten zullen variëren van circa 45 m2 tot circa 110 m2.

Is er al iets bekend over aanvullende voorzieningen van de woningen, zoals een balkon, terras, berging en 
parkeerplaats?
Als uitgangspunt hanteren we dat alle appartementen een buitenruimte of balkon/loggia krijgen en dat de bergingen zich 
in de appartementen zelf bevinden. Per appartement is circa één gebouwde parkeerplaats beschikbaar. Op de begane 
grond komen fietsenbergingen met voldoende plekken.

Zijn er al plattegronden beschikbaar?
Deze zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

Er is een tekort aan starterswoningen. Kunt u iets meer zeggen over de overweging om geen starters-
koopwoningen te realiseren?
Zoals hierboven al genoemd wordt er op dit moment rekening gehouden met circa 50% betaalbare woonruimten, 30% 
sociale segment en 20% midden segment. Er komen dus voldoende woningen in het complex die als starterswoning aan 
te merken zijn.

Nergens in Hoofddorp Noord is hoger gebouwd dan 4 etages. Wordt dit project 5 etages hoog?   
Hoe kan dat opeens zo hoog?
De bebouwingshoogte loopt op van 4 bouwlagen aan de zijde aan de Wijkermeerstraat naar 9 bouwlagen aan de zijde 
van de N201.

Kan ik mij al inschrijven voor een woning?
Nee, dit is nog niet mogelijk. Dit is pas later in het proces mogelijk. Houd vooral de website van Gemeente Haarlemmer-
meer en de website van Evast de komende jaren in de gaten.

Hoe duurzaam worden de woningen?
De woningen voldoen aan de Nederlandse bouwvoorschriften, zoals de BENG-norm. De woningen zullen worden 
verwarmd en gekoeld via een warmte- en koudeopslag. Ook is het complex voorzien in waterretentie in combinatie 
met groen en wordt er aandacht besteed aan natuur inclusiviteit.

Wat betekent dit stedelijk milieu van Hoofddorp Noord (hoge dichtheid) in combinatie met de  
ontwikkelingen in het centrum (ook hoge dichtheid) op de lange termijn voor de woningen die zich in 
lage dichtheid tussen Hoofddorp Noord en het centrum bevinden?
Deze hoge dichtheid wordt uitsluitend in Hoofddorp Noord toegepast. Voor het tussenliggende gebied bestaan geen 
plannen tot wijziging of herontwikkeling. Hoofddorp heeft straks diverse onderscheidende woonmilieus.

Bedrijven
Hoe wordt in de plannen voor Hoofddorp Noord omgegaan met bedrijven met een zwaardere milieu- 
normering (bijvoorbeeld 3.2)?
Het uitgangspunt is dat bestaande bedrijven niet belemmerd worden in de bereikbaarheid en toegestane milieubelasting 
door de komst van de nieuwe woningen. Bedrijven met een hogere milieubelasting, de zogenaamde categorie 3.2, zijn 
als zodanig bestemd. Onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf minder milieuhinder veroorzaakt, 
kan worden afgeschaald naar een normering lager dan 3.2. Dit kan via een wijziging in het bestemmingsplan goedgekeurd 
worden door het College van B&W. Hierover zal tevoren met het betrokken bedrijf overlegd worden.
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Planning
Wanneer wordt er gestart met de transformatie van Hoofddorp Noord?
Omdat we nu nog midden in het ontwerpproces zitten, is daar op dit moment nog geen duidelijkheid over. 

Wanneer zijn de woningen gereed?
De planning is nog niet definitief. Er wordt gestreefd om in 2022 met de bouw te starten. Als er meer duidelijkheid over 
de planning is, zal dat worden gecommuniceerd.

Wanneer kunnen wij als bewoners meepraten over de toekomstige ontwikkelingen?
Er worden door de Gemeente Haarlemmermeer en Evast verschillende momenten georganiseerd waarop bewoners en 
ondernemers uit de omgeving kunnen meepraten. Houdt hiervoor de website van Evast in de gaten. Ook is het altijd 
mogelijk om contact op te nemen via info@hetnieuwenoord.nl.

Geluid
Zijn de woningen een geluidswal voor het Schipholgeluid en de Weg om de Noord?
De woningen zijn niet te typeren als een geluidswal. Wel zullen de woningen geluid afschermen en ervoor zorgen dat de 
geluidsniveaus erachter lager zullen zijn.

Zorgt de opening tussen de gebouwen langs de N201 ervoor dat het grondgeluid er tussendoor komt?
De komende maanden wordt onderzocht of de bebouwingswand aan de noordzijde van de woningen door middel van 
een scherm moet worden afgesloten. Vooralsnog lijkt dat eventuele overlast van het grondgeluid in de woningen aan de 
Wijkermeerstraat en in de verblijfsruimten op de groendekken aanvaardbaar zal zijn.

De omgeving ondervindt nu al enorm veel geluidsoverlast van het verkeer in de Wijkermeerstraat. 
Hoe wordt hiermee omgegaan? Met het extra verkeer zal dat er niet minder op worden.
De toekomstige verkeerssituatie zal veranderd worden, hierdoor zal de doorgaande verkeersroute van de Wijkermeer-
straat verdwijnen. Daarnaast zal vrachtverkeer omgeleid worden en de Wijkermeerstraat zal een stadsstraat worden met 
een maximale snelheid van 30km/u. Hierdoor zal de geluidsoverlast afkomstig van het verkeer verminderen.

Hoe zit het met lawaai van bedrijven?
In de ruimtelijke onderbouwing zal verder worden uitgewerkt hoe met mogelijk geluidsoverlast van bedrijven wordt  
omgegaan. Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat de nieuwe woningen geen geluidsoverlast van aanwezige bedrijven 
zullen ervaren.


