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Marktconsultatie over gebiedsontwikkeling 

Westflank van start 
Uitnodiging aan  professionals voor indienen essay 

 

De projectorganisatie Westflank Haarlemmermeer nodigt 

ontwikkelaars, ontwerpers en adviseurs uit om in een essay te 

reflecteren op het ontwerp-Programma van Eisen, dat onlangs is 

gepresenteerd. Deadline voor de reacties is 1 mei 2010. Tegelijkertijd 

kunnen ook bewoners, ondernemers en andere belangstellenden 

reageren op de toekomstschets voor het gebied. Bestuurlijke 

besluitvorming volgt dit najaar. 

 

Gemeente, provincie, Rijk en hoogheemraadschap maken voor de 

zuidwesthoek van Haarlemmermeer, de ‘Westflank’, een integrale 

gebiedsvisie. De opgave voor het gebied is de realisatie van 10.000 

woningen, 900 hectare groen en recreatie, een duurzaam systeem voor 

waterberging en de bijbehorende infrastructuur. Dit najaar vindt 

bestuurlijke besluitvorming plaats. Voorafgaand hieraan wordt een 

brede marktconsultatie georganiseerd. De projectorganisatie  nodigt 

daartoe professionals met visie en innovatiekracht uit om in een essay te 

reflecteren op het ontwerp-Programma van Eisen dat onlangs is 

gepresenteerd. Doel van de marktconsultatie is inzicht te krijgen in de 

ruimtelijke en (markt-)technische maakbaarheid en verrijking van het 

voorliggende ontwerp-Programma van Eisen. 
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De uitnodiging is gericht aan (teams van) projectontwikkelaars, 

onderzoeksbureaus, ingenieursbureaus, (landschaps-)architecten, 

stedenbouwers, planologen, recreatiedeskundigen, wetenschappers, 

adviesbureaus, makelaars, bouwbedrijven en aannemers. Zij kunnen 

vanuit hun eigen expertise ingaan op de totale gebiedsontwikkeling 

zoals voorgesteld in het ontwerp-Programma van Eisen, of inzoomen op 

één of meer onderdelen. Bijvoorbeeld op de gekozen 

verstedelijkingsrichting, doelgroepen en woonmilieus. Of op het 

voorgestelde watersysteem, of de manier waarop duurzaamheid aan bod 

komt. De projectorganisatie is nadrukkelijk ook geïnteresseerd in reacties 

op de voorstellen voor groen en recreatie, voorzieningen en kansen voor 

ondernemerschap. Als afsluiting van deze ronde van marktconsultatie 

worden inzenders van een essay mogelijk uitgenodigd deel te nemen aan 

een debat over de mogelijkheden van het ontwerp-Programma van Eisen 

voor de toekomst van Westflank Haarlemmermeer.  

 

Op de website van het project, www.westflankhaarlemmermeer.nl, is 

meer informatie gepubliceerd over de marktconsultatie. Alle reacties 

worden opgenomen in een verslag; belangrijke informatie om het 

ontwerp-Programma van Eisen inhoudelijk te verrijken en de slaagkans 

voor het vervolgtraject te vergroten. 

 

Naast professionals uit de markt worden ook bewoners en ondernemers 

uit het gebied, maatschappelijke organisaties en omliggende gemeenten 

uitgenodigd om hun mening te geven over het ontwerp-Programma van 

Eisen. Deze partijen kunnen via de website, presentatieavonden of via 

een brief reageren op de huidige plannen. 

 

 Kijk voor meer informatie op www.westflankhaarlemmermeer.nl  

  

*********************************************************************************** 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: journalisten zijn van harte 

welkom op het open huis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met Sara Vernooij van de provincie Noord-Holland op 023-514 3536 of 

via vernooijs@noord-holland.nl.  

http://www.westflankhaarlemmermeer.nl/

