
Parkeerproblematiek Buitenkaag 

 

Op 23 oktober vond er bij Royal van Lent een constructief overleg plaats tussen Jeroen Kortenoeven (Royal 

van Lent, hierna te noemen RvL), Constans van Munster (LBP Sight), Peter de Waard (assistent-gebiedsma-

nager gemeente Haarlemmermeer), Liesbeth Halbertsma, Bart Heinrichs, Menno Hegeman (betrokken bewo-

ners) Renée Smit, Henny Looijestein en Ingrid de Vries (leden dorpsraad Kaag-Buitenkaag). 

 

Aan de orde kwamen drie opties voor eventueel te realiseren parkeerplaatsen. 

Optie 1: Terrein van de gemeente Haarlemmermeer Hoofdweg Westzijde achter de Lisserdijk te 

 Buitenkaag. 

Optie 2:  Terrein bij de firma Spaargaren, nabij Hoofdweg Oostzijde/Kagertocht te Buitenkaag. 

Optie 3:  Terrein van Jeroen van Dorsten, Huigsloterdijk 340 te Abbenes. 

 

Na een gedegen onderzoek en het opstellen van een risicoanalyse door RvL kwam RvL tot de volgende con-

clusies. 

 

Optie 1 

De gemeente Haarlemmermeer staat welwillend tegenover de aanleg van een parkeerterrein op deze plek met 

inachtneming van een goede ontsluiting voor het verkeer en een landschappelijke inpassing van het terrein. 

RvL zou dan eventueel tot aankoop van het terrein overgaan waarna het terrein in de toekomst weer kan 

worden verkocht. Deze optie was financieel het gunstigst voor RvL. 

Het terrein biedt 228 parkeerplaatsen. 

Vanwege de vele bezwaren vanuit de bewoners te Buitenkaag heeft RvL besloten van deze optie af te zien en 

deze te parkeren. 

 

Optie 2 

Ook hier staat de gemeente Haarlemmermeer positief tegenover de aanleg van een parkeerterrein. 

Deze optie is financieel gezien de meest ongunstigste voor RvL. 

Er is maar één eigenaar die recht van overpad wil geven aan de werknemers van RvL. Binnen de bestaande 

situatie betekent dit dat de werknemers van RvL een stuk verder moeten lopen. 

 

Optie 3 

Deze optie was eerst komen te vervallen vanwege de vereiste pendeldienst om werknemers naar RvL te bren-

gen. 

RvL heeft nogmaals deze optie bekeken en wil deze optie nu ook voorleggen aan de gemeente Haarlemmer-

meer. De voorkeur gaat uit naar deze optie. De vraag die voor ligt is of deze optie past in de visie Ringdijk en 

Ringvaart Haarlemmermeer. Er zal  kritisch worden gekeken naar de aan- en afrijroutes van de automobilisten 

zodat Buitenkaag zo min mogelijk wordt belast. Jos Bontekoe en Peter de Waard zullen e.e.a. vast aankaarten 

bij de wethouder, de heer D. Reneman. 

 

Het parkeerterrein aan de Leidsemeerstraat zal blijven bestaan. 

 

Gelijktijdig komt er een voorstel voor een parkeerregime die de gekozen oplossing zal ondersteunen.  

 

 

Zodra er meer informatie is over de haalbaarheid van optie 3 en wanneer voornoemde opties uitgewerkt zijn, 

wordt er een informatiebijeenkomst belegd voor de bewoners van Buitenkaag. Hierbij zullen vertegenwoor-

digers van de gemeente en van RvL aanwezig zijn.  


