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Inventarisatie mogelijke locaties tijdelijke arbeidsmigranten binnen en buiten BSD van Noordwijk
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2 Langevelderlaan 37C/ Ruigrok gebouw A 100

Op deze locatie staat een monumentale bollenschuur. Na een 

zoektocht van mogelijkheden om de schuur een andere functie te 

geven is de eigenaar beland bij het transformeren van de 

bollenschuur naar huisvesting arbeidsmigranten. Hiervoor is een 

procedure gestart (uitgebreide procedure). Het bgaat hier om 

huisvesting van zo'n 100 arbeidsmigranten. wel kans x

6

Schuur Ton Warmerdam (toekomstige 

bedrijventerrein)Maandagse Wetering A 30

Deze is ook als experimenteerproject ingebracht bij de provincie. 

Eigenaar is bereid om hier medewerking aan te verlenen.    wel kans x x

7

Gerleeweg / vd Wiel, Bouw bouwvergunning + 

schuur A 150

Enige tijd geleden heeft de eigenaar een principeverzoek 

ingediend voor  de huisvesting van arbeidsmigranten. Op 16 

december zal er op verzoek van de eigenaar een overleg 

plaatsvinden met de heer v.d. Wiel en het gemeentebestuur van 

Noordwijk. Dit wordt een kanrijke locatie geacht en ligt qua 

aantallen in lijn met de drie grote experimenteer projecten. 

Aandachtpunt hier is het aspect verkeer. Met eigenaar is 

inmiddels gesproken en gevraagd om geduld. Hij is voornemens 

om serieus invulling te geven aan huisvesting arbeidsmigranten. wel kans x x

8 Gerleeweg / vd Wiel,  Passchier A 150 16.000 m2 Afhankelijk van vrijkomen bestaande functie wel kans x x

18 Delfweg 58 (Alex Warmerdam) A 50 In de verkoop. Eigenaar wil wel kijken naar mogelijkheden. wel kans x x

24 Dijkzicht / Viaductweg A 25

Is al bouwvergunning voor 18 appartementen (4 jaar). Deels 

beschikbaar. wel kans tijdelijk x x

39 Terrein Noordwijkerduin A 300 perceel staat te koop, heeft bestemming woondoeleinden wel kans ???? x x x

nr Locaties (gemeentelijke gebouwen)

Inventarisatie locaties door provincie

56 Schippersvaartweg naast Trampoline E

Voor de Trampoline is enige jaren geleden een 

omgevingsvergunning verleend met een tijdelijk karakter. 

Waarom tijdelijk? Dit was in afwachting op een permanente 

locatie aan de Molenweg. Deze is in ontwikkeling samen met 

reguliere woningbouw. Een stedenbouwkundig plan is binnen 

afzienbare tijd te verwachten. Het terrein waar de huidige 

Trampoline staat is de voormalige locatie van de 

riooolwaterzuivering van Rijnland. Een klein gedeelte van dit 

terrein wordt nu gebruikt voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten. Op dit terrein is dan ook nog voldoende ruimte 

aanwezig om nog een unit zoals de huidige Trampoline te 

bouwen.  De eerder voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling voor wel kans gemeente x

E  = Kansrijk

F  = Zeer kansrijk


