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Plan Weidelaan Historie



Papeweg 2
Weidelaan 8a

2 locaties

2,3 hectare glas
1,15 hectare glas

Plan Weidelaan Historie



Plan Weidelaan Historie

• Ruimte voor ruimte

• Provinciale eisen (weideland Papeweg en maximaal 23 

woningen Weidelaan, waarvan 5 sociale huur)

• Grondexploitatie dient de uitkoop van twee tuinbouw 

bedrijven te kunnen dragen

• Bebouwd oppervlakte van 34.000 m2 naar ca. 2.400 m2



Papeweg wordt weidelandschap
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Weidelaan wordt woningbouw

Plan Weidelaan Uitgangspunten voor de ontwikkeling



Plan Weidelaan Uitgangspunten voor de ontwikkeling

Herstel polderstructuur



Overgang van dorp naar landschap

Contact met het landschap

Open / zicht op het weiland

Groene afscherming 

Plan Weidelaan Uitgangspunten voor de ontwikkeling



Oorspronkelijk plan:

• 22 woningen;

- 5 eengezinswoningen

- 10 twee onder een kap woningen

- 7 vrijstaande woningen

Afkoopbedrag 30%  sociale woningen 

Plan Weidelaan Uitgangspunten voor de ontwikkeling



Plan na afstemming met de Provincie en Gemeente :

• 23 woningen;

- 5 sociale huurwoningen (afkoop tot 30%)

- 10 twee onder een kap woningen

- 8 vrijstaande woningen

*Aantal mogelijke sociale woningen is berekend door onafhankelijke 

planeconomisch bureau

* De “zware” grondexploitatie en verplichte open (luchtige) verkaveling, 

beperkt de mogelijkheid om meer betaalbare woningen te realiseren.  
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Vraag & aanbod;

- 45% van de zoekers voor een koopwoningen zoeken 

een vrijstaande en twee-onder-een-kapwoning 

- Deze categorie laat een eengezinswoning achter, wat 

ook ca. 45% van de vraag vertegenwoordigd

- Hierdoor ontstaat doorstroming
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Plan Weidelaan Inrichting plangebied

Plangrens

Bestaande kas

``



Plan Weidelaan Inrichting plangebied

Schapenwei

Extra water



Plan Weidelaan Inrichting plangebied

Laan met wilgen Terugbrengen sloten Oevers en erfgrenzen mee ontwerpen Steigers

Natuurinclusief | Ecologisch ontwerp | Klimaatadaptief



Plan Weidelaan Architectuur

Houten gevels in 
combinatie met steen

Veranda’s Rieten kap

(B)ENG | Duurzame techniek | Natuurlijke materialen| Circulair | Hernieuwbaar

Warme, natuurlijke kleuren



Plan Weidelaan Architectuur

(B)ENG | Duurzame techniek | Natuurlijke materialen| Circulair | Hernieuwbaar

Schuurwoningen Hout + dakpan ‘staldeuren’ Wonen aan de laan



Plan Weidelaan Architectuur

Eerste schetsen 



Plan Weidelaan Architectuur

Eerste schetsen 



Plan Weidelaan Architectuur

Eerste schetsen 



Plan Weidelaan Levensloopbestending

Eerste schetsen 



Participatietraject

Procedure gemeente

- Bestemmingsplan

- Omgevingsvergunning 

Communicatie rechtstreeks via e-mail                >>              NIEUWSBRIEF WEIDELAAN

INVENTARISEREN

• Bijeenkomsten 
Omwonenden

• Online inbreng

• Persoonlijk gesprek

• 3e bijeenkomst
omwonenden & 
geïnteresseerden 

AANSCHERPEN

• Verwerken inbreng

• 3e bijeenkomst 
schetsplan op basis 
van inbreng

• Conclusies totale 
inbreng vertalen 
naar schetsplan

AFRONDEN

• Overzicht inbreng

• Eindconclusies 
delen

• Verslag participatie
• Toewerken naar 

voorlopig ontwerp 

participatiewebsite www.weidelaan.nl



Participatietraject – Suggesties participanten

• Meer betaalbare woningen

• Minder woningen, maar dan in luxe segment

• Doelgroepen: 

• Woningen voor starters

• Levensloopbestendige woningen 

• Veel groen en zicht op de weilanden

• Duurzaamheid is belangrijk

• Weidelaan / veiligheid / parkeren / bouwverkeer



Plan Weidelaan Inrichting Weidelaan
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Plan Weidelaan Inrichting Weidelaan



Participatietraject – Reactie op de suggesties

Wat hebben we kunnen meenemen in het plan ?

• Verbreding van de Weidelaan

• Overmaat aan parkeerplaatsen tbv omgeving

• Onderzoek alternatieve route bouwverkeer

• Vermindering overlast autoverlichting door aanpassing weg

• Afstand woningen oostkant tot boerderij

• Verkeersbewegingenonderzoek o.b.v. CROW;

- nu 119 bewegingen / straks 320 bewegingen / 1.000 mag



Participatietraject – Reactie op de suggesties

Onderzoek naar tijdelijke bouwweg



Vervolgtraject

1. Presentatie aan de Raadscommissie (29 september)

2. Bestemmingsplan (concept ambtelijke beoordeling) 

Doel; indiening in november

3. Omgevingsvergunning 1e kwartaal 2023 

4. Start bouw eind 2023

Intensieve afstemming voor en tijdens bouw (incl. opnames)

5.    Oplevering begin 2025




