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Introductie  
 
Het participatietraject voor de Weidelaan liep van november 2021 tot eind maart 2022. Van het 
traject is een verslag gemaakt dat op de website www.weidelaan.nl is in te zien. Dit samenvattende 
document bevat een deel van dit eindverslag, namelijk het inhoudelijke resultaat van de participatie.  
 
Participatie inbreng 
 
Tijdens het participatietraject zijn veel suggesties en aandachtspunten ontvangen, door middel van 
de bijeenkomsten, het online contactformulier op de participatiewebsite en persoonlijke 
gesprekken. We danken iedereen hartelijk die hier een bijdrage aan heeft geleverd. Deze ontvangen 
inbreng is onder te verdelen in de volgende thema’s: 
 

1. Inrichting Weidelaan 8 
2. Verkeer: toegang Weidelaan, verkeersveiligheid en parkeren 
3. Woningtype, woonvormen, doelgroepen en betaalbaarheid 
4. Duurzaamheid 
5. Bouwverkeer 

 
Hieronder is in hoofdlijnen een overzicht van de ontvangen inbreng per thema opgenomen, met een 
reactie van het ontwikkelteam daarop, zodat u kunt zien welke zaken worden meegenomen in de 
verdere uitwerking van het plan. Bij zaken die niet meegenomen kunnen worden, wordt een 
toelichting gegeven worden van de afwegingen die gemaakt zijn.  
 
Thema 1. Inrichting Weidelaan 8 
 
Aantal woningen 
Er is veel interesse van woningzoekenden voor het beoogde woningbouwplan aan de Weidelaan. De 
vraag naar woningen blijft onverminderd groot in de regio, waardoor vanuit een deel van de 
participanten de inbreng is ontvangen meer (kleinere) woningen te realiseren op de locatie 
Weidelaan. Aan de andere kant is vanuit de direct omwonenden juist aangegeven minder woningen 
passend te vinden voor de locatie, gezien de huidige rustieke aard en de toename van verkeer langs 
de toch al krappe toegangsweg.  
 
Reactie op aantal woningen 
Om planvorming aan de Weidelaan mogelijk te maken dienen de huidige kassen te verdwijnen. Met 
de gemeente is bovendien afgesproken dat kassen op de locatie Papeweg 2, gelegen aan de 
westzijde van de gemeente, ook dienen te verdwijnen. Er worden dus op 2 locaties kassen gesloopt 
(glassanering) en bedrijfsvoering beëindigd, terwijl op 1 locatie gebouwd kan worden. Om de 
sanering van beide locaties mogelijk te maken is met de gemeente afgesproken dat er medewerking 
wordt verleend aan procedures om te komen tot realisatie van 23 woningen. Met dit aantal kan een 
ruim opgezet plan worden gemaakt en komt het aantal woningen per hectare op 14,4.  



 
 

 
De 23 woningen dragen nadrukkelijk bij aan de gemeentelijke en regionale ambitie om meer 
woningen te bouwen om zodoende bij te dragen aan de druk op de woningmarkt.    

 
Overige ontvangen inbreng ten aanzien van de inrichting 
Ten aanzien van de inrichting zijn nog een aantal suggesties en aandachtspunten naar voren 
gekomen. Het gaat om de volgende punten: 

- Voor het behoud van het uitzicht (ook van de bestaande bewoners) wordt het belangrijk 
gevonden dat de wijk veel groen krijgt en de zichtlijnen naar het landschap behouden blijven 
Dit sluit geheel aan bij de ambities van zowel de ontwikkelaar als de gemeente en de 
provincie. Het plan krijgt een landelijk karakter, passend in de bestaande lintstructuur, 
waarbij zichtlijnen richting de polder heel belangrijk zijn. De slootstructuur wordt hersteld en 
langs het water worden bomen geplant. Langs de erfgrenzen van de woningen worden 
groene hagen en beplanting ‘mee-ontworpen’ (met instandhoudingsplicht).    

- Suggestie om een maximale hoogte van de erfafscheiding in verkoopvoorwaarden op te 
nemen (om zo tranparantie en uitzicht op het weidelandschap te behouden) 
Deze suggestie past in onze visie om ter hoogte van de woningen bescherming te bieden 
voor privacy, terwijl naar de slootkanten toe zichtlijnen open moeten blijven. Dit geldt zowel 
voor zichtlijnen langs de woningen als tussen de woningen door.   

- Aandachtspunt ten aanzien van de tuinen aan de noordkant lijken minder diep lijken dan aan 
de zuidkant, terwijl je daar juist een diepere tuin moet hebben om van de zon te genieten.  
Omdat de weg in het midden van het plan aan de noordkant van de sloot ligt, worden de 
percelen aan die zijde inderdaad minder diep. Om die reden wordt daar gekozen voor 
bredere woningen (en minder diepte), waardoor ook de percelen breder worden. Bovendien 
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willen we het aan de straatkant aantrekkelijk maken om daar in de ochtendzon voor het huis 
te kunnen zitten.    

- Garages zijn een blokkade voor het vergezicht; liever schuur (kleiner en losstaand van het 
huis) 
We begrijpen deze opmerking. De garages geven echter wel een belangrijke kwaliteit aan de 
woningen en voorkomt de neiging om in de toekomst een extra berging op het perceel te 
plaatsen. We zullen dit punt bij verdere uitwerking van het plan onderzoeken. De schets met 
de natuurlijke overgang en zichtlijnen naar het landschap wordt door veel deelnemers 
positief ontvangen.  

 
 
Thema 2. Verkeer: Toegang Weidelaan, verkeersveiligheid en parkeren 
 
Het thema verkeer is vanaf de start van de participatie een belangrijk thema gebleken. De direct 
omwonenden maken zich zorgen om toenemende verkeersstromen op de toch al krappe Weidelaan, 
waarbij er ook zorgen zijn om de veiligheid. Ook parkeren is tijdens het participatietraject door veel 
participanten als aandachtspunt genoemd.  
 
Ontvangen inbreng toegang Weidelaan en veiligheid 
De volgende punten zijn ontvangen ten aanzien van de toegang tot de Weidelaan en de veiligheid: 

- Straat autoluw maken en kindvriendelijk 
- Bij het aanleggen van de weg rekening houden met koplampen die recht de bestaande 

woning(en) in schijnen: de weg iets schuiner maken of opschuiven? 
- Wat is de visie op de bomen aan de Weidelaan? Het aanzicht van het laantje is uniek: hoe 

wordt hier naar gekeken?  
- Bestrating nu mooi met klinkers: wens om dit zo te behouden.  
- Als het een woonerf wordt, denk dan aan de veiligheid: neem maatregelen zoals drempels 

etc zodat men niet alsnog te hard kan rijden.  
- Nu al problemen met pakket bezorgers in de straat (kunnen niet draaien): rekening mee 

houden in de ontwikkeling.  
 

Reactie toegang Weidelaan 
We zien de kwaliteit van de Weidelaan en willen het beeld in stand houden. De bomen langs de weg 
willen we bij voorkeur laten staan en de straatband aan die kant op z’n plek houden. We hebben de 
wens om samen met de bewoners tot een herinrichting te komen waardoor het profiel iets breder 
wordt en het parkeren op een goede manier wordt ingepast. Voor de laan hebben we 
klinkerbestrating voor ogen. Met de bewoners zullen we ook een mogelijke oplossing voorleggen 
voor het schuin aanrijden vanuit het plangebied, zodat inschijnen van koplampen kan worden 
verminderd.   
De weg op de planlocatie zal ook grotendeels worden gemaakt van klinkers. Of er drempels nodig 
zijn of dat we de veiligheid anders oplossen moeten we in overleg met de gemeente bepalen. Op de 
locatie wordt het mogelijk om te keren.    
 
 
Ontvangen inbreng parkeren 
De volgende punten zijn ontvangen ten aanzien van parkeren: 



 
 

 
- Parkeren op eigen erf verplichten (uitgezonderd sociale bouw) 
- Mogelijk is het een idee om aan het begin van de nieuwe straat wat meer parkeerplaatsen te 

realiseren voor bezoekers en andere omwonenden of om de groenstrook uitdrukkelijk te 
reserveren ten behoeve van de bewoners en bezoekers van de koopwoningen, zoals 
bijvoorbeeld ook het geval is aan de Zwetkade in Zoeterwoude, waar bij de parkeerplaatsen 
bordjes staan "verboden toegang, eigen terrein". 

- Wordt het type bestrating van de parkeerplaatsen hetzelfde als de straat? Kunnen hier 
grasstenen komen?  

- Model 2: meningen over aantal parkeerplaatsen in het nieuwe plan is verdeeld: de een denkt 
dat het noodzakelijk is ruim voldoende parkeerplaatsen te maken, terwijl de ander juist 
aangeeft dat er met minder uit kan (wordt in de toekomst minder autogereden). "  

 
Reactie op parkeren 
Alle vrijstaande woningen krijgen 2 parkeerplaatsen op eigen terrein en de twee onder een 
kapwoningen 2 of 1. Langs de weg zullen nog meerdere extra parkeerplaatsen worden gemaakt. We 
houden rekening met extra parkeerplaatsen bij de entree van het plan voor bezoekers, maar ook 
voor de bestaande bewoners van de Weidelaan.  
De suggestie om de parkeerplaatsen te maken van grasstenen zullen we bespreken met de 
gemeente. Voor het aantal parkeerplaatsen hebben we tenminste te voldoen aan de gemeentelijke 
norm. Daarnaast willen we wat extra parkeerplaatsen maken voor de bewoners van de Weidelaan.   
 
Thema 3. Woningtype, woonvormen, doelgroepen en betaalbaarheid 
 
Ontvangen inbreng woningtype en woonvormen 
Hieronder in hoofdlijnen de ontvangen inbreng ten aanzien van woningtype en woonvormen: 

- Levensloopbestendige woningen/50+, gelijkvloers of volwaardige slaapkamer beneden  
- Kleinere woning in woon community met tuin | woonvorm zoals knarrenhof 
- Maak meer (kleinere) huizen (rijtjes ipv vrijstaand en tweekap) zo kunnen er meer dan 22 

woningen gerealiseerd worden (er is behoefte aan meer woningen) | tweekap ipv vrijstaand 
- Maak een mix van woningentypen van senioren tot jongere gezinnen 

De ontvangen inbreng over doelgroepen en betaalbaarheid 
- Betaalbare koopwoningen | naast sociale huur ook 5-6 kleinere betaalbare koopwoningen  
- Starterswoning | jonge gezinnen | betaalbaar voor starters en kleine beurs 

 
Reactie op woningtype, woonvormen, doelgroepen en betaalbaarheid 
De suggestie om woningen levensloopbestendig te maken is veel ingebracht en spreekt ons aan. We 
zijn van mening dat de woningen zo ontworpen moeten worden dat er altijd een mogelijkheid is om 
te kunnen kiezen voor slapen op de begane grond. We zullen daarvoor verschillende variaties 
aanbieden waaruit kopers van de woningen kunnen kiezen.  
De structuur van de wijk gaat uit van woningen aan een laan in diverse typen. De ervaring leert dat 
een wijkje als dit zich heel goed leent voor nauwe contacten tussen de bewoners. Het is klein genoeg 
dat iedereen elkaar kent en er al snel een ‘wij-gevoel’ ontstaat. 
Helaas is het niet mogelijk om meer woningen te maken. Dit past niet in de visie van het wonen in 
het landelijk gebied en de voorwaarden die m.n. de provincie stelt aan de open structuur van het 
plan. In die lijn ligt dan ook de beperking ten aanzien van het maken van meerdere sociale- of 



 
 

 
middeldure woningen. De gemeente en de Provincie hebben de voorwaarde gesteld dat de sociale 
woningen huurwoningen worden in plaats van koopwoningen. Daarmee willen ze de betaalbare 
prijsklasse voor de toekomst garanderen.  
   
 
Thema 4. Duurzaamheid 
 
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij de realisatie van een woningbouwplan en dit bleek ook 
uit de vele ideeën over het duurzaamheid ontwikkelen van de woningen die wij hebben ontvangen.  
 
Hieronder zijn de hoofdpunten van de suggesties ten aanzien van duurzaamheid opgenomen: 

- Gasloos 
- Zonnepanelen 
- Warmte-koelpompen mbv bodemwarmte/-koudeopslag 
- Groen, lokale biodiversiteit, natuurinclusief. 
- Gebruik natuurlijke materialen, groene daken/gevels, weinig tegels.  

 
Reactie op inbreng duurzaamheid voor de verdere planuitwerking 
De woningen zullen voldoen aan de zogenaamde BENG norm. Bij BENG (Bijna Energie Neutrale 
Gebouwen) worden plannen getoetst aan de volgende 4 indicatoren:  
 
Beng 1 Energiebehoefte 
Hoeveel energie is er nodig voor verwarming en koeling? 
 
Beng 2 Primair fossiel energiegebruik 
Hoeveel fossiele brandstof is nodig voor verwarming, koeling, warm tapwater en installaties? 
 
Beng 3 Aandeel hernieuwbare energie 
Hoeveel energie wordt opgewekt? 
 
Beng 4 Kans op temperatuuroverschrijding 
Hoe groot is de kans dat de temperatuur in huis te hoog oploopt? 
 
Op het gebied van duurzaamheid zijn diverse ideeën ingebracht. Bij verdere uitwerking van een plan 
kunnen we een groot deel van deze ideeën inpassen: 

- Uitstoot: 
Alle woningen zullen compleet geïsoleerd worden en gecombineerd met de installaties, zoals 
een energiearm warmtesysteem en zonnepanelen, worden de woningen bijna energie 
neutraal. Hierdoor produceren de woningen nauwelijks nog CO2 en stikstof.  

- Energieopwekking: 
De woningen worden niet rechtstreeks aangesloten op het gasnet. We zullen voor 
verwarming gebruik gaan maken van warmtepompen.  

- Inrichting openbaar gebied: 
De ingebrachte ideeën bevestigen onze doelstelling om een goed ecologisch onderbouwd 
plan te maken voor de inrichting van de buitenruimte. In de openbare inrichting willen we 
veel aandacht geven aan inpassing van groen en natuurlijke materialen. Bij de woningen 



 
 

 
willen we langs de openbare weg en (deels) tussen de woningen groene afscheidingen ‘mee-
ontwerpen’. 

- Waterberging: 
Om het plan te kunnen maken worden op 2 locaties kassen gesloopt. Daarmee verdwijnt 
ruim 3 hectare aan verhard oppervlak. Door het maken van open water (een sloot) en tuinen 
wordt extra capaciteit gecreëerd om hemelwater op te kunnen vangen. 

- Vogels en insecten:  
Bij het ontwerp van de woningen zal rekening worden gehouden met voorzieningen voor 
vogels en insecten. 

 
 
Thema 5. Bouwverkeer en overige ontvangen inbreng 
 
Bouwverkeer 
Op aandringen van de bewoners van de Weidelaan wordt de mogelijkheid voor een alternatieve 
route voor bouwverkeer onderzocht. De tijdelijke bouwroute wordt door de grote meerderheid als 
positief ervaren, aangezien er bij een route langs de Weidelaan zorg is ten aanzien van geluid als 
trillingen. Omwonenden geven echter wel aan dat het belangrijk is dat deze bouwroute niet later 
alsnog permanent wordt. 
 
 
Reactie bouwverkeer 
De haalbaarheid wordt momenteel onderzocht en zal worden besproken met de gemeente.  
 
Ontvangen inbreng overig 

- Houd rekening met de historie van deze plek: De boomgaard? Denk in dat kader na over het 
uitzichtpunt dat het verhaal kan versterken. 

- Voorrang geven aan inwoners Zoeterwoude (daarmee ook doorstroming binnen het dorp 
stimuleren) 

- Geen windmolens in de omliggende weilanden plaatsen in verband met het behoud van het 
uitzicht. 

 
Reactie overige inbreng 
De historie van de plek wordt in beginsel gewaardeerd door de lintstructuur weer terug te brengen 
en de het slotenpatroon in ere te herstellen. Bij verder uitwerking onderzoeken we een link naar de 
boomgaard. 
 
Voor sociale woningen is het (voor woningcorporaties) mogelijk om bepaalde doelgroepen voorrang 
te geven voor woningen. Voor vrijesectorwoningen is deze mogelijkheid er niet. Iedereen moet voor 
een woning in aanmerking kunnen komen.  
 
In het plan zijn geen molens voorzien en navraag bij de gemeente leert dat er in de nabijheid van het 
plan momenteel ook gaan plannen zijn om molens te plaatsen. 


