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Inleiding
Hoge Weide

in Leidsche Rijn. Om dit mogelijk te maken wordt de

bebouwingshoogtes vastgelegd. Tot slot zijn delen van

Hoge Weide wordt een gevarieerd woongebied op

barrièrewerking van de A2 opgeheven. Door de A2,

de openbare ruimte vastgelegd en enkele eisen aan de

loopafstand van Leidsche Rijn Centrum omgeven door

nadat deze een stuk naar het westen is verschoven, in

beeldkwaliteit gesteld.

groenstroken en parken. In totaal worden er bijna 1300

te pakken in een landtunnel, wordt deze aan het oog

woningen in Hoge Weide gebouwd in alle prijsklassen,

onttrokken. De nieuwe landtunnel van de A2 vormt

Het concept stedenbouwkundig plan is vastgesteld

waarvan 70% laagbouwwoningen. Hoge Weide bevat

de oostelijke grens van Hoge Weide. Het (geleidelijk)

met inspraak. In totaal hebben 30 bewoners

daarnaast een gevarieerd programma, waaronder

overbruggen van het hoogteverschil met de landtunnel is

gereageerd op het concept stedenbouwkundig plan.

kantoren, een school, een speeltuin en maatschappelijke

één van de belangrijkste uitgangspunten. Het deelgebied

De inspraakreacties hebben geleid tot een aanpassing

voorzieningen. De hoogteverschillen die ontstaan

Hoge Weide dankt zijn naam aan de middeleeuwse weg

ervan op het gebied van verkeer. De Melissekade

door het overbruggen van de A2 maken het mogelijk

Hogeweide. De boerderij De Hoef, een rijksmonument,

blijft voorlopig open voor verkeer en de Tweede

een bijzonder woonmilieu te creëren. De bestaande

ligt aan deze weg. De inpassing van deze boerderij

Oosterparklaan wordt doorgetrokken. Het afsluiten

elementen, zoals de watergang, de monumentale

inclusief een deel van de weg is een ander uitgangspunt,

van deze wegen is in de toekomst wel mogelijk als

boerderij, de middeleeuwse weg Hogeweide en een deel

dat al in de ontwikkelingsvisie is vastgelegd. In de

daar aanleiding toe bestaat, bijvoorbeeld vanwege een

van de bomen zullen zoveel mogelijk worden behouden.

ontwikkelingsvisie zijn ook de uitgangspunten voor de

wijziging in de verkeerssituatie. De reacties over de

programmatische invulling van Hoge Weide opgenomen;

opname van sociale woningbouw hebben er toe geleid

Hoge Weide, een deelgebied in de Centrale Zone
Leidsche Rijn

namelijk een stedelijk gebied met tussen 1250 en 1500

dat het sociale woningbouw goed is verspreid over het

woningen en meerdere functies zoals voorzieningen en

gebied en niet direct grenst aan Parkwijk-zuid. Ook

Meer dan de helft van de woningen in Leidsche Rijn is

kantoorruimte.

de wijkraad heeft een advies uitgebracht. Het gevolg

al gereed of in aanbouw. Aan de oostzijde moet nog

Het concept stedenbouwkundig plan Hoge Weide,
vastgesteld na inspraak

mogelijkheid is opgenomen om een geluidgeïsoleerde

De Centrale Zone. Dit gebied ligt namelijk centraal
tussen Leidsche Rijn en de stad Utrecht. Hoge Weide

In het concept stedenbouwkundig plan zijn de

een appartementengebouw aan de noordelijke rand van

is een onderdeel van deze Centrale Zone. In 2005 is

randvoorwaarden vastgelegd voor de ontwikkeling

Hoge Weide.

de Ontwikkelingsvisie Centrale Zone, ná inspraak en

van deelgebied Hoge Weide. Vastgelegd zijn het

consultatie, vastgesteld door de Raad.

programma en de globale verdeling van dit programma.

Een belangrijk doel van de Centrale Zone is het

Ook is vastgelegd welke bestaande elementen in de

Verschil concept stedenbouwkundig plan
en voorliggend stedenbouwkundig plan

aaneensmeden van Leidsche Rijn aan de stad Utrecht en

toekomstige ontwikkeling worden ingepast. Verder

Het concept stedenbouwkundig plan is uitgewerkt tot

het aaneensmeden van de verschillende deelgebieden

zijn de verkeersstructuur en de minimale en maximale

het voorliggende stedenbouwkundig plan.

een groot deel worden ontwikkeld. Dit deel heet:

6

hiervan is dat in het concept stedenbouwkundig plan de
muziekoefenruimte of opnamestudio in te richten in

Dit stedenbouwkundig plan is gemaakt binnen de

van het tijdelijke voorzieningencentrum. Voor deze

gestart met de bouw van de eerste woningen en

in het concept stedenbouwkundig plan opgenomen

twee delen moet een nieuw bestemmingsplan worden

voorzieningen. De fasering van het plan staat beschreven

randvoorwaarden. De stedenbouwkundig

gemaakt. Voor het middendeel geldt de bestemming

in het hoofdstuk Planning en Fasering.

randvoorwaarden en de beeldkwaliteit zijn in dit

Gemengde Doeleinden uit het bestemmingsplan

voorliggende plan verder uitgewerkt en verfijnd.

Leidsche Rijn – Utrecht 1999 en is geen nieuw

In het voorliggende plan is tevens het programma

bestemmingsplan nodig. Het concept stedenbouwkundig

verdeeld over de verschillende bouwvlakken. In het

plan Hoge Weide en het voorliggende

vorige plan was een voorbeelduitwerking opgenomen

stedenbouwkundig plan zijn echter opgesteld voor het

waarin alle eengezinswoningen gelijke afmetingen

gehele plangebied Hoge Weide. Om duidelijkheid te

hadden. Bij de verdeling van de verschillende soorten

creëren wordt er voor het plangebied Hoge Weide één

eengezinswoningen is de verkaveling aangepast aan de

nieuw bestemmingsplan gemaakt.

bijbehorende kavelmaten. Om dit mogelijk te maken is
de verkaveling enigszins aangepast. Zo is de verkaveling

Het concept stedenbouwkundig plan Hoge Weide

aangepast waar de Tweede Oosterparklaan aansluit op

wordt beschouwd als vervanger van het voorontwerp

Hoge Weide en is de verkaveling in het middengebied

bestemmingsplan Hoge Weide en is gebruikt voor het

aangepast. Een grotere wijziging heeft plaatsgevonden

vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke

in deelgebied Voornse Poort. Voor een betere opname

ordening en de inspraak. Het ontwerp bestemmingsplan

van de woningen en de functies in de levendige rand

Hoge Weide is gelijktijdig met het voorliggende

is gekozen om een weg parallel aan de Verlengde

stedenbouwkundig plan gemaakt. Na de vaststelling van

Langerakbaan op te nemen. De bebouwing ligt hierdoor

het voorliggende stedenbouwkundig plan, wordt het

verder van de bestaande omgeving dan in het concept

ontwerp bestemmingsplan Hoge Weide ter visie gelegd.

stedenbouwkundig plan het geval was.

De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan
Hoge Weide volgt hierna.

Het bestemmingsplan
Voor een zuidelijk stukje van Hoge Weide is goedkeuring

Vervolg

onthouden aan het bestemmingsplan Leidsche Rijn -

Na de vaststelling van het stedenbouwkundig plan wordt

Utrecht 1999. Voor het noordwestelijke deel van Hoge

gestart met de ontwikkeling van de bouwplannen en

Weide is een uitwerkingsplan opgesteld ten behoeve

de selectie van ontwikkelaars. Begin 2012 kan worden
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Ligging Hoge Weide in omgeving
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1 Ontwerpopgave
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Legenda
wonen
wonen en/of kantoren
kantoren
levendige rand
wonen en dienstverlening (publieksgericht), maatschappelijke
voorzieningen, horeca, woonwerkateliers, cultur en ontspanning

Legenda

woonwerkwoningen
rooilijn van ruimte begrenzende bebouwing

publieksfunctie
verplichte bouwgrens, doorzichten mogelijk

horeca, maatschappelijke en culturele voorzieningen

groenstructuur; de Vallei

zoekgebied speeltuin

hoofdontsluiting met bomenlaan

zoekgebied voorzieningencluster
t.b.v. kindercluster

zoekgebied hoogteaccent

voorkeursgebied voorzieningencluster

exacte positie nader te bepalen

t.b.v. jongeren

entree bouwvlakken

voorkeursgebied voorzieningencluster

exacte positie nader te bepalen

t.b.v. zorg

Legenda
maximaal 3 bouwlagen
bij hoekwoningen van bouwblokken ook 4 bouwlagen toegestaan

minimaal 3, maximaal 8 bouwlagen
indien woningen minimaal 4 bouwlagen

minimaal 4, maximaal 5 bouwlagen
minimaal 4, maximaal 6 bouwlagen
minimaal 4, maximaal 8 bouwlagen
accent: minimaal 8, maximaal 12 bouwlagen
zoekgebied

zoekgebied gebouw voor speeltuin
maximaal 2 bouwlagen

gebied 150kV-leidingen: geen bouwwerken

De kaarten op deze pagina zijn afkomstig uit het Concept Stedenbouwkundig plan van april 2009.
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Legenda
hoofdontsluiting
parallelweg langs de Stadsbaan
ontsluiting, exacte positie nog te betalen
optie tot afsluiten voor doorgaand verkeer

1.1 Ontwerpopgave
Het kader van de planontwikkeling is vastgelegd in de

voorzien vanaf de noord- en oostzijde van het gebied

Familie met de omgeving

Ontwikkelingsvisie Centrale Zone. De uitgangspunten

(vanaf de Stadsbaan). Een entree bevindt zich aan de

Zoals hiervoor is beschreven wordt Hoge Weide

voor Hoge Weide zijn verder uitgewerkt in het concept

zuidzijde van het gebied (vanaf de zuidelijke stadsas

omgeven door verschillende deelgebieden met een

stedenbouwkundig plan. Deze randvoorwaarden bestaan

in het verlengde van de Langerakbaan). Verder zijn er

geheel eigen karakter. Te denken valt aan Park de

uit het programma en een globale verdeling daarvan.

twee aansluitingen op Parkwijk . In Leidsche Rijn is een

Hoge Weide, Parkwijk en in de toekomst Leidsche Rijn

Verder zijn de inpassing van bestaande elementen,

doorgaand fietspadennetwerk. Twee van de fietspaden

Centrum, het A2-park en Leeuwesteyn-noord. In Hoge

de verkeersstructuur en de minimale en maximale

in het netwerk dienen door Hoge Weide heen

Weide komen al deze karakteristieken samen en dienen

bebouwingshoogtes vastgelegd. De belangrijkste

gecontinueerd te worden.

zij een vervolg te krijgen.

Inrichting openbare ruimte

Hoogteverschillen benutten

uitgangspunten, die het vertrekpunt vormen voor het
stedenbouwkundig plan, worden hieronder toegelicht.

Voor de inrichting van de openbare ruimte is de Atlas

Naast het feit dat er in Hoge Weide verschillende

Randvoorwaarden

Openbare Ruimte Leidsche Rijn Utrecht 2007 leidend.

ruimtelijke structuren bij elkaar komen, spelen er

Bijzondere elementen

Er kan echter aanleiding zijn om hiervan af te wijken.

in het gebied ook verschillende hoogtes een rol,

In en rond de locatie Hoge Weide zijn een aantal

Daarbij valt te denken aan de inpassing van bijzondere

namelijk de huidige maaiveldhoogte, het niveau van

elementen aanwezig die het waard zijn om te behouden

elementen of de te overbruggen hoogteverschillen.

het gronddepot en het niveau van de kap van de A2.

bij de ontwikkeling van Hoge Weide. Allereerst

Tussen het maaiveldniveau en de kap van de A2 zal

is dit boerderij De Hoef. Deze boerderij is een

Ruimtelijke uitgangspunten

het hoogteverschil geleidelijk overbrugd worden.

rijksmonument. De boerderij ligt langs de Hogeweide,

Stevige rand naar buiten

Daartussen ligt een verhoogd plateau (het huidige

een weg met een middeleeuws tracé. In ieder geval dient

Hoge Weide grenst aan Leidsche Rijn Centrum.

gronddepot). Echter rond boerderij De Hoef dient

het meest zuidelijke gedeelte van deze weg, met de

Daarnaast zijn er aan de noordoostzijde en aan

het huidige maaiveldniveau gehandhaafd te blijven. De

karakteristieke watergang, behouden te blijven.

de zuidzijde van het gebied intensief gebruikte

verschillende hoogtes vormen een mooie aanleiding om

Daarnaast is er in Parkwijk-zuid een doorlopende

verkeersroutes voorzien. Om deze verkeersaders te

bijzondere ruimtelijke oplossingen te creëren.

lange lijn met het profiel van de ‘Hollandse Straat’

begeleiden en tevens aan te sluiten bij het centrum

geïntroduceerd, die door Hoge Weide heen een vervolg

dient Hoge Weide een stevige rand aan de noord- en

Programmatische uitgangspunten

dient te krijgen in de richting van Leeuwesteyn-noord.

oostzijde te krijgen. De westzijde van Hoge Weide sluit

Wonen

aan op Park de Hoge Weide en op woningen met een

In Hoge Weide dienen tussen 1.250 en 1.500 woningen

Ontsluiting en bereikbaarheid

minder stedelijk karakter. De stevige rand is daarom aan

gerealiseerd te worden. Een aanzienlijk deel van het

Het deelgebied Hoge Weide is vanaf zes plekken te

deze zijde niet gewenst.

woningbouwprogramma bestaat uit sociale woningbouw

bereiken met de auto. Er zijn drie hoofdontsluitingen

Stedenbouwkundigplan Hoge Weide. 16 februari 2010

(ca. 30% sociale huur en ca. 15% goedkope koop).
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Uitgangspunt is om het sociale programma goed

Parkeren

te mengen met het overige programma. Het heeft

Het aantal te realiseren parkeerplaatsen in Hoge

de voorkeur om op het verhoogde middenplateau

Weide is af te leiden uit de geldende parkeernormen.

voornamelijk grondgebonden woningen te realiseren en

Parkeerplaatsen dienen zoveel mogelijk op eigen terrein

in de ‘stevige rand’ een mix van huur- en koopwoningen.

en/of in gebouwde voorzieningen gerealiseerd te

Hoge Weide dient tevens plaats te bieden aan bijzondere

worden.

woonvormen (bijvoorbeeld zorgwoningen).
Kantoren en voorzieningen
Naast het woningprogramma dienen er ook kantoren
en diverse voorzieningen gerealiseerd te worden in
Hoge Weide. Het totale programma is daarmee zeer
gevarieerd. Dit draagt bij aan het stedelijke karakter
van Hoge Weide. Het kantorenprogramma omvat
ca. 16.500m². Daarnaast zal er ca. 6000m² overige
commerciële ruimtes gerealiseerd worden. Dit is
onder meer bestemd voor horeca, zakelijke- en
publieksgerichte dienstverlening, sport, medische/
gezondheidsfuncties en bedrijven die geen hinder
opleveren voor de bovenliggende woningen. Van
de beschikbare 6000m² is 2000m² gereserveerd
voor horeca. Onder het voorzieningenprogramma
(ca. 10.000m²) vallen een satellietpost van het
gezondheidscentrum, een cluster met basisschool,
gymzaal, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, een
speeltuin en een jongerenhuiskamer.

Stedenbouwkundigplan Hoge Weide. 16 februari 2010
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1.2 Huidige situatie
Huidige situatie Hoge Weide

door de Rijnkennemerlaan. De Rijnkennemerlaan heeft

Hoge Weide is op dit moment een grotendeels

een groen profiel en heeft een lange doorgaande lijn.

onbebouwd gebied van circa 30,5 hectare. In de

Het Amaliapark verdeelt Parkwijk in een noordelijk

noordwestelijke hoek van het gebied zijn enkele

en zuidelijk deel. Aan de kop van dit park ligt ‘de

tijdelijke voorzieningen zoals een bibliotheek, twee

sportcampus’. Deze sportcampus huisvest twee

kinderdagverblijven, een jongerencentrum en een

middelbare scholen, namelijk het Leidsche Rijn College

zendmast gesitueerd. Eén tijdelijk kinderdagverblijf is

en het Via Nova College. Deze scholen hebben samen

inmiddels leeg en zal worden verbouwd om tot medio

ongeveer 1600 leerlingen. Aan de zuidzijde van het

2013 te worden gebruikt voor tijdelijke noodlokalen

Amaliapark ligt de Melissekade. De Melissekade is

voor basisonderwijs.

de stevige rand van Parkwijk-zuid. Kenmerkend voor
Parkwijk zijn de relatief hoge dichtheid en veelal stenige

Het middengebied in Hoge Weide is in gebruik als

straatprofielen. De Tweede Oosterparklaan heeft een

gronddepot en als werkterrein van een aannemer ten

bijzonder profiel, namelijk het profiel van de ‘Hollandse

behoeve van de aanleg van de A2 en aannemers die

straat’. De Tweede Oosterparklaan is ook onderdeel

werken aan de realisatie van Leidsche Rijn.

van een lange lijn door Leidsche Rijn heen.

De voormalige sportvelden in het zuidelijk deel zijn

Park de Hoge Weide

inmiddels verdwenen onder de ophoging van Hoge

Naast Parkwijk grenst ook Park de Hoge Weide aan

Weide.

Hoge Weide. Karakteristiek voor het recentelijk
aangelegde park zijn de drie glooiende heuvels.

Er zijn ook elementen die het waard zijn om behouden
te blijven bij de ontwikkeling van Hoge Weide zoals de
boerderij De Hoef, een deel van de weg Hogeweide en
een deel van de hier aanwezige bomen.

Directe omgeving
Aan de westzijde grenst Hoge Weide aan Parkwijk-zuid.
De grens tussen de deelgebieden wordt gemarkeerd

Stedenbouwkundigplan Hoge Weide. 16 februari 2010

15

Ut
ht
rec

Leidsche Rijn Centrum

se

Grauwaart

gel
S in

k

estey
Leeuw

m

eA

gd
len

par
alia

r
Ve

rd
n-noo

k

par
alia

Hoge Weide

Am

A2-

Legenda

park

ne

n
ke

jn

Ri
an

la

er

m

Parkwijk

baan
Stads

Park de Hoge Weide

gerakbaan

Verlengde Lan

Park Voorn

0

16

60

120
180
Langerak

240

300

1.3 Ontwikkelingen in de omgeving
Leidsche Rijn Centrum

Park Leeuwesteyn

Hoge Weide ligt ten zuiden van Leidsche Rijn Centrum.

Tussen Leidsche Rijn Centrum en Hoge Weide wordt

Dit Centrum zal, naast de binnenstad, het tweede

het Park Leeuwesteyn gerealiseerd. In het park is een

centrum van Utrecht worden. Leidsche Rijn Centrum

waterpartij voorzien die de zuidelijke kop vormt van

is op de kruising van de Spoorlijn Utrecht - Den Haag/

de singel tussen deelgebied Grauwaart en Leidsche Rijn

Rotterdam en de snelweg A2 gesitueerd. De intentie

Centrum. Aan de westzijde van het park zijn gebouwen

is om een nieuw stedelijk centrum te realiseren op

mogelijk zoals een paviljoen en het bestaande gebouw

dit belangrijke knooppunt in het stedelijke netwerk

van Stanley Broun en Bertus Mulder. Langs deze

van de Randstad. Daarbij is het niet de bedoeling dat

gebouwen ligt de HOV-baan en een vrijliggend voet- en

Leidsche Rijn de positie van de binnenstad aantast.

fietspad. Aan de oostzijde zijn speelplekken opgenomen

Het is de intentie om Leidsche Rijn Centrum een eigen

en kunnen de bewoners van Hoge Weide naar het

identiteit met een hoogstedelijk karakter te geven.

Centrum wandelen.

Doordat een deel van het centrum op de overkapte A2
ligt, spelen hoogteverschillen een belangrijke rol bij de

A2-park

ontwerpopgave.

Het A2-park ligt in het midden van het noordelijke deel

Plannen voor Leidsche Rijn Centrum

van de Centrale Zone. Het park ligt op de overkapping
De ambitie is om een ‘levendig centrum’ te realiseren.

van de A2. Aan de zuidzijde van het park wordt dit

Daarbij ligt de nadruk in het ontwerp op afwisselende

zichtbaar door het hier gesitueerde dienstgebouw. Aan

openbare ruimtes (pleinen, straten, parken etc.),

de westzijde wordt de grens gevormd door de woonwijk

die elk een sterke eigen identiteit hebben. Leidsche

Hoge Weide en de Stadsbaan. Aan de oostzijde vormt

Rijn Centrum wordt door middel van groene randen

de woonwijk Leeuwesteyn-noord de grens.

duidelijk afgebakend van andere deelgebieden.

Leidsche Rijn Centrum vormt de noordgrens van het

Het zuidelijk deel, Leidsche Rijn Centrum Zuid, wordt

park. Hier sluit het A2-park aan op onder andere Park

gekenmerkt door een zeer grote verscheidenheid

Leeuwesteyn.

aan functies en voorzieningen. Het winkelhart is hier,
met onder meer twee supermarkten, gericht op de

Langerakbaan

dagelijkse boodschappen. Daarnaast bevindt zich

De Langerakbaan is een belangrijke meanderende

hier het maatschappelijke voorzieningenprogramma

ontsluitingsweg door deelgebied Langerak (Zuidelijke

(woonservicezone). Verder zijn hier culturele

Stadsas). De Langerakbaan wordt ten zuiden van het

functies, leisure, horeca, een scholencluster en veel

plangebied doorgetrokken tot aan de Stadsbaan, die

appartementen voorzien.

bovenop de landtunnel van de A2 komt te liggen.
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Zicht vanuit Park Leeuwesteyn op de Melissekade.

De Melissekade vormt de stevige rand van Parkwijk.

De Rijnkennemerlaan heeft een bijzonder- groen profiel.

Een watergang markeert de rand van Parkwijk langs de Rijnkennemerlaan.

Park de Hoge Weide met links Langerak en boven Parkwijk-Zuid.

Het rijksmonument boerderij De Hoef ligt midden in Hoge Weide.

Zicht op het plangebied van Hoge Weide vanaf een heuvel in Park de Hoge Weide.

Karakteristiek voor Park de Hoge Weide zijn de glooiende heuvels.
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2 Stedenbouwkundig plan
In de Ontwikkelingsvisie Centrale Zone zijn de belangrijkste randvoorwaarden
en uitgangspunten voor het stedenbouwkundig ontwerp van Hoge Weide
vastgelegd. In het voorliggende stedenbouwkundig plan is invulling gegeven aan
deze richtlijnen.
In dit hoofdstuk komt de basisstructuur van het stedenbouwkundig plan
aan de orde. Er zijn een aantal hoofdlijnen (bijv. verkeer, functies) te
onderscheiden, die samen de karakteristiek van Hoge Weide bepalen. De
hoofdlijnen, ook wel ‘vaste waarden’ genoemd, worden aan de hand van een
aantal kaarten omschreven. De ‘vaste waarden’ garanderen de kwaliteit van
het stedenbouwkundig ontwerp. Binnen de vaste waarden zijn er diverse
uitwerkingen denkbaar. Bij de uitwerking van het plan dient in ieder geval
aan de vaste waarden te worden voldaan. Op deze manier is er een grote
mate van flexibiliteit om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, terwijl
de belangrijkste kwaliteiten van het stedenbouwkundig ontwerp toch
gegarandeerd zijn.

Stedenbouwkundigplan Hoge Weide. 16 februari 2010
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2.1 Concept
1.

De aanleg van de landtunnel van de A2, met daar

Vallei. Daar waar de Vallei aan de kap van de A2

de ringvormige ontsluitingsstructuur ervoor zorgen

bovenop een park, biedt een interessant gegeven

grenst, is het hoogteverschil maximaal. Dit wordt

dat Hoge Weide als één wijk wordt ervaren.

voor de ontwikkeling van Hoge Weide; in het

gemarkeerd door vier vrijstaande gebouwen.

plangebied dient een hoogteverschil van +1,4m

Hierdoor is de relatie tussen het hoger en lager

NAP naar +8,45m NAP te worden overbrugd.
Daarnaast is het opvallend dat de omgeving van

2.

gelegen gebied gewaarborgd.
5.

Hoge Weide heel verschillend is van karakter. Het

bomenlaan loopt door de verschillende buurten

hoogteverschil en de omgeving zijn de belangrijkste

heen. Als het ware worden de buurten als kralen

leidraad voor het stedenbouwkundig ontwerp.

aan een ketting geregen. Deze ontsluitingsstructuur

Daarnaast zijn er enkele bijzondere elementen

krijgt gedeeltelijk het profiel van de ‘Hollandse

binnen het plangebied die behouden dienen te
blijven. Dit zijn boerderij De Hoef en het meest

3.

straat’.
6.

Ook door de schil rondom drie zijden van Hoge

zuidelijke deel van het tracé van de weg Hogeweide.

Weide worden de verschillende buurten met

Om de bijzondere elementen te kunnen behouden

elkaar verbonden. De schil is de stevige rand van

kan de maaiveldhoogte daar niet aangepast worden.

de wijk met een hogere bebouwingshoogte dan de

In de flanken van het plangebied zal een geleidelijke
overgang gemaakt worden van het huidige

daarbinnen gelegen bebouwing.
7.

Bij Park Leeuwesteyn komt als beëindiging van een

maaiveldniveau naar de hoger gelegen kap van de

stedenbouwkundig as uit Leidsche Rijn Centrum

A2. De randen van deze flanken worden gevormd

een hoogteaccent.

door een gebied waar het huidige maaiveldniveau

4.

Een ringvormige ontsluitingsstructuur met

8.

De combinatie van bestaande (bijv. bijzondere

gehandhaafd blijft. In het midden ligt een vlak

elementen) en nieuwe waarden (hoogteverschillen,

plateau.

de Vallei) zorgt ervoor dat Hoge Weide een

Het laagst gelegen gebied vormt de belangrijkste

eigen karakter krijgt. Doordat de bebouwing

groenstructuur in het plangebied; de Vallei. De

een stedelijk karakter krijgt en er verschillende

Vallei grenst aan Park de Hoge Weide. In de

verbindingen met de omgeving zijn, voegt Hoge

Vallei zijn boerderij De Hoef en het tracé van

Weide zich goed in Leidsche Rijn. Binnen Hoge

de Hogeweide opgenomen. De grens tussen de

Weide ontstaan drie buurten met een eigen

verschillende buurten wordt gevormd door de

identiteit, terwijl de schil (stevige rand), de Vallei en

Stedenbouwkundigplan Hoge Weide. 16 februari 2010
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Ruimtelijke basisstructuur
Vaste rooilijn, bebouwing
aaneengesloten
Verspringende rooilijn, bebouwing
aaneengesloten
Verspringende rooilijn, bebouwing
niet aaneengesloten
Straat, ligging n.t.b.
Langzaam verkeersverbinding, ligging
n.t.b.
Bebouwing mag op de verdieping
over de rooilijn steken
Legenda

Stedelijke rand
Bouwvlak met bijzondere bebouwing
langs de groene zones
Bouwvlak met bijzondere bebouwing,
blok heeft een alzijdig landschappelijk karakter
Bouwvlak
Hoogteaccent
Bijzonder bebouwingsaccent
Hoekaccent
Bijzondere hoekoplossing met entree
aan zijkant
Speelplek, ligging n.t.b.
Speelplek in bouwvlak, ligging n.t.b.
Speel- of sportvlek optioneel
Indicatie: bestaande bomen inpassen
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2.2 Vaste waarde: ruimtelijke basisstructuur
In de ruimtelijke basisstructuurkaart is de begrenzing

Hoge Weide krijgt aan de Verlengde Mellisekade, de

de entrees van de hoekblokken aan de doorsteken

van de ruimtes in het stedenbouwkundig plan vastgelegd.

Stadsbaan en de Verlengde Langerakbaan een stevige,

gesitueerd te zijn en niet aan de straatzijde. Voor

Zo is uit deze kaart af te lezen waar ruimtes door de

levendige rand. De bebouwing is hier hoger dan midden

enkele doorsteken is de locatie vastgelegd, voor andere

bebouwing in één rooilijn worden begrenst, waar de

in het plangebied en op de begane grond en de eerste

doorsteken is de locatie nader te bepalen.

bebouwing vrijer is geplaatst en waar accenten zijn

verdieping krijgen diverse voorzieningen een plek. Deze

voorzien in de bebouwing.

stedelijke rand zorgt er tevens voor dat Hoge Weide zich

De Vallei biedt onder andere plek aan de bestaande

naar buiten toe als één wijk presenteert. Daar waar de

watergang de Hogeweide, een speeltuin en een

Het uitgangspunt is daarbij om Hoge Weide te

Vallei grenst aan de Stadsbaan maakt de stedelijke rand

bijzonder bouwblok aan de Rijnkennemerlaan. Dit blok

ontwikkelen tot een gebied met stedelijke allure.

plaats voor een aantal los geplaatste kantoorvilla’s. Deze

heeft een alzijdige uitstraling en hier kan een bijzondere

De hoofdstructuur wordt gevormd door een

kantoorvilla’s hebben een alzijdig karakter en markeren

woningtypologie gerealiseerd worden. Bij de uitwerking

groenstructuur, de groen ingerichte vallei, die het

het grote hoogteverschil tussen de Vallei en de Stadsbaan.

van het stedenbouwkundig plan is bijzondere aandacht

gebied in drie ‘scherven’ verdeeld. Deze deelgebieden

vereist voor de bebouwing die direct aan de Vallei ligt.

krijgen een eigen karakter, passend bij hun directe

Hoge Weide heeft een ringvormige

De overgang tussen bebouwing en landschap dient goed

omgeving. Het noordelijke deelgebied grenst aan

ontsluitingsstructuur, die de verschillende deelgebieden

ontworpen te worden. Voor enkele stroken bebouwing

Parkwijk, Leidsche Rijn Centrum en de Stadsbaan.

aaneenrijgt. Aan de noord- en oostzijde volgt deze de

langs de Vallei geldt dat zij aan alle zijdes aan het

Deze buurt krijgt dan ook een stedelijk karakter

rand van het plangebied, respectievelijk de verlengde

openbaar gebied grenzen. Deze woningblokken dienen

met gesloten bouwblokken die strak in de rooilijn

Melissekade en de nieuwe Stadsbaan op de landtunnel

dan ook een alzijdig karakter te hebben. De rooilijnen

staan. Het deelgebied midden in Hoge Weide wordt

van de A2. Aan de west- en zuidzijde ligt de ring meer

zijn voor deze stroken nader te bepalen. Hiermee wordt

omgeven door het groen van de Vallei en Park de Hoge

binnen in het plangebied. Door Parkwijk-zuid loopt

ruimte gecreëerd om de overgang tussen de groene

Weide. Aansluitend bij deze groene omgeving krijgt

een lange lijn met het profiel van de ‘Hollandse Straat’.

zone en de bebouwing goed vorm te geven.

dit deelgebied een informeel karakter met wisselende

Deze straat wordt doorgezet in Hoge Weide en takt

rooilijnen. Ook zijn er in dit deelgebied korte straatjes

aan op de ringvormige hoofdontsluiting. Secundaire

Ter beëindiging van het water en een as uit Leidsche

haaks op de Rijnkennemerlaan en Park de Hoge Weide,

straten sluiten aan op de hoofdontsluitingsstructuur en

Rijn Centrum is een hoogteaccent gesitueerd aan de

zodat er vanuit het deelgebied doorzichten zijn naar

ontsluiten de bouwblokken.

Verlengde Melissekade. Op de zuidelijke punt van

het groene park. Het meest zuidelijke deelgebied

het plangebied, op de kruising Rijnkennemeerlaan en

grenst aan de belangrijke verkeersaders Stadsbaan

Op verschillende plekken in het plangebied zijn

Verlengde Langerakbaan, is een bijzonder gebouw als

en Langerakbaan en krijgt ook een stedelijk karakter.

doorsteken (voornamelijk voor langzaam verkeer) door

visuele beëindiging van de Vallei voorzien.

Gesloten bouwblokken, waarbij de straten duidelijk

de bouwblokken heen. In deze doorsteken zijn enkele

Daarnaast zijn er enkele hoekaccenten aangegeven, die

begrenst zijn door strakke rooilijnen, zijn kenmerkend

speelplekken gesitueerd. Ten behoeve van de sociale

een knik in de rooilijn of een vooruitgeschoven hoek van

voor deze buurt.

veiligheid en levendigheid in deze doorsteken, dienen

een bouwblok markeren.
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Bouwhoogtes
Minimaal 1, maximaal 3 bouwlagen
Minimaal 2, maximaal 3 bouwlagen
Minimaal 3, maximaal 8 bouwlagen,
exclusief parkeerlaag, indien woningen minimaal 4
bouwlagen

Minimaal 4, maximaal 5 bouwlagen
exclusief parkeerlaag

Legenda

Minimaal 4, maximaal 6 bouwlagen
exclusief parkeerlaag

Minimaal 4, maximaal 8 bouwlagen
exclusief parkeerlaag

Aan parkse zijde
maximaal 4 bouwlagen
Maximaal 2 parkeerlagen zichtbaar
aan parkse zijde
Hoekaccent,
minimaal 1 bouwlaag hoger
Zoekgebied hoogteaccent,
minimaal 8, maximaal 12 bouwlagen
Bebouwingsaccent,
minimaal 2, maximaal 8 bouwlagen,
Gebied met 150 kV-leidingen,
geen bouwwerken
Zoekgebied gebouw voor speeltuin,
maximaal 1 bouwlaag
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2.3 Vaste waarde: bouwhoogtes en accenten
Langs de rand van Hoge Weide ontstaat een stedelijke

Buiten de schil, zal de overige bebouwing in Hoge Weide

wand, de schil, met een hoogte die varieert tussen

overal twee à drie bouwlagen hoog zijn. Daarbij valt

(minimaal) vier en (maximaal) acht bouwlagen (gezien

onder andere te denken aan woningen van twee lagen

vanaf de buitenrand van Hoge Weide). Daarmee wordt

met een kap. Bij hoekwoningen van bouwblokken zijn

het stedelijke karakter van de Melissekade doorgezet

vier bouwlagen toegestaan.

langs de Verlengde Melissekade, de Stadsbaan en de
Verlengde Langerakbaan. Hoge Weide toont daarmee,

Tot slot zijn er enkele hoekaccenten aangegeven.

met uitzondering van de westzijde, naar buiten toe

Deze markeren een knik of duidelijke verspringing

een stedelijk karakter. Door te variëren met de

in de rooilijn van de bebouwing. Deze aangegeven

bouwhoogtes kan een bepaalde ritmiek in de lange

hoekaccenten zijn minimaal twee bouwlagen hoger dan

gevelwand ontstaan.

de omringende bebouwing.

Een uitzondering is het noordoostelijke blok op de hoek
tussen de Stadsbaan en de Verlengde Melissekade. Hier
is een minimale bouwhoogte van drie kantoorlagen
toegestaan, omdat hier kantoorgebouwen zijn voorzien;
een bouwhoogte van drie kantoorlagen staat ongeveer
gelijk aan vier woonlagen.
Aan de Verlengde Melissekade is een hoogteaccent
gesitueerd als beëindiging van een as uit Leidsche Rijn
Centrum. Dit hoogteaccent heeft een bouwhoogte
van minimaal acht en maximaal twaalf bouwlagen. Het
toegestane vloeroppervlak van een hoogteaccent is
maximaal 600m² per verdieping. Bij de entree tot Hoge
Weide vanaf de Verlengde Langerakbaan is ruimte voor
een bijzonder bebouwingsaccent. Dit gebouw heeft
een bouwhoogte van minimaal twee en maximaal acht
bouwlagen.
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Legenda
Functies
Wonen
Wonen en/of kantoren
Kantoren
Levendige rand
Woon-werkwoningen
Publieksfunctie
Zoekgebied voorzieningencluster
t.b.v. onderwijs
Voorkeursgebied voorzieningencluster
t.b.v. jongeren
Voorkeursgebied voorzieningencluster
t.b.v. zorg
Speeltuin
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2.4 Vaste waarde: functies
Het is niet de bedoeling om de locaties van alle functies

functies toegestaan. Voor begeleid wonen geldt niet de

In dit cluster zullen in ieder geval een school en een

exact vast te leggen, omdat er bij de uitwerking nog

beperking dat dit enkel in de plint is toegestaan. Deze

gymzaal gehuisvest worden. Bij voorkeur wordt ook de

ruimte nodig is voor de architecten om de beste

bijzondere woonvorm is toegestaan in alle lagen. Voor

kinderopvang in dit blok gesitueerd. De kinderopvang kan

inpassing te vinden. Er zijn echter wel een aantal

een indicatie van de verschillende oppervlaktes per

echter ook opgenomen worden in de ‘levendige rand’.

voorkeursgebieden aan te wijzen om bepaalde functies

functie wordt verwezen naar het hoofdstuk Programma.
In de Vallei ligt een speeltuin in de buurt van

te realiseren. Het grootste deel van de bebouwing zal
worden ingevuld met woningen. Daarnaast is er in Hoge

Op sommige plekken in de stedelijke wand is de functie

boerderij De Hoef. Voor boerderij De Hoef wordt

Weide ook plek voor diverse andere functies.

meer specifiek dan alleen ‘levendige rand’. Zo is aan

nog een geschikte functie gezocht. Bij voorkeur

‘villa’s’ tegenover boerderij De Hoef specifiek de functie

krijgt de boerderij een publieksfunctie voor de

Het is de intentie om in de stedelijke wand (de schil)

kantoren toegekend. Het blok op de hoek tussen de

buurt (bijv. horeca, maatschappelijke of culturele

een ‘levendige rand’ te realiseren. Daarom zijn er

Stadsbaan en de Verlengde Melissekade is bestemd voor

voorziening). Boerderij De Hoef ligt aan verschillende

in de plint van de stedelijke wand diverse functies

wonen en/of kantoren.

langzaamverkeersroutes, waardoor de boerderij

toegestaan, zoals woningen, kantoren, publieksgerichte

Aan de Verlengde Melissekade zijn woon-werkwoningen

uitstekend bereikbaar en daardoor ook zeer goed

dienstverlening, maatschappelijke doeleinden, horeca,

gesitueerd. Hier zijn de voorzieningen in de plint

geschikt is voor een publieksfunctie voor de buurt.

woon-werkateliers, religieuze voorzieningen en de

gekoppeld aan de erboven gelegen woningen. Bewoners

functie ‘cultuur en ontspanning’. De laatst genoemde

kunnen hier, op de begane grond en eventueel op de

functie biedt de mogelijkheid één muziekoefenruimte of

eerste verdieping,, werken aan huis.

één muziekstudio in de plint op te nemen. Detailhandel

De satellietpost van het gezondheidscentrum wordt

is nadrukkelijk niet toegestaan, omdat detailhandel al in

bij voorkeur in de plint van de bouwblokken aan de

het nabij gelegen Leidsche Rijn Centrum gerealiseerd

Langerakbaan gesitueerd. De voorkeurslocatie voor

zal worden. Kantoren en bedrijven behoren wel tot de

een activiteitencentrum met jongerenhuiskamer en

mogelijkheden, mits deze geen hinder veroorzaken voor

informatiebalie is de plint in de noordelijke rand van

de omliggende woningen.

Hoge Weide, zodat dit centrum ook goed bereikbaar is
vanuit Parkwijk-zuid en Leidsche Rijn Centrum Zuid.

De ‘levendige rand’ ontstaat in de plint aan de
buitenranden van Hoge Weide. Tot de plint worden

Naast deze diversiteit aan mogelijke functies in de

de begane grond en de eerste verdieping gerekend.

plint is het driehoekige bouwblok tussen de Vallei en

Op deze lagen zijn dus de hierboven bovengenoemde

de Stadsbaan gereserveerd voor een kindercluster.
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Legenda
Hoofdverkeersstructuur
Stadsassen
Ontsluiting
Ontsluiting, exacte positie n.t.b.
Éénrichtingsverkeer
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2.5 Vaste waarde: hoofdverkeersstructuur
De Stadsbaan en de Langerakbaan zijn de belangrijkste

Verlengde Melissekade, de Stadsbaan en de Hollandse

toegangswegen voor Hoge Weide. Vanaf de Stadsbaan

straat vormen samen een ringvormige ontsluitingslus,

zijn er drie entrees Hoge Weide in. Vanaf de

die zorgt voor een soepele afwikkeling van het verkeer.

Langerakbaan is er één. De meest noordelijke entree

De entree tot Hoge Weide vanaf de Verlengde

sluit direct aan op de Verlengde Melissekade. Haaks

Langerakbaan is met name voor het meest zuidelijke

op de Verlengde Melissekade liggen een aantal straten,

deelgebied van belang. Parallel aan de Verlengde

waarvan de meeste woningen in het noordelijke

Langerakbaan loopt een eenrichtingsstraat die van

deelgebied worden ontsloten. De Verlengde Melissekade

richting verandert.

sluit ter hoogte van de Rijnkennemerlaan aan op de
Melissekade, zodat Parkwijk en Hoge Weide met elkaar
verbonden zijn.
De tweede entree vanaf de Stadsbaan sluit ter hoogte
van de kantoorvilla’s aan de Vallei direct aan op de
parallelweg langs de Stadsbaan. De parallelweg kent
eenrichtingsverkeer en is met name voor de ontsluiting
van de kantoorvilla’s en de levendige rand van belang.
De rijrichting is niet over de gehele parallelweg gelijk
om sluipverkeer tegen te gaan. In de noordoostelijke
hoek kan de parallelweg niet direct aansluiten op de
Verlengde Melissekade. Het aansluitingspunt is de wijk in
geschoven. Het doodlopende deel van de parallelweg is
tweerichtingsverkeer.
De derde entree aan de Stadsbaan sluit aan op de
ontsluitingsweg die midden door Hoge Weide loopt en
het profiel heeft van de ‘Hollandse straat’. Vanaf deze
weg kunnen de woningen in het informele middengebied
direct bereikt worden. Vanuit Parkwijk takt de Tweede
Oosterparklaan aan op de Hollandse straat. De
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Legenda
Langzaam verkeer
Vrijliggende fietsroute
Fietsroute door 30 km/h straat
Wandelroute
Voetgangersverbinding
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2.6 Vaste waarde: langzaam verkeer
Door Hoge Weide loopt een fijnmazige structuur van

Door de hoogteverschillen krijgen de fietsers in Hoge

langzaam verkeersverbindingen. Fietsers en voetgangers

Weide te maken met hellingen. In het algemeen geldt dat

maken in principe gebruik van straten waar het verkeer

een hellingspercentage van maximaal 2,5% acceptabel is

30km/h mag rijden. In deze straten is het niet nodig om

voor fietsers. De belangrijkste fietsverbindingen in Hoge

vrijliggende fietspaden op te nemen. Met uitzondering

Weide hebben een hellingspercentage van minder dan

van de straatjes met de vrije kavels, is langs elke weg in

2,5%. Alleen in het zuidelijke deel hebben de wegen en

het plangebied een voetpad aan één of twee zijden van

fietspaden een hellingspercentage van max. 3,5% (zie

de weg geprojecteerd.

Gelijkwaardige Toegankelijkheid op pagina 106).

Daarnaast zijn er enkele vrijliggende fietsverbindingen.
Langs de Langerakbaan ligt een vrijliggend fietspad.
Langs de Rijnkennemerlaan ligt een hoofd langzaam
verkeersroute voor fietsers en voetgangers. Park de
Hoge Weide en Leidsche Rijn Centrum zijn door Hoge
Weide met elkaar verbonden via een vrijliggend fietspad.
Langs het westelijke deel van de Verlengde Melissekade
is ook een vrijliggend fietspad voorzien.
Boerderij De Hoef en het kindercluster aan de Vallei
zijn goed bereikbaar voor fietsers en voetgangers via
de straten langs de Vallei en de parallelweg. Hulp- en
nooddiensten kunnen het voorzieningscluster bereiken
via de parallelweg en de fietsroute door de Vallei.
Tot slot zijn er meerdere verbindingen voor fietsers en
voetgangers over de Stadsbaan in de richting van andere
deelgebieden van de Centrale Zone, zoals Leeuwesteynnoord, en verder in de richting van het centrum van
Utrecht.
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3 Programma
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3.1 Wonen
Door de goede ligging, dicht bij Leidsche Rijn

groepen geen plaats zou zijn in Hoge Weide, het gaat

leeftijdscategorieën. Ze zijn veelal gehuwd of

Centrum, en de bijzondere hoogteverschillen heeft

om accenten.

samenwonend en hebben in de meeste gevallen

Hoge Weide alles in zich om uit te groeien tot een

thuiswonende kinderen. Het inkomen is vaak relatief

levendige stadsbuurt. De uitdaging is om een gevarieerd

Tolerante socialisers

laag. De buurtgeoriënteerden bevinden zich in de lagere

woonprogramma in combinatie met andere functies

Tolerante socialisers zien hun woningen meer als

sociale klassen en hebben vaker een lage tot middelbare

te realiseren, zodat Hoge Weide voor meerdere

verblijfs- en ontmoetingsplaats, waarbij een levendige

opleiding genoten. De groep is traditioneel georiënteerd

doelgroepen aantrekkelijk is. Het heeft de voorkeur

buurt heel belangrijk is. Deze groep is bij uitstek

en is sterk gericht op familie en vrienden en staat

om ook nieuwe woonvormen te bouwen zoals

geschikt voor het wonen in een stedelijk hof of

weinig open voor andere levenswijzen. De meesten

woon-werkwoningen en rijwoningen met particulier

‘gemeenschappelijke’ woonvormen. Contacten met

hebben voorkeur voor een woning met een eigen tuin of

opdrachtgeverschap.

buren zijn belangrijk. De voorkeur gaat uit naar een

buitenruimte. Het kunnen ontmoeten van mensen uit de

huur- of koopwoning (goedkoop, middelduur en duur)

directe omgeving vinden zij belangrijk.

Belevingsgroepen

met voldoende buitenruimte en een woonomgeving die

In Hoge Weide worden in totaal ongeveer

is ingericht ten behoeve van elkaar ontmoeten.

875 eengezinswoningen en ongeveer 425

Bij de actieve individualisten gaat het veelal om jonge

meergezinswoningen gebouwd. In totaal dus ongeveer

Gehaaste middenklassers

mensen die starten op de woningmarkt. Ze ondernemen

1.300 woningen. Daarmee neemt de woonfunctie

Gehaaste middenklassers (met of zonder kinderen) zijn

veel buitenshuis, zoals sporten of horecabezoek. Ze

in Hoge Weide een belangrijke plaats in. Het

rond de 35 jaar oud. Vanwege hun drukke leven zijn

vinden het belangrijk dat het uitgaansleven dichtbij

woonprogramma is kwalitatief uitgewerkt in een aantal

ze gericht op luxe en gemak (alle voorzieningen in de

huis is. Appartementen boven horeca of winkels zijn

categorieën, die zijn afgestemd op de verwachte vraag.

buurt) en daar komt een materialistische levenshouding

aantrekkelijk voor deze groep. Actieve individualisten

bij. Ze zijn gericht op privacy, gevoelig voor status en

staan midden in deze tijd en hebben interesse in andere

Voor een goede afstemming van de woonvraag

imago en weinig geïnteresseerd in andere levensstijlen.

culturen en reizen. Met hun woning willen zij zich

op het woonaanbod, werkt de gemeente Utrecht

Een woonomgeving met status heeft hun voorkeur, met

onderscheiden van anderen en hun status bevestigd zien.

met zeven woonbelevingsgroepen. Het stedelijk

de auto in een parkeergarage en voorzieningen bij de

Daarnaast zijn ze in voor vernieuwende woonconcepten

woonmilieu, de variatie in appartementen en het

hand. Ze wensen een ruime nieuwbouwwoning in het

in bijvoorbeeld een modern ontworpen wijk. Hun

grote aantal eengezinswoningen maken Hoge Weide

koopsegment in een veilige buurt met hoogwaardige

voorkeur gaat uit naar goed onderhouden woningen, in

aantrekkelijk voor een groot aantal woningzoekenden.

openbare ruimte. De woning en het gebouw moet een

de duurdere huur of goedkope en middeldure koop.

De woonbelevingsgroepen die zich thuis voelen in

luxe uitstraling hebben en van alle gemakken voorzien zijn.

Middenplateau

Hoge Weide zijn de tolerante socialisers, gehaaste
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Actieve individualisten

middenklassers, buurtgeoriënteerden en actieve

Buurtgeoriënteerden

Het woonmilieu op het middenplateau is iets groener

individualisten. Dit wil niet zeggen dat er voor andere

De buurtgeoriënteerden komen voor in alle

en heeft een lagere dichtheid dan het omringende meer

stedelijke woonmilieu binnen Hoge Weide. Kenmerken

Bijzondere woonvormen

van het middendeel zijn een goede mix van huur en

In Hoge Weide worden bijzondere woonvormen

koop in diverse prijsklassen, speelplekjes en een school

gerealiseerd. Bijzondere woonvormen zijn geschikt voor

en speeltuin op loopafstand. Het gebied richt zich op

mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

(jonge) gezinnen, vaak met kinderen. Het gaat op het

De bijzondere woonvormen zullen qua zorg gericht zijn

middenplateau om grondgebonden eengezinswoningen.

op de woonservice zone in Leidsche Rijn Centrum Zuid

In het Hoge Weidekwartier zijn de kavels iets groter en

en de satellietpost.

duurder dan in de andere buurten en daarmee geschikt
voor de duurdere woningen.

Voor Hoge Weide is het volgende programma
vastgelegd. Het betreft woningen of eenheden:

Buitenrand

- 18 onzelfstandig geclusterd

Het woonmilieu in de buitenrand kenmerkt zich door

- 8 beschut/begeleid wonen,

wonen nabij Leidsche Rijn Centrum in wat hogere

- 60 complexgewijs verzorgd

dichtheden dan op het middenplateau. De buitenrand

- 45 individueel zelfstandig

bestaat uit een mooie mix van gestapelde woningen
in verschillende prijsklassen. Deze woningen zijn

Het onzelfstandig geclusterd wonen en het beschut/

onder andere geschikt voor kleine huishoudens,

begeleid wonen wordt aan de noordkant van Hoge

starters en jonge gezinnen met kinderen. Naast

Weide (aan het Park Leeuwesteyn) gesitueerd, in blok

gestapelde woningen worden in de buitenrand ook

1.12 van Bo-Ex. Dit zijn de wat ‘zwaardere’ woonvormen

duurdere eengezinswoningen gerealiseerd. Zo is de

waarvan bewoners geregeld zorg nodig hebben.

noordelijke rand geschikt voor het realiseren van woon-

Deze woonvormen dienen zo dicht mogelijk bij de

werkwoningen en herenhuizen van vier lagen. Ongeveer

zorgvoorzieningen in Leidsche Rijn Centrum Zuid te

1/3 van de woon-werkwoningen zal worden uitgegeven

liggen, in het bijzonder het zorgstation en 24-uurs zorg.

voor particulier opdrachtgeverschap. De zuidelijke

In de tekening hiernaast is de locatie aangeduid als B1.

rand biedt kansen voor bijzondere terraswoningen
Verdeling woonprogramma

met passende parkeeroplossingen. Kenmerken van

Het complexgewijs verzorgd wonen is opgenomen

de buitenrand zijn: een goede mix tussen wonen en

langs de Stadsbaan, in de appartementengebouwen van

Sociale woningen

andere functies en een goede mix tussen huur- en

Mitros in blok 3.1 of blok 3.2. Hier komt hoogbouw en

Middeldure woningen

koopwoningen.

dit biedt dus goede mogelijkheden voor het bouwen

Dure woningen

van een complex. Bovendien ligt het complex tussen
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de zorgvoorzieningen in Leidsche Rijn Centrum Zuid

aantrekkingskracht van Leidsche Rijn als geheel.

eengezinswoningen en door sterk te sturen op de

en de satelliet/huisartsen post in Hoge Weide aan de

Particulier opdrachtgeverschap draagt bij aan de

vertaling van woonbelevingsgroepen naar een specifiek

Langerakbaan. Voorkeur heeft locatie B2 , wellicht is

duurzaamheid van de wijk; door meer invloed op

en gedifferentieerd aanbod van woningen zijn de

uitwisseling mogelijk met blok 3.7 of 3.8.

de eigen woning te hebben, wordt de kwaliteit

woningen op de Utrechtse markt afzetbaar. De verdeling

van de woningen hoog, is het woongenot en de

over de prijscategorieën is afgestemd op de programma’s

De individueel zelfstandige woonvormen kunnen

betrokkenheid bij de buurt groter en is de woonduur

in de overige deelgebieden van Leidsche Rijn en

verspreid door Hoge Weide gesitueerd worden, maar

langer. Een bijkomend voordeel is dat particulier

andere projecten in de stad. In de hiernaast afgebeelde

niet in het middendeel. Dit ligt in een ‘kom’ en is

opdrachtgeverschap onder andere de bouw van het

tabel is de verdeling over de woningmarktsegmenten

voor minder validen geen geschikte locatie in verband

hoge en het topsegment stimuleert.

weergegeven.

met de aanwezigheid van een aantal trappen om de

In Hoge Weide worden in totaal ca. 70 kavels uitgegeven

hoogteverschillen te overbruggen. Het noordelijk en

in particulier opdrachtgeverschap. De kavels krijgen

De bandbreedte in het aantal woningen wordt

zuidelijk deel lopen geleidelijk omhoog. Een aantal

afmetingen van 150m² tot 400m² en de woningen

veroorzaakt doordat er voor 2 blokken nog een aantal

individueel zelfstandige woningen kunnen nabij de

worden als vrijstaand, twee-onder-één kap, geschakeld

varianten zijn.

satellietpost zorg gevestigd worden.

of aaneengeschakeld (z.g. ‘rijtjes’) gebouwd. Er is

Voor blok 1.1 zijn er drie varianten:

gekozen om de kavels op goed zichtbare locaties te

1.

Maatschappelijke opvang

situeren om een afwisselend beeld in de wijk te krijgen.

In blok 3.7 of blok 3.8, in de appartementengebouwen

Er worden 10 kavels uitgegeven als woon-werkwoningen

van Mitros komen ongeveer 20 tot 25 kamers en/of

aan het Park Leeuwesteyn. In deze woningen mag de

woningen en bijbehorende ruimten voor beschermd

begane grond en de eerste verdieping als werkruimte

wonen, voor ex-psychiatrisch patiënten (locatie B3).

gebruikt worden. De overige ca. 60 kavels zijn

in de schil;
2.

eengezinswoningen in het binnengebied en in de
schil een mix van kantoren en appartementen;

3.

eengezinswoningen in het binnengebied en alleen
appartementen in de schil.

opgenomen in het Hoge Weidekwartier tussen de

Het aantal appartementen varieert tussen deze

Particulier opdrachtgeverschap

Hollandse straat en het Park de Hoge Weide. Deze

varianten van 0 tot 70. Omwille van de hoeveelheid

De aantrekkingskracht van Hoge Weide wordt voor een

kavels krijgen alleen de woonbestemming en bestaan

appartementen in het plan heeft de variant met enkel

belangrijk deel bepaald door de grote verscheidenheid

uit rijwoningen, twee onder één kapwoningen en

kantoren in de schil de voorkeur.

aan woningtypen. Particulier opdrachtgeverschap is

vrijstaande woningen.

onderdeel van het totale woningaanbod dat gerealiseerd
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eengezinswoningen in het binnengebied en kantoren

Voor blok 3.9 zijn drie varianten:

wordt. Het is het enige aanbod dat door particulieren

Woonprogramma Hoge Weide in cijfers

1.

Geen woningen, maar een commerciële voorziening

zelf wordt ontwikkeld. Dit onderscheidende kenmerk

Het aantal toekomstige woningen in Hoge Weide

2.

Woontoren

draagt niet alleen bij aan de gewenste variatie en

gebaseerd op de voorbeeldverkaveling is minimaal 1.298

3.

Voorzieningen in de plint en appartementen.

differentiatie van Hoge Weide, maar ook aan de

en maximaal 1.388 woningen. Door het grote aantal

Het aantal appartementen varieert van 0 tot 20.

Omwille van de hoeveelheid appartementen heeft een

programma direct grenzend aan Parkwijk-noord

1.

Het politiekeurmerk Veilig Wonen.

woontoren niet de voorkeur.

gepland. Verder is er bij de verdeling van sociaal

2.

Een personenlift bij een hoogteverschil van meer

Wanneer er meer appartementen worden gerealiseerd

en marktprogramma rekening gehouden met een

dan 3m in een woongebouw dat toegang geeft aan

dan 425, die in de tabel zijn opgenomen, dan dienen

evenwichtige verdeling grenzend aan de openbare ruimte

meer dan 20 woningen.

deze appartementen, omwille van de diversiteit in het

en is de nabijheid van voorzieningen als de speeltuin

programma, te vallen in de categorieën beleggershuur

en de jongerenhuiskamer uitgangspunt geweest bij de

en dure koop.

locatie keuze van het sociaal programma.

3.

Een bergruimte van tenminste 1,80m breed en een
oppervlakte van 5m².

4.

Een buitenruimte van tenminste 4m² of een
gemeenschappelijke buitenruimte.

Er wordt 43% sociaal programma gerealiseerd:

Bij problemen met de afzet van de koopappartementen

minimaal 358 sociale huurwoningen (28% van het

kan de gemeente overwegen om deze tijdelijk te

totaal) en 199 goedkope koopwoningen (15% van het

verhuren, mits de woning geschikt blijft voor de

totaal). Een deel van het sociale huurprogramma zal

bedoelde categorie.

5.

Toepassing van gecertificeerd hout (FSC of het
Keurhout keurmerk).

6.

Geen toepassing van uitlogende materialen.

worden ingezet voor bijzondere woonvormen. De
aantallen eengezinswoningen middeldure en dure koop

Kwaliteit van de woningen

zijn inclusief ongeveer 10% woningen in particulier

De woningen dienen tenminste

opdrachtgeverschap. In totaal gaat het om ongeveer

te voldoen aan de woonkwaliteit

70 woningen in particulier opdrachtgeverschap. Bij de

zoals geformuleerd in de Integrale

menging van het sociale en het marktprogramma is

Woning Kwaliteit. Kort samengevat

Sociale koop

tot € 200.000 (1 jan 2010*)

het uitgangspunt dat er niet te grote clusters ontstaan

zijn de zes punten van de IWK:

Beleggershuur

vanaf € 648 per maand**

Middeldure koop

vanaf € 200,000 tot € 260.000

Dure koop

vanaf € 260.000

Hoge Weide
Richtlijn woonprogramma
Percentages zijn leidend; aantal wonigen gebaseerd op voorbeeldverkaveling. Prijzen gebaseerd op beleidsgrenzen per 1 jan. 2009, tenzij anders vermeld
Type
Financieringscategorie
Prijs
indicatie oppervlakte
Aantal
Percentage van het
woningen totaal aantal woningen
kavel
Eengezinswoning
Sociale huur
tot € 648 per maand (1 juli 2009)
110-115
248
19%

van sociaal programma. Ook wordt er geen sociaal

Appartement

Hoge Weide

Sociale huur

tot € 648 per maand (1 juli 2009)

Sociale koop

tot € 200.000 (1 jan 2010*)

Beleggershuur

vanaf € 648 per maand**

Middeldure koop

vanaf € 200,000 tot € 260.000

Dure koop

vanaf € 260.000

110-135

119

9%

0

0%

120-160

269

21%

140-240

237

18%

873

67%

110

8%

gemid. 180

m2 bvo per woning
80-100
50-100

80

6%

gemid. 105

0

0%

235

18%

Programma bijzondere woonvormen
Type

Aantal woningen

Sociaal

Markt

Individueel zelfstandig
Complexgewijs verzorgd
Zelfstandig beschut
Onzelfstandig geclusterd
Bijzondere MO doelgroep*

45
60
8
18
20-25

27
30
8
9
20-25

18
30

Totaal aantal woningen

156*

97

57

* uitgaande van 25 woningen voor MO-doelgroep

100-135
>135
Totaal

9

Totaal sociaal programma
Totaal overig programma
Totaal aantal woningen
* onder voorbehoud van goedkeuring BRU; wordt niet jaarlijks ge ïndexeerd
** meeste behoefte tot € 850 per maand
Aantal woningen kan varieren van 1298-1388, door verschillend varianten in de blokken 1.1 en 3.9 (zie tekst).

0

0%

425

33%

557
741

43%
57%

1.298

100%

Hoge Weide
Programma bijzondere woonvormen
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Type

Aantal woningen

Sociaal

Markt

39

3.2 Maatschappelijke voorzieningen
Algemeen

voor de kinderen kunnen zich richten op de boerderij

verkeerstructuur. Zo kan men de kinderen naar school

In Hoge Weide worden maatschappelijke voorzieningen

en de groene Vallei. Bijkomend voordeel van de ligging

of de opvang brengen en daarna via de Stadsbaan de wijk

gerealiseerd; een onderwijscluster, een speeltuin,

dichtbij elkaar is dat de school gebruik kan maken van de

verlaten. De ligging aan de rand van de wijk beperkt op

een activiteitencentrum, een dienstenwinkel en een

speeltuin die op korte loopafstand is. Ook kan gebruik

deze manier verkeersbewegingen door de woonwijk.

zorgpost. Het gaat om wijkvoorzieningen die zich

worden gemaakt van het trapveld in het toekomstige

richten op de bewoners van Hoge Weide en de

A2 park. De ligging bij het A2-park maakt het

Halen en brengen

omliggende gebieden Parkwijk, Leidsche Rijn Centrum

onderwijscluster goed bereikbaar voor de toekomstige

Aan de parallelweg van de Stadsbaan en aan de

en Leeuwesteyn-noord. Wijkvoorzieningen dragen bij

woonwijk Leeuwesteyn-noord. Tussen de speeltuin en

‘Hollandse Straat’ worden parkeerplaatsen voor ‘halen

aan de ontmoeting tussen de verschillende bewoners

Leeuwesteyn-noord wordt een fietspad opgenomen

en brengen’ gesitueerd en is dubbelgebruik mogelijk

van Hoge Weide. Ook zorgen de maatschappelijke

door het A2-park en een oversteek van de Stadsbaan

van de bezoekersparkeerplaatsen van de woningen aan

voorzieningen er mede voor dat verschillende mensen

met verkeerslichten. Voor de bereikbaarheid richten

deze wegen. Ouders en kinderen kunnen vanaf deze

in staat zijn om in Hoge Weide te wonen; van kleine

de onderwijs en opvangvoorzieningen zich op deze

parkeerplaatsen naar de entrees van de betreffende

huishoudens, gezinnen met kinderen tot mensen met

Stadsbaan en de parallelweg.

voorziening lopen. De ontsluitingsvorm van de
voorzieningen vanaf de parallelweg naar de school is nog

een lichamelijke beperking.
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Bereikbaarheid

nader te bepalen. Hierbij wordt aandacht besteed aan

Onderwijscluster

Een ander voordeel van de locatie is de

de toegankelijkheid voor kinderwagens en rolstoelen.

Het onderwijscluster bestaat uit vijf onderdelen. Een

verkeersafwikkeling. Heel Hoge Weide

Mogelijk worden hiervoor speciale hellingbanen aangelegd.

basisschool van 12 tot 16 klassen, een peuterspeelzaal,

wordt ontworpen als een gebied waar vooral

De voorbeelduitwerking toont aan dat het plan ruimte

een gymzaal, 8 ruimten voor kinderdagopvang en 5

bestemmingsverkeer gebruik maakt van de wegen.

biedt voor het halen en brengen. Voor medewerkers van

ruimten voor buitenschoolse opvang. Mogelijk ontstaat

De langzaam verkeerroutes (voetgangers en fietsers)

de voorzieningen in de appartementengebouwen kunnen

ook de behoefte aan een voorschool, er wordt

lopen door de Vallei, autoverkeer zal niet rijden via de

parkeerplaatsen worden opgenomen in de ondergrondse

hiervoor een reservering opgenomen vanuit het flexibel

Vallei. Ouders en kinderen uit de wijk kunnen via de

parkeergarages. Het personeel van de losstaande

programma (zie pag. 43).

Vallei makkelijk te voet of per fiets het scholencluster

voorzieningen en alle bezoekers kunnen gebruik maken

bereiken. Het schoolplein en de secundaire toegang van

van de eerder genoemde openbare parkeerplaatsen.

Ligging

de school aan het plein bieden via de Vallei een route

De afstanden tussen deze parkeerplaatsen en de

Het onderwijscluster ligt tussen de Vallei en het

naar de school, zonder contact met autoverkeer.

voorzieningen zijn volgens de geldende normen.

toekomstige A2-park. Het onderwijscluster grenst

Het autoverkeer kan het onderwijscluster bereiken

aan de groenstructuur die door geheel Hoge Weide

via de hoger gelegen parallelweg van de Stadsbaan en

Clustering

loopt (de Vallei genaamd). In de Vallei liggen ook de

via de ‘Hollandse Straat’. Deze straten sluiten goed

Het onderwijscluster herbergt verschillende

speeltuin en boerderij De Hoef. De buitenruimten

aan op de hoofdentree van de school en de hoofd

voorzieningen bij elkaar; een multifunctioneel

cluster, waarbij sprake is van compartimentering.

basisschool, te starten met een gebouw van 12 lokalen

appartementengebouwen. Bovendien zijn daar nog

Compartimentering houdt in dat de verschillende

met een meeontworpen uitbreidingsmogelijkheid tot 16

mogelijkheden voor dubbelgebruik van parkeren. Een

voorzieningen bij of tegen elkaar zijn gesitueerd, maar

lokalen in geval van groei of om een lokaal toe te voegen

andere mogelijke locatie is de boerderij De Hoef, waar

wel hun eigen entree hebben. Exploitatie en beheer van

ten behoeve van een voorschool.

voorzieningen voor de wijk gewenst zijn.

er één algemene entree komen voor meerdere functies.

Kinderopvang en buitenschoolse opvang

Peuterspeelzaal

De programma onderdelen zijn afzonderlijk inpasbaar

De 8 ruimten voor kinderdagopvang en 5 ruimten

In het onderwijscluster is ook de peuterspeelzaal

maar door de clustering kan worden geprofiteerd

voor buitenschoolse opvang zijn bestemd voor

opgenomen met een oppervlak van 130m² bvo, en

van nabijheid, samenwerking en mogelijkheden voor

kinderdagverblijven (0-4 jarigen) en buitenschoolse

een buitenruimte van 100m². De peuterspeelzaal kan

dubbelgebruik. Van parkeren. Het programma kan

opvang (4-12 jarigen). Een eerste voorlopige

zich op de begane grond bevinden. De peuterspeelzaal

op verschillende manieren worden opgenomen.

prognose liet zien dat er minimaal 6 ruimten voor

kan onder voorwaarden (o.a. aanwezigheid van een

Door verschillende onderdelen samen te voegen in

kinderdagverblijven en 4 ruimten voor buitenschoolse

lift) ook op de verdieping worden gerealiseerd. De

de opdracht aan één architect kan optimaal worden

opvang nodig zijn. Op basis van eerdere ervaring zijn

peuterspeelzaal kan in het schoolgebouw worden

geprofiteerd van de clustering. In het stedenbouwkundig

er 8 en 5 ruimtes opgenomen. In totaal is 1.690m²

gevestigd of, indien dicht bij de school, in de plint van het

plan wordt de ruimtelijke uitwerking van het cluster

bvo gepland voor de kinderdagverblijven en de

gebouw van Mitros in de levendige rand.

hierom niet vastgelegd, maar wordt ruimte gelaten voor

buitenschoolse opvang. Daar hoort een buitenruimte bij

de architectonische opgave.

van 780m².

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het wenselijk

De ruimten voor kinderopvang zijn in de plint van

hoogteverschillen te overbruggen. De gymzaal heeft een

om Mitros bij de ontwerpopgave te betrekken, zodat

de appartementengebouwen van Mitros gevestigd.

eigen entree. De gymzaal kan ’s avonds worden gebruikt

een integraal ontwerp kan worden gemaakt voor de

Hierdoor kunnen zij profiteren van de voordelen van

voor wijk- en sportverenigingen.

bebouwing in dit gebied. Overleg hierover moet nog

het halen en brengen. Buitenruimte is aan de achterzijde

plaatsvinden met de betrokkenen partijen.

opgenomen. Indien het cluster gezamenlijk met de

Speeltuin

de voorzieningen blijft gescheiden. Indien wenselijk kan

Gymzaal
De gymzaal omvat 455m² bvo en wordt gebruikt om

woningen van Mitros worden ontwikkeld en ontworpen,

De speeltuin richt zich op kinderen in de

School

dan is een andere indeling van het gebied ook mogelijk.

basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar). In een speeltuin

Het schoolgebouw omvat 12 tot 16 leslokalen. Het

Eventuele opname van extra voorzieningen

kunnen kinderen elkaar ontmoeten en samen met elkaar

gehele gebouw omvat bij 16 lokalen 2.140m² bvo en

voor kinderopvang kan worden gezocht langs

(leren) spelen. Kinderen uit andere leeftijdgroepen zijn

bestaat uit twee lagen. Voor het schoolgebouw is een

andere delen van de levendige rand. Zowel de

uiteraard welkom in de speeltuin, maar de inrichting en

buitenruimte mogelijk van 1.230m².

bestemming als de bebouwing is daar geschikt voor

het aanbod van speeltoestellen richt zich hoofdzakelijk

Het is mogelijk om in de verdere planuitwerking van de

de opname van voorzieningen in de plint van de

op de basisschoolleeftijd.
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De speeltuin komt te liggen ten noordoosten

fietsers kan het voetpad met een verharding worden

In het huidige collegeprogramma is vastgelegd dat bij

van boerderij De Hoef. De speeltuin ligt in de

uitgevoerd die voor fietsers niet aantrekkelijk is. Dit zal

alle nieuwbouwprojecten drie procent van het bruto

hoofdgroenstructuur van de Vallei. In relatie met

nader met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

plangebied wordt bestemd voor groen en spelen, de

boerderij De Hoef en het onderwijscluster ontstaat hier

(DMO) uitgewerkt worden tijdens het verdere ontwerp

zogenaamde Jantje Beton norm. Deze norm betreft de

een groene zone met voorzieningen gericht op kinderen

van de Vallei en speeltuin.

zogenaamde formele speelruimte; openbare speel- en

en ouders. De publieke functie in De Hoef zal ook
andere wijkbewoners aantrekken.

verblijfsruimte. Daarnaast zijn informele speelruimten
Het afsluitbare deel is alleen toegankelijk tijdens de

zoals autoluwe straten, pleinen en stoepen belangrijke

openingsuren van de welzijnsinstelling die de speeltuin

plekken voor kinderen om te spelen.

De speeltuin omvat 5.000m². Het doel is om de speeltuin

gaat beheren. Dit deel is meer gericht op het bouwen

te betrekken bij de Vallei en niet als losstaand object

en hier zal ook het speeltuinhonk worden gerealiseerd.

Openbare speelruimte voor kleine kinderen (tot 6 jaar)

te ontwikkelen. De Vallei is immers een bijzonder

Dit is een ontmoetingsruimte waar diverse (welzijns)

bedragen minimaal 100m². Voor oudere kinderen is

aantrekkelijk gebied voor de hele wijk, waar elke bewoner

activiteiten gaan plaatsvinden. Daarnaast zijn er

grotere openbare speelruimte nodig. Met name voor

of passant graag doorheen wil lopen. Om dit mogelijk

werkplekken gevestigd voor medewerkers van de

jeugd boven 12 jaar zijn voldoende jongerenplekken van

te maken zal enkel een deel van 3.500m² permanent

speeltuin. Er wordt onderzocht of het speeltuinhonk

belang. In de Nota Speelruimte (DMO, mei 2009) en het

afgesloten zijn. Het andere deel van 1.500m² wordt tevens

ook in de boerderij kan komen. Het openbaar

Handboek Inrichting Openbare Ruimte zijn deze normen

afsluitbaar, maar zal openbaar toegankelijk zijn.

toegankelijke deel zal meer ingericht worden als

weergegeven. In de voorbeeldverkaveling is te zien dat

speelweide met speeltoestellen. Een combinatie met een

ruim wordt voldaan aan de Jantje Betonnorm. Ook is

hier geplande openbare speelplek is mogelijk.

aangegeven hoe de verschillende plekken ruimtelijk zijn

Hoewel de speeltuin deels uit een openbaar toegankelijk
deel bestaat, wordt de volledige 5.000m² als één
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opgenomen. Per deelgebied wordt minimaal één witte

speeltuin gezien. Bij grotere activiteiten die door de

Openbare speelruimte

vlek en één programmavlek opgenomen. Een witte vlek

welzijnsinstelling worden georganiseerd, wordt ook

Voldoende openbare speelruimte is van groot belang

wordt in een latere fase samen met de bewoners nader

het openbare deel gebruikt. Om deze reden vormen

in de wijk. Het bevordert zowel de lichamelijke als de

ingericht. Een programmaplek wordt ingericht alvorens

het afsluitbare deel en het openbaar toegankelijke deel

sociale ontwikkeling van kinderen. Zij ontmoeten elkaar,

bewoners er komen te wonen.

ruimtelijk één geheel. Er dienen geen barrières, zoals

leren samen spelen en rekening met elkaar te houden.

langzaam verkeer routes voor fietsers en bromfietsers,

Bovendien zijn voldoende openbare speelruimten

tussen beide delen te lopen. De voet- en fietsroutes

goed voor de leefbaarheid in de wijk. Het stimuleert

Activiteitenruimte welzijn, jongerenhuiskamer,
informatiebalie en muziek

lopen daarom om de speeltuin heen. Tussen de twee

ontmoeting tussen ouders en verkleint de kans op

In zowel Hoge Weide als het aangrenzende Leidsche

delen is wel een voetpad opgenomen naar de trappen en

overlast.

Rijn Centrum Zuid worden activiteitencentra voor

het A2-park, de bushalte en de wijk Leeuwesteyn-noord.

welzijnswerk gerealiseerd. Beide activiteitencentra

Om te voorkomen dat deze route wordt gebruikt door

zullen echter een verschillende invulling krijgen. Het

activiteitencentrum in Leidsche Rijn Centrum Zuid ligt

aan de Verlengde Langerakbaan. Deze post wordt

in de woonservicezone, en zal zich gaan richten op de

opgenomen in blok 3.7 of blok 3.8.

gebruikers daarvan; ouderen en zorgbehoevenden.
Het activiteitencentrum (270m² bvo) alsmede de

Flexibel programma

informatiebalie (40m² bvo) in Hoge Weide richten zich

In de programmameters van Hoge Weide is flexibele

op kinderen en jongeren. In de verdere planvorming

programmaruimte opgenomen. Dit biedt de

van de voorziening zal het medegebruik van de

mogelijkheid om programma of initiatieven die nu

activiteitenruimte voor ontmoeting van buurtbewoners

niet voorzien zijn alsnog op te nemen in Hoge Weide.

meegenomen worden. De gewenste locatie voor

Oorspronkelijk is in het programma voor Hoge Weide

deze voorzieningen is de plint van het bouwblok

een particulier activiteitencentrum van 215m² bvo

aan de noordelijke levendige rand van Bo-Ex. De

opgenomen. Er is momenteel geen concrete partij

jongerenhuiskamer (100m² bvo) wordt in hetzelfde

om dit particulier activiteitencentrum in te vullen. De

blok gevestigd. Door het activiteitencentrum, de

geprogrammeerde vierkante meters worden ingezet als

jongerenhuiskamer en de informatiebalie hier te

flexibel programma om toekomstige maatschappelijke

situeren, liggen deze voorzieningen centraal ten opzichte

initiatieven te kunnen inpassen. Zoals eerder in dit

van Parkwijk, de Sportcampus, Hoge Weide en Leidsche

rapport aangegeven ontstaat in Hoge Weide mogelijk

Rijn Centrum Zuid. Een centrale en goed bereikbare

behoefte aan een voorschool, gezien het (sociale)

locatie voor jongeren in de omgeving.

woningbouwprogramma. Een voorschool richt zich op

Op advies van de wijkraad is in het stedenbouwkundig

peuters met een taalachterstand. Er is een reservering

plan de mogelijkheid toegevoegd om een geluidgeïsoleerde

van 130m² bvo van het flexibel programma opgenomen

muziekoefenruimte of opnamestudio te realiseren. Deze

voor een voorschool bij het onderwijscluster. De

ruimte wordt in ditzelfde blok opgenomen om de centrale

voorschool kan in het schoolgebouw of samen met

plek voor jongeren te versterken.

de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf in
de plint van het appartementengebouw van Mitros

Zorgvoorzieningen

opgenomen worden.

In Hoge Weide komt een satellietpost Zorg van 200m²
bvo. De satellietpost is een huisartsenpost waarin ook

De resterende flexibele meters kunnen worden

een kleine apotheek en bijvoorbeeld een fysiotherapeut

geplaatst in de zuidelijke levendige rand bij de

zijn gevestigd. De satellietpost wordt gevestigd aan de

satellietpost voor de zorg in blok 3.7 of in blok 3.8.

zuidzijde van Hoge Weide, in de plint van de hoogbouw
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Zoekgebieden voorzieningen
Onderwijscluster
Voorzieningscluster t.b.v. jongeren
Speeltuin
Voorzieningencluster t.b.v. zorg

43

3.3 Werken: commerciële voorzieningen en kantoren
Het is belangrijk voor een stedelijke wijk

Horeca is toegestaan in de boerderij De Hoef en in de

bouwlagen toegestaan. In het plangebied is 6.000m²

dat verschillende functies een krijgen. Naast het

plint van de appartementengebouwen aan de noord-,

beschikbaar voor commerciële voorzieningen inclusief

wonen dient er meer te beleven te zijn in een wijk.

oost- en zuidzijde van het plan; in de ‘levendige rand’.

horeca.

en beroepen aan huis heeft een wijk ook behoefte

Commerciële voorzieningen

Kantoren

aan commerciële voorzieningen en horeca. Het begrip

Commerciële voorzieningen kunnen publieks- en

Hoge Weide biedt langs de Stadsbaan twee bijzondere

commerciële voorzieningen is een verzamelnaam voor

consumentgericht of zakelijk gericht zijn. Vaak

kantorenproducten aan. Het betreft kantoren voor

een veelvoud aan functies.

wordt met dit begrip ook dienstverlening bedoeld.

twee specifieke doelgroepen die elders in de stad

Om een ‘levendige rand’ te realiseren is er dan ook

Onder publieks (consument)gerichte dienstverlening

Utrecht niet of nauwelijks meer worden aangeboden.

een ruime bestemming opgenomen waarbinnen wonen,

wordt verstaan: uitzendbureau, reisbureau, kapper,

De kracht van de kantoren in Hoge Weide zit met name

dienstverlening (zowel zakelijk als publiekgericht),

videotheek, stomerij etc.. Kortom er is sprake van een

in een goede vertaling van de marktvraag en in een

maatschappelijke en medische voorzieningen,

baliefunctie en men kan zonder afspraak naar binnen.

duidelijk onderscheid met de grootschaliger stedelijke

sport, horeca en bedrijven die geen hinder opleveren

Onder zakelijk gerichte dienstverlening, al dan niet met

kantoren in Leidsche Rijn Centrum.

voor de woningen, mogelijk zijn. Detailhandel valt hier

baliefunctie, wordt verstaan: een advocatenkantoor, een

nadrukkelijk niet onder. Detailhandel is in Hoge Weide

reclamebureau, een notaris en een makelaar.

Tussen de Vallei en de Stadsbaan zijn 4 vrijstaande

niet toegestaan, omdat het programma hiervoor al in

Ook valt te denken aan voorzieningen in de medische

kantoor urban villa’s gesitueerd met een omvang van

het nabijgelegen Leidsche Rijn Centrum is opgenomen.

sfeer (fysiotherapie, huisarts etc.) of sport (fitness).

ca. 2.500m² per stuk. Met een footprint van 500m²

Naast maatschappelijke voorzieningen of bedrijven
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Gelet op ervaringen elders in Utrecht met betrekking

à 600m² in 4 à 5 bouwlagen hebben de villa’s zeer

Horeca

tot het invullen van zogenaamde commerciële plinten is

courante afmetingen. Dit type urban villa komt tegemoet

Conform de Horecanota is horeca in de categorieën B,

het uitgangspunt niet om de hele plint direct te vullen

aan de wens van veel middelgrote kantoorgebruikers

C, D1 en D2, profiel 12: wijk-, buurt en winkelcentra

met commerciële voorzieningen. Daarom wordt ook de

in de stad die op zoek zijn naar een zelfstandig en

en voorzieningenstrips toegestaan. In het plangebied is

mogelijkheid gecreëerd om bedrijvigheid toe te staan,

vrijstaand kantoor in een groene parkachtige setting. Een

2.000m² beschikbaar voor de horecafunctie. Het heeft

die valt binnen de milieucategorie 1 en 2. Uiteraard

goede referentie zijn de urban villa’s aan de Orteliuslaan

de voorkeur om de verschillende categorieën (B, C, D1

dient de bedrijvigheid te passen in een woonmilieu.

op Papendorp, waar het parkeren in een groene heuvel

en D2) te spreiden over de blokken en niet bijvoorbeeld

Commerciële en niet-commerciële voorzieningen zijn

onder het maaiveld is weggewerkt. Van belang is dat de

twee snackbars in één en hetzelfde blok. Bij de uitgifte

toegestaan in de boerderij De Hoef en in de plint van

kantoor urban villa’s een eigen identiteit en uitstraling

van de grond aan een ontwikkelaar of corporatie wordt

de appartementengebouwen aan de noord-, oost- en

krijgen. De kantoor urban villa’s kunnen afzonderlijk

dit vastgelegd in de uitgifteovereenkomst. Ook in de

zuidzijde van het plan; in de ‘levendige rand’. In het

worden ontwikkeld. Een goede zichtbaarheid aan de

voorschriften van het bestemmingsplan wordt een

gebouw ten westen van de aansluiting op de Verlengde

Stadsbaan is evident. De ervaring leert dat gebruikers

dergelijke regel opgenomen.

Langerakbaan zijn commerciële voorzieningen in alle

van deze urban villa’s een eigen stempel willen drukken

op de architectuur. De kantoor urban villa’s parkeren

maximaal acht bouwlagen mogelijk zijn en dat behalve

onder het gebouw, in een tweelaagse parkeergarage.

een kantorenfunctie ook een woonfunctie mogelijk is.

Per twee kantoor urban villa’s zijn de parkeergarages

Hierdoor worden andere concepten niet uitgesloten

geschakeld.

en kan op wijzigende marktomstandigheden worden
ingespeeld.

De locatie Stadsbaan/Archeologielaan biedt een voor
Utrecht uniek concept voor een ‘vergeten’ groep

Marge

kantoorgebruikers. Het betreft 13 kantoor-herenhuizen

Voor alle in dit hoofdstuk opgenomen metrages geldt,

van ca. 500m² per stuk. De herenhuizen zijn bijzonder

dat indien een ontwikkeling net iets meer vierkante

in trek bij volwassen zakelijke dienstverleners met 15 à

meters nodig heeft voor een goede inpassing of

20 fte personeel. In veel gevallen betreft het directeur-

architectonische uitwerking, het aangegeven metrage

aandeelhouders die het kantoorpand zien als een

verhoogd kan worden met maximaal 10%. Bij het

toekomstig pensioen. Deze herenhuizen kunnen goed

opstellen van dit stedenbouwkundig plan is rekening

in één projectontwikkeling worden ontwikkeld, mits

gehouden met deze marge. Het streven is echter

voldaan wordt aan de voorwaarde dat gebruikers de

hier geen gebruik van te maken. Voor gebruik van

mogelijkheid krijgen om het pand te kopen. Door te

deze marge is bovendien toestemming nodig van de

kiezen voor parkeren halfverdiept onder de gebouwen

gemeente.

en een eerste kantoorlaag die wat hoger is dan de
gebruikelijke 4 meter, kan ook bij een gebouw van drie
lagen een stedelijk gevelbeeld ontstaan van ca. 14m
hoogte.
Het gaat om een bijzondere locatie in het zicht vanuit
Leidsche Rijn Centrum, het Park Leeuwesteyn, het A2park en de Stadsbaan. Bovendien gaat het om de locatie
in Hoge Weide, die pas in de laatste fase in ontwikkeling
wordt genomen. Om deze redenen wordt in dit
stedenbouwkundig plan niet enkel het concept kantoorherenhuizen mogelijk gemaakt. In het bestemmingsplan
en op de bouwhoogtekaart is opgenomen dat hier
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3.4 Verkeer en parkeren
In het stedenbouwkundig ontwerp hebben de
automobilist, de voetganger en de fietser ruime
mogelijkheden om het gebied te bereiken (zie de hoofd
verkeersstructuur en langzaam verkeer in het hoofdstuk
stedenbouwkundig plan).

Openbaar vervoer
Het treinstation Leidsche Rijn Centrum is een belangrijk
openbaar vervoersknooppunt voor de Centrale Zone.
De Stationsknoop Leidsche Rijn Centrum ligt aan
de spoorlijn Utrecht - Den Haag en heeft de status
Randstad Spoor (RSS). Het streven is gericht op een
Intercitystatus.
Vanaf dit knooppunt lopen een aantal openbaar
vervoerslijnen. Allereerst loopt de HOV-baan vanaf het
knooppunt (treinstation) via Leidsche Rijn Centrum en
het Verlengde Amaliapark richting Parkwijk en overig
Leidsche Rijn. Het plangebied Hoge Weide grenst aan de
noordzijde aan deze HOV-baan. Over de Stadsbaan en
de Langerakbaan lopen enkele buslijnen die zorgen voor
de verbinding van Leidsche Rijn met de bestaande stad.
Door de wijk Hoge Weide zal geen bus rijden.

OV- en HOV-verbinding en geplande haltes
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Parkeernormen

Parkeernormen

PARKEERNORMEN GEMEENTE UTRECHT

Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan zijn de
parkeernormen aangehouden zoals opgenomen in de
Herijking van de Parkeernormen Gemeente Utrecht
‘(april 2008).
Bij bepaling van het aantal parkeerplaatsen dient
het parkeren op eigen terrein als volgt te worden
meegeteld. Hierbij geldt dat de oprit is minimaal 5m lang
en 2,5m breed is.

sociale woning
dure huur/goedkope koop
dure koop
bejaardenwoning
seniorenwoning/klein appartement
bijzondere woonvormen
kantoor
werken
bedrijfsverzamelgebouw / atelier
café, discotheek, cafetaria
horeca
restaurant
voorziening maatschappelijke voorziening
zorg
arts, maatschap, kruisgebouw, therapeut
basisonderwijs
onderwijs creche, kinderdagverblijf
peuterspeelzaal
religie
religiegebouw
wonen

‘Actualisatie Ontwikkelingsvisie 2003’ en de ‘Partiële

toelichting
(indicatief)

functie
4)
4)
4)

normgrondslag
woning
woning
woning
woning
woning
woning
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
behandelkamer
leslokaal
arbeidsplaats
groepsruimte
zitplaats

5)
6)
6)

7)
6) 7)
6) 7)

norm (bandbreedte) incl. bezoekers 1)
Schil / LR
bezoekers tov
totaal
min
max
1,25
1,35
0,25 / won.
1,45
1,55
0,3 / won.
1,65
1,75
0,3 / won.
0,6
0,2 / won.
1,1
0,2 / won.
0,3
0,2 / won.
0,8
1,5
5%
0,8
1,7
10%
4,0
6,0
90%
8,0
10,0
80%
1,0
3,0
90%
1,5
2,0
65%
0,5
1,0
0%
0,6
0,8
0%
0,5
1,0
0%
0,05
0,2
99%

OPMERKINGEN:
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1)

De genoemde normen zijn inclusief bezoekersparkeren.

4)

Bij toevoeging atelier of werkunit worden de minimale en maximale norm opgehoogd met 0,3.

5)

Indien collectieve voorzieningen niet tijdig en op loopafstand voorhanden zijn is het mogelijk om:
(1) voor kantoren de maximumnorm in de Centrale Stad met 0,2 / 100 m2 en in de Schil met 0,4 / 100 m2 te verhogen;
(2) voor arbeidsintensieve bedrijven de maximumnorm in de Centrale Stad met 0,5 / 100m2 en in de Schil met 0,8 / 100m2 te verhogen

6)

De genoemde normen zijn indicatief

7)

De genoemde normen voor basisonderwijs, creches, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn alleen voor langparkeerders en zijn in bestaand stedelijk gebied indicatief.
Voor halen & brengen zijn geen algemene normen te maken, maar is per object een analyse nodig.

wijze van parkeren

telwijze van de parkeerplaatsen

garage met oprit (van voldoende lengte)

1

garage zonder oprit

0,5

carport

0,85

tuinparkeerplaats

0,5

openbare parkeerplaats

1

parkeerplaats in collectieve voorziening

1
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4 Beeldkwaliteit
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4.1 Algemeen
Leeswijzer

Tot slot dient nog vermeld te worden dat het

uitstraling krijgt. Een traditionele vormgeving wordt

Voor de bebouwing van Hoge Weide wordt gestreefd

beeldkwaliteitplan zo is opgezet, dat de voorschriften

niet uitgesloten, mits dit met een moderne interpretatie

naar een zekere mate van variatie en samenhang.

en richtlijnen zorgen voor continuïteit en samenhang,

wordt uitgevoerd.

terwijl wel voldoende mogelijkheden voor variatie en
Het beeldkwaliteitplan is als volgt opgezet. Eerst volgt

interpretatie worden gewaarborgd. Afwijkingen zijn

De bebouwing van met name de Amaliabuurt en

een algemene inleiding, waarin in algemene bewoording

in overleg mogelijk, indien deze de beoogde kwaliteit,

Voornse Poort wordt stedelijk, door bebouwing van een

wordt omschreven wat de gewenste sfeer en het

ambitie en samenhang behouden.

stevige, stedelijke schaal die direct aan de relatief smalle

karakter van de wijk is.

openbare ruimte grenst. De combinatie van gesloten

Vervolgens komt het toetsingskader. Hoge Weide

Beeldkwaliteit algemeen

bebouwing met een stevige maat met de smalle straten

wordt vergedeeld in deelgebieden, die apart worden

Het plangebied Hoge Weide grenst aan de noord-,

levert een stedelijk spanningsveld op. Door te sturen op

uitgewerkt aan de hand van toetsingscriteria.

oost- en zuidzijde aan stedelijke ruimtes: Leidsche Rijn

zaken als bouwhoogte, het samenvoegen van woningen

In de bijlage staat een toelichting op de toetsingscriteria.

Centrum, Stadsbaan en de Verlengde Langerakbaan.

tot één architectonische eenheid en het gebruik van

Hierin worden de gehanteerde thema’s nader uitgelegd

Om hierop te reageren krijgt de bebouwing in de

solide materialen, ontstaat het gewenste stedelijke

en wordt aangegeven hoe deze thema’s het totale

Amaliabuurt en de Voornse Poort een stedelijke

beeld.

beeld beïnvloeden. Het is bedoeld als achtergrond

uitstraling.

informatie waarin de achterliggende gedachte van de
toetsingscriteria wordt toegelicht.

In het Hoge Weidekwartier is ook sprake van stedelijke
Het Park de Hoge Weide wordt door middel van de

bebouwing, maar door een meer informele plaatsing

Vallei de wijk Hoge Weide ingetrokken. Hierdoor

op de kavel en doordat van het gebruik van gesloten

De referentiebeelden zijn opgenomen als een toelichting

ontstaat een grote groene ruimte, waar het Hoge

bouwblokken wordt afgeweken, ontstaat een meer

op onderdelen van de beeldkwaliteitregels. De

Weidekwartier in ligt. In aansluiting op de groene

ontspannen beeld.

referentiebeelden zijn geen voorbeelden die volledig

setting krijgt de bebouwing in het Hoge Weidekwartier

kunnen worden overgenomen in Hoge Weide. De in het

een meer informele uitstraling.
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Samenhang
Het is wenselijk om een harmonieus beeld na te streven,

stedenbouwkundig plan Hoge Weide opgenomen regels
en de eisen Integrale Woning Kwaliteit zijn namelijk een

Stedelijk wonen

waarbinnen variatie van belang is. Door een harmonieus

vastgesteld kader voor de bouwplanontwikkeling. In

Hoge Weide wordt een nieuwe wijk, opgebouwd

beeld na te streven ontstaat niet alleen een rustig beeld,

geval van onduidelijkheid of tegenspraak is de tekst altijd

volgens hedendaagse wensen en kenmerken. In de

maar kunnen accenten worden gelegd. De accenten

leidend boven de referentiebeelden. Kaartmateriaal is

bebouwing zal dit ook tot uiting moeten komen,

zullen sterker naar voren komen tegen de achtergrond

indicatief en dient niet als maatvast te worden beschouwd.

doordat de architectuur een moderne, hedendaagse

van de samenhangende wijk.

Door op enkele architectonische thema’s te sturen, wordt

Sturing

een samenhangend architectonisch beeld bereikt. Een sterk

De sturing van de beeldkwaliteit gebeurt aan de hand van

middel is het gebruik van een samenhangend kleurenpalet.

een zevental hoofdthema’s. Aan de hand van deze thema’s

In Hoge Weide wordt gekozen voor een rustig, stedelijk

worden verschillen tussen deelgebieden gelegd, maar kan

kleurenpalet met voornamelijk donkere, gedekte tinten,

ook op samenhang gestuurd worden. Deze zeven thema’s en

waarbinnen veel nuances mogelijk zijn. Door daarnaast de

de effecten die ze kunnen bereiken zijn:

bandbreedte voor het volume (hoogte, kapvorm) vast te

• rooilijn

leggen, ontstaat een samenhangend beeld.

• overgang openbaar-privé
• architectonische eenheden

Variatie

• gevelindeling

Het schrikbeeld bij de zoektocht naar samenhang in de

• hoogteverschil

bebouwing is dat dit leidt tot een saaie woonomgeving,

• kleur en materiaal

die ontdaan is van enige variatie. Het is van belang dat er

• parkeren

variatie ontstaat op verschillende schaalniveaus: zowel
op het niveau van de woning, als op het niveau van het

Voor een meer uitgebreide toelichting bij deze thema’s

bouwblok.

wordt verwezen naar de ‘toelichting toetsingscriteria’.

Door in de gevelindeling individuele woningen zichtbaar te
maken, ontstaat binnen een architectonische eenheid een
gevarieerd beeld. Door vervolgens een architectonische
eenheid maar één maal in een straat toe te staan, ontstaat
ook in de straat een gevarieerd beeld.
Ook tussen verschillende deelgebieden ontstaan kleine
verschillen. Zo verschilt de wijze waarop er met het
hoogteverschil om wordt gegaan tussen de Amaliabuurt
en de Voornse Poort. Ook de ligging aan een stedelijke
straat (Amaliabuurt, Voornse Poort) of juist aan een groene
openbare ruimte (Hoge Weidekwartier) en de wijze waarop
de woningen op deze situaties reageren, zorgt voor variatie.

Stedenbouwkundigplan Hoge Weide. 16 februari 2010

51

particulier ontwikkelde
woon-werkwoningen

kantoor urban villa’s

Deelgebieden
Legenda
Amaliabuurt en Voornse Poort:
binnengebied

onderwijscluster
bijzondere woontypes

Amaliabuurt en Voornse Poort:
buitenschil
Amaliabuurt en Voornse Poort:
binnenschil
Hoge Weidekwartier:
binnengebied

vrije kavels: twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande
woningen

Hoge Weidekwartier:
binnenschil
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bijzonder bebouwingsaccent

4.2 Toetsingscriteria
Deelgebieden

• Of de buitenkant van een buurt grenst juist aan een

Op de volgende pagina’s worden per deelgebied

Voor de werkbaarheid van dit document is het

parkachtige ruimte (de Vallei, Park de Hoge Weide,

de belangrijkste regels samengevat en worden

plangebied in enkele deelgebieden vergedeeld (zie

Rijnkennemerlaan): de binnenschil. De overgang

uitzonderingen en aanvullingen gegeven.

de kaart op de pagina hiernaast). De verdeling in

tussen de woning en deze parkachtige ruimte krijgt

deelgebieden gebeurt in drie lagen.

bijzondere aandacht.
• De binnenkant van een buurt wordt gevormd door

Allereerst is er de laag van de buurten:

stedelijke woonstraatjes waar het karakter van de

• Amaliabuurt en Voornse Poort– Gezien de ligging

bovengenoemde buurten uit spreekt.

dicht tegen het centrum en de stedelijke routes aan,
worden dit buurten met een stedelijk karakter. De

Uitzonderingslocaties:

nadruk komt te liggen op solide bebouwing met een

• Op de steile helling, tussen boerderij De Hoef en de

wat grotere hoogte langs de randen. Doordat het

Stadsbaan komen enkele bijzondere kantoor urban

hoogteverschil verschillend verloopt in de beide

villa’s. De kantoor urban villa’s vormen openingen in

buurten, ontstaat een nuance in het karakter van de

de verder gesloten wandbebouwing van de Stadsbaan,

beide buurten.

waardoor een blik op de Vallei wordt gegeven.

• Hoge Weidekwartier – Deze buurt ligt ingeklemd

• Ten zuiden van de kantoor urban villa’s is een

tussen de groene wiggen van de Vallei en Park de

onderwijscluster gepland. Het gaat hier om een

Hoge Weide. In deze buurt wordt gestreefd naar een

afwijkende functie in de wijk, met een afwijkende

combinatie van stedelijke bebouwing met een wat

ruimtelijke opzet. Het beeld sluit echter aan bij de

informeler karakter, om zo een goede overgang te
krijgen tussen de omliggende parkachtige ruimtes en
de stedelijke omgeving.

directe omgeving.
• Het zuid-westelijke deel van het Hoge
Weidekwartier krijgt een wat lossere opzet, passend
bij de ligging zo dicht bij Park de Hoge Weide.

Het onderscheid tussen de binnenkant en de buitenkant

• In de zuidelijke punt van de Amaliabuurt komt een

van een buurt:

cluster bijzondere woontypes in een landschappelijke

• De buitenkant van de buurt grenst aan een

setting.

stedelijke ruimte (Verlengde Melissekade, Stadsbaan,

• In de zuidpunt van de Voornse Poort komt een

Langerakbaan): de buitenschil. De bebouwing

bijzonder bebouwingsaccent, dat relatief vrij in de

begeleidt deze hoofdroutes op een stedelijke manier.

ruimte staat.
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Typologische opzet bebouwing
Op deze beide pagina’s staat schematische weergave van het beeld dat met de toetsingscriteria beoogd wordt, het is niet de bedoeling een exact eindbeeld te
schetsen. .

Amaliabuurt en Voornse Poort - Algemeen
• stedelijk kleurenpalet met rood-bruine tinten
• gevelindeling met een verticale nadruk
• architectonische eenheden tussen de 3 en 8 eenheden

Amaliabuurt en Voornse Poort - Buitenschil
• stedelijk kleurenpalet met rood-bruine tinten
• gevelindeling met een verticale nadruk, gevelopeningen hebben een sterke ritmiek
• solide bebouwing van een stevige maat, tot 8 lagen hoog. Kantoor herenhuizen en woonwerkwoningen zijn lager en zijn familie van elkaar

Amaliabuurt en Voornse Poort - Binnenschil
• bebouwing reageert op de mooie ligging aan de Vallei door het gebruik van grote gevelopeningen
• in de Amaliabuurt moet binnen de woning een hoogteverschil oplopend tot 6 meter worden opgelost
• in de Voornse Poort is de overgang op het park stenig door de aanwezigheid van een weg, in de Amaliabuurt grenzen de woningen met een mee ontworpen terras aan de Vallei

54

Kantoor Urban Villa’s
• twee gezichten: de zijde van de Stadsbaan stedelijk in aansluiting op de buitenschil van de Amaliabuurt en Voornse Poort. De zijde van de Vallei lichter passend bij de groene setting
• de oriëntatie is alzijdig, met aan de zijde van de Vallei een gevarieerde gevelindeling met grote gevelopeningen
• er wordt gekozen voor een bijzondere dakvorm

Hoge Weidekwartier - Algemeen
• licht kleurenpalet passend bij de groene ligging, tinten varierend van crème tot oker en bruin
• gevelindeling niet nadrukkelijk horizontaal of verticaal
• kleinere architectonische eenheden, tussen de 2 en 6 eenheden
• meer gebruik van kappen

Hoge Weidekwartier - Binnenschil
• bebouwing reageert op de mooie ligging aan de Vallei door het gebruik van grote gevelopeningen
• aan de zijde van de Vallei is de overgang op het park stenig door de aanwezigheid van een weg. Aan de zijde van de Hogeweide grenzen de woningen met een mee ontworpen
terras aan het park

Vrije Kavels
• kleinere eenheden (vrijstaande woningen en twee-onder-één-kappers) die los op een wisselende rooilijn staan
• bebouwing krijgt een informele sfeer door het gebruik van (samengestelde) kappen of een bijzondere dakvorm
• de erfafscheiding bestaat uit een groene haag, die het groene karakter van de buurt versterkt

Stedenbouwkundigplan Hoge Weide. 16 februari 2010

55

Door de combinatie van een bijzondere overgang van de
woning naar de straat, een samenhangend kleurenpalet en
variatie in architectonische elementen ontstaat een interessant
straatbeeld.

Woningen worden samengevoegd in architectonische eenheden.

De gevelindeling is hoofdzakelijk verticaal.
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De erfafscheiding wordt om de hoek mee-ontworpen.

De bebouwing staat ‘stevig op de grond’, doordat het hoofdmateriaal van de gevel doorloopt tot aan de grond. Individuele
woningen zijn herkenbaar.

De overgang naar de straat wordt bijzonder vormgegeven.

De overgang naar de straat wordt bijzonder vormgegeven, in
sommige gevallen moet een hoogteverschil worden opgevangen.

4.3 Amaliabuurt en Voornse Poort - algemeen
Rooilijn en oriëntatie
• de bebouwing staat op één rooilijn, evenwijdig aan de
straat bouwblokken zijn gesloten van karakter
• de bebouwing is op de straat georiënteerd de
bebouwing wordt om de hoek gezet, zijgevels worden
mee ontworpen

• in het verlengde van de ‘Hollandse Straat’ komen

Kleur- en materiaalgebruik

twee accenten voor, deze zijn beide 4 lagen hoog

• kleuren zijn hoofdzakelijk donker, gekozen wordt

• daken zijn plat, hebben een lessenaarskap of een

voor een palet, variërend van rood, roodbruin en

langskap, de gootlijn ligt op minimaal 2 lagen
• de dakrand wordt modern stedelijk vormgegeven,
grote dakoverstekken zijn niet toegestaan. Aan de

bruin tot antraciettinten
• de bebouwing krijgt een solide, stedelijk karakter
door het gebruik van solide materialen als baksteen,

• daar waar een hoogtesprong tussen het niveau van de

vormgeving wordt zorg besteed, bijvoorbeeld door

woning en het maaiveld moet worden opgelost, ligt

een afwijkend metselverband (rollaag) of door het

het hoofdvlak van de voorgevel achter de erfgrens

toepassen van een aparte stenen of betonnen daklijst

zodat de hoogtesprong in de zone tussen de woning

eventuele dakkapellen of andere verbijzonderingen

en de straat kan worden opgelost. De afstand van het

van het dakvlak worden met zorg mee ontworpen en

Parkeren

hoofdvlak van de voorgevel tot de erfgrens is in de

maken onderdeel uit van het dakvolume

• het bewonersparkeren wordt binnen de

• de overgang wordt op een stenige manier

Architectonische eenheden

van een achterpad of door de achtertuin kunnen

• een architectonische eenheid is minimaal 3 en

bereiken

maximaal 8 eenheden lang. Het verschil tussen

vormgegeven, er komen dus geen voortuintjes of

architectonische eenheden wordt verkregen door in

hagen, met uitzondering van de Hollandse Straat

ieder geval 2 van de volgende kenmerken te wisselen:

waar wel met voortuinen wordt gewerkt

(a) de gootlijn wisselt, (b) de gevelindeling wisselt, (c)

• aan de erfafscheidingen aan de zijkant wordt met de
woning mee ontworpen, aan de achterkant wordt

en lichtere materialen worden gebruikt

bouwblokken opgelost, die de bewoners door middel

gehele straat gelijk

Overgang openbaar-privé

natuursteen en glad beton
• voor accenten in de bebouwing kunnen lichte tinten

• bezoekers parkeren in de straat op daarvoor
aangegeven locaties

de kleur en/of materiaalgebruik wisselt, (d) overgang
openbaar-privé wisselt

voor een duurzame collectieve oplossing gekozen

Geleding van gevels
Bouwhoogtes en dakvorm
• om de bebouwing een stedelijke schaal mee te geven
is de bebouwing aan de straatzijde minimaal 2 lagen
en maximaal 3 lagen hoog
• bij woningen op een straathoek is een maximale
bouwhoogte van 4 lagen mogelijk
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• uitgangspunt is een gevelopbouw met een meer
verticale nadruk, gevelopeningen zijn verticaal en
worden versterkt door te werken met diepe negges
• de bebouwing staat ‘stevig op de grond’, doordat het
hoofdmateriaal van de gevel doorloopt tot aan de
grond
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Langs de hele buitenschil is de bebouwing voorzien van een
levendige, verhoogde plint.
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Particulier ontwikkelde woon-werkwoningen zijn individueel
herkenbaar, maar hebben door het gebruik van een ritmiek
in de gevel wel een sterke samenhang.

Een aantal belangrijke hoeken wordt verbijzonderd doordat
deze minimaal 1 laag hoger zijn dan het middendeel.

Het eventuele hoogteverschil wordt binnen het bouwblok
overwonnen.

De bebouwing kent een sterke ritmiek in de gevel.

Bebouwing wordt samengevoegd in stedelijke blokken.

Gevelopeningen zijn verticaal en worden versterkt door diepe
negges, tezamen vormen deze een sterke ritmiek in de gevel.

4.4 Amaliabuurt en Voornse Poort - buitenschil
Hier gelden de algemene regels voor de Amailiabuurt

• er wordt een hoogteaccent van minimaal 8 en

wisselt, (b) de gevelindeling wisselt, bijvoorbeeld

en Voornse Poort, met enkele aanvullingen en

maximaal 12 lagen hoog geplaatst op de plaats waar

doordat gevelopeningen op een andere hoogte

uitzonderingen:

de Utrechtse Singel en een as vanuit Leidsche Rijn, op

zitten of anders van vorm zijn, (c) de kleur en/of

de Amaliabuurt aankomt

materiaalgebruik wisselt, (d) over gang openbaar-

Rooilijn en oriëntatie
• de bebouwing staat op één rooilijn, evenwijdig aan

• op een tweetal markante plekken worden meer

privé wisselt

bescheiden accenten geplaatst: bij de verspringing

de straat, eventuele hoogtesprongen tussen privé en

in de bebouwing aan de Verlengde Melissekade

Geleding van gevels

openbaar worden achter de rooilijn opgelost

en op het einde van de wandbebouwing aan de

• de gevel wordt als een schil om het gebouw gelegd

• de hoeken op de kruisingen van de Verlengde
Melissekade en de Langerakbaan op de Stadsbaan
kragen op de bovenliggende verdiepingen maximaal
3 meter uit. De uitkraging mag alleen richting

Langerakbaan. Deze accenten worden minimaal 1 laag
hoger dan het middendeel van het blok
• bebouwing krijgt een stedelijke beëindiging door een
plat dak

• in de bebouwing aan de Verlengde Melissekade waar

versterkt door diepe neggen, tezamen vormen de
gevelopeningen een duidelijke ritmiek in de gevel
• het is mogelijk elementen terug te leggen (zoals

Stadsbaan en/of Langerakbaan

Hoogteverschil

zodat de nadruk op het volume komt te liggen
• gevelopeningen zijn verticaal en worden

Architectonische eenheden

loggia’s, stijgpunten) of beperkt naar voren te laten

• langs de Verlengde Melissekade bestaat een blok

steken (max 1m) op de bovenverdiepingen, maar

tussen twee afslaande wegen uit maximaal twee

deze elementen zijn altijd ondergeschikt aan de

het hoogteverschil moet worden opgelost, worden

architectonische eenheden. De eerste twee blokken

hoofdmassa en maken onderdeel uit van de ritmiek

min. 2 en max. 5 panden samengetrokken op één

in het verlengde van de Melissekade vormen een

niveau

sterke familie met de bebouwing aan de Melissekade
• de panden langs de Verlengde Melissekade

Overgang openbaar-privé

die particulier ontwikkeld worden, zullen niet

• de overgang wordt op een stenige manier

samenwerken als architectonische eenheden. Deze

in de gevel
• de bebouwing staat ‘stevig op de grond’, doordat het
hoofdmateriaal van de gevel doorloopt tot aan de
grond
• galerijen worden bij voorkeur niet toegepast aan de

vormgegeven, een afwijkende stoepzone is echter

panden zijn echter wel familie van elkaar door de

straatzijde. Indien ze toch worden toegepast gaan ze

niet mogelijk

keuze voor samenhangende solide materialen en het

schuil achter de schil van de gevel en gaan ze op in de

gebruik van een duidelijke ritmiek/raster in de gevel

ritmiek van de gevel

Bouwhoogtes en dakvorm
• de minimale hoogte is 4 lagen en de maximale hoogte

• langs de Stadsbaan heeft een architectonische

• door de hoogte van de bebouwing van de schil

eenheid een maximale lengte van 60 meter. Na

is ook de achterzijde van de bebouwing goed

is 8 lagen, met uitzondering van blok 1.1, deze is in

deze 60 meter wisselt in ieder geval 2 van de

zichtbaar vanuit het openbaar gebied (vanuit het

het geval van kantoren minimaal 3 lagen hoog

volgende 4 kenmerken te wisselen: (a) de gootlijn

binnengebied). Om deze reden wordt ook de

Stedenbouwkundigplan Hoge Weide. 16 februari 2010

59

De eerste twee blokken in het verlengde van de Melissekade zijn sterk
familie van de blokken aan de Melissekade (foto: Melissekade).

Het horizontale effect van galerijen kan voorkomen worden
door de galerijen te laten verspringen in de gevel....

.... of door de galerijen achter een doorgaande gevel te leggen.

Het accent op de kruising Rijnkennemerlaan - Langerakbaan
wordt gezien als een vrij element met een vrije vormgeving.

Deze vrije vormgeving kan ook in de gevel tot uiting komen.

Ook de achterzijde van de bebouwing wordt met zorg vormgegeven (foto: achterzijde Melissekade).

De bebouwing van de schil is ook de achterzijde goed zichtbaar vanuit het openbaar gebied. De ‘achterzijde’ moet dan
ook met zorg ontworpen worden.
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achtergevel met zorg ontworpen, onder meer door

naar het maaiveld binnen het bouwblok, waarbij het

het gebruik van hoogwaardige materialen. Een

parkeren door middel van een groen dek aan het

met plat dak (geen losse dakopbouw) of voor een

horizontale benadrukking door bijvoorbeeld lange,

zicht wordt onttrokken

bijzondere kapvorm

ononderbroken galerijen (max. 60m) of horizontaal
doorlopende balkons is niet toegestaan

• als het hoogteverschil te klein wordt om het

• er wordt gekozen voor een strakke beëindiging

• de gevel heeft een vrije gevelindeling

parkeren onder het gebouw, maar boven het

• in verband met de plaatsing in de groene ruimte is de

grondwaterpeil op te lossen, is het mogelijk

materialisatie licht, mogelijke materialen zijn hout,

voorzieningen in de plint is de begane grond minimaal

binnen het bouwblok te parkeren onder een groen

vlak metalen elementen, leisteen, licht gekleurde stuc

3,5 meter en maximaal 6,5 meter hoog

parkeerdek

en glas

• in verband met de gewenste levendigheid en

• een aantal hoekpanden verdienen extra zorg, het gaat

• als de blokken door middel van particulier

hierbij om de hoeken: kruising ‘Hollandse Straat’ –

opdrachtgeverschap worden ontwikkeld is het ook

Verlengde Melissekade, kruising ‘Hollandse Straat’

mogelijk om het parkeren binnen het bouwblok

– Stadsbaan en de hoek direct ten zuidwesten van

onder een groen dek of in de achtertuin op te lossen

de verspringing aan de Verlengde Melissekade. Deze

• door gaten in de dekken te maken kan er

hoeken worden met dezelfde zorg als de voorgevels

natuurlijk geventileerd worden, kunnen er bomen

uitgewerkt, bij voorkeur komt een transparante

door het dek groeien en kan er daglicht in de

dubbelhoge entreepartij of een ruimte met entresol

parkeervoorziening komen. Een goede verlichting van

op de hoek te liggen

de parkeervoorzieningen is in ieder geval van belang
in verband met de sociale veiligheid

Kleur- en materiaalgebruik
• zie Amaliabuurt - Voornse Poort algemeen

• bezoekers parkeren in de straat op daarvoor
aangegeven locaties

• in de eerste twee blokken in het verlengde van de
Melissekade is het verplicht met baksteen in de gevel

Bijzonder bebouwingsaccent

te werken

• het bebouwingsaccent op de kruising van de
Rijnkennemerlaan met de Langerakbaan wordt gezien

Parkeren
• door de hoogteverschillen te gebruiken

als een vrij element
• het vrije accent wordt op de aangegeven plek

wordt er onder de gebouwen in gebouwde

geplaatst en maakt geen onderdeel uit van de

parkeervoorzieningen geparkeerd. Eventueel is het

wandbebouwing aan de Langerakbaan

mogelijk deze parkeervoorzieningen uit te breiden
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• de hoogte is minimaal 2 en maximaal 8 lagen
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De bebouwing komt op een contrasterende plint te staan.
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Er ontstaat een contrast tussen de solide gevel aan de zijde
van de Stadsbaan en een lichte gevel aan de zijde van de Vallei.

De plint kan eventueel ook groen ingekleed worden.

De kantoor villa’s kijken uit over de groene vallei.

De impact van de plint kan verkleint worden door een verspringing aan te brengen.

De bebouwing krijgt een bijzondere dakvorm.

Tussen de kantoor urban villa’s komen grote trappartijen, om
van het niveau van de Stadsbaan op het niveau van de Vallei
te komen.

4.5 Kantoor urban villa’s
Langs de Stadsbaan komen een aantal kantoor urban
villa’s, op de plek waar het hoogteverschil het grootste
is en de hellingen het steilst zijn. Deze kantoor urban

plint staat in de Vallei
• eventueel is het mogelijk een rondgang op de plint,
om het gebouw, toe te passen

villa’s zullen enerzijds deel uit gaan maken van de

Bouwhoogtes en dakvorm

zijde een gezicht naar het park maken. De oplossing

• gezien vanaf de Stadsbaan is de hoogte minimaal 4 en
maximaal 5 lagen hoog
• er wordt gekozen voor een bijzondere dakvorm,

Rooilijn en oriëntatie

zoals een gebogen dak of een verjongde dakopbouw

• aan de zijde van de Stadsbaan staan de kantoor urban
villa’s op de rooilijn van de wandbebouwing
• aan de zijde van de Vallei mag de rooilijn wisselen
• tussen de gebouwen zitten open ruimtes die
doorzicht geven

Architectonische eenheden
• de kantoor urban villa’s zijn duidelijk familie van

Hoogteverschil
gebouwen op een plint te plaatsen
• tussen de plinten is ruimte voor luie trappen om
van het niveau van de Vallei op het niveau van de
Stadsbaan te komen

staan en de gekozen materialisatie op elkaar aansluit

Geleding van gevels
• idem als de buitenschil van de Amaliabuurt –
Voornse Poort

meer solide en steenachtige materialen of juist een
• voor de daken: minder gebruikelijke materialen als
leisteen en vlakke metalen elementen zoals zink

Parkeren
opgelost
• de auto inrit ligt inpandig en moet op eigen terrein
worden opgelost. Aan de vormgeving van de inrit
wordt zorg besteedt

• een gevarieerde gevel met grote gevelopeningen
• geen gladde gevel maar juist reliëf in de gevel, doordat
geveldelen naar voren en terug springen

• de overgang is aan de zijde van de Stadsbaan direct en

aan de zijde van de Stadsbaan:
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glas
• voor de plint: afwijkend van de rest van de gevels;

• aan de zijde van de Vallei:

Kleur- en materiaalgebruik

stenig, het gebouw staat direct aan de straat

metalen elementen, leisteen, licht gekleurde stuc en

• het parkeren wordt onder het gebouw, in de plint

Overgang openbaar-privé

• de overgang is aan de zijde van de Vallei direct, de

• materialen zijn licht van karakter, zoals hout, vlak

elkaar, o.m. doordat ze op een (sterk) gelijk plint

aan de zijde van de Stadsbaan:
• het hoogteverschil wordt opgelost door de

lichtgrijs, eventueel aangevuld met donkere tinten als

groene oplossing

• de oriëntatie is alzijdig, de entree zit aan de zijde van
de Stadsbaan

• een mix van lichte tinten als wit, crème, lichtgeel en
bruin en antraciet

wandbebouwing langs de Stadsbaan, maar aan de andere
voor het hoogteverschil verdient extra aandacht.

aan de zijde van de Vallei:

• idem als de buitenschil van de Amaliabuurt –
Voornse Poort
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De massa van de woningen is aan de staatzijde hoger dan aan
de parkzijde.

Aan de parkzijde wordt meer gebruik gemaakt van lichte
materialen als natuursteen en hout, ...

... en van glas en vlak metalen elementen.

De afscheiding met het park is mee-ontworpen in de vorm van een stenig muurtje met een hoogte van maximaal 1 meter vanaf
het terras.

Principe doorsnede van een woning aan het park in de Amaliabuurt

mee ontworpen terras
op 2,5m n.a.p.

door hoogteverschil soms
bijzondere
woningen

64

tuin, incl.
parkeerplaats

straat

De bijzondere woningtypes in het cluster hebben een landschappelijk karakter.

hoogteverschil tussen 0 en 6m

park de Vallei

4.6 Amaliabuurt en Voornse Poort - binnenschil
Hier gelden de algemene regels voor de Amailiabuurt

te profiteren en om een soepele overgang van het

Kleur- en materiaalgebruik

en Voornse Poort, met enkele aanvullingen en

openbare park naar de privésfeer van de woning te

• kleuren: zie Amaliabuurt - Voornse Poort algemeen

uitzonderingen:

maken

• materiaal: om goed aan te sluiten bij de groene

• het terras ligt tussen op 0,5 meter boven het niveau

Rooilijn en oriëntatie
• de entree van de woningen is aan de straatzijde

van het park (2,5m NAP)
• de afscheiding met het park is met de woning mee

(noord-westzijde), in de Amaliabuurt bevindt zich aan

ontworpen in de vorm van een stenig muurtje met

deze kant ook een meer privé gelegen tuin

een hoogte van maximaal 1 meter ten opzichte van

• de woningen oriënteren zich sterk op de parkzijde.

de bovenkant van het terras

Aan deze zijde komen met de woning mee

in de Voornse Poort:

ontworpen terrassen

• een stenige oplossing

omgeving wordt aan de parkzijde, naast het gebruik
van solide materialen, meer gebruik gemaakt van
lichte materialen als hout, vlak metalen elementen,
leisteen, licht gekleurde stuc en glas

Parkeren
• het bewonersparkeren wordt in de Amaliabuurt op
eigen terrein opgelost, aan de zijde van de straat,
in de Voornse Poort wordt het bewonersparkeren

Hoogteverschil

Bouwhoogtes en dakvorm

• in de Voornse Poort staan de woningen van de

• de minimale hoogte aan de zijde van de straat is 2

binnenschil onderling op één peil, het hoogteverschil
wordt in de woning en/of het binnengebied van de
Voornse Poort opgelost

lagen, aan de zijde van het park ook 2 lagen

binnen de bouwblokken opgelost
• bezoekers parkeren in de straat op daarvoor
aangegeven locaties

• de maximale hoogte aan de zijde van de straat is 3
lagen, aan de zijde van het park 4 lagen

Cluster bijzondere woningtypes
• de woningen hebben een alzijdig, landschappelijk

• in de Amaliabuurt wordt het hoogteverschil zowel
tussen de woningen onderling, als ook binnen in de

Architectonische eenheden

woning, opgelost

• zie Amaliabuurt - Voornse Poort algemeen

karakter
• de woningen voldoen aan de noord- en westzijde aan
de regels van het binnengebied van de Amaliabuurt –

Overgang openbaar-privé

Geleding van gevels

Voornse Poort. Aan de zuid- en oostzijde voldoen ze

in de Amaliabuurt:

• om het contact met de groene omgeving te

aan de regels van de binnenschil van de Amaliabuurt

• aan de zijde van de straat vormt een tuin de overgang
tussen de woning en de straat
• aan de zijde van het park vormt een met de woning
mee ontworpen terras de overgang tussen de woning

versterken wordt hier met grotere gevelopeningen
en grotere glasvlakken gewerkt

– Voornse Poort
• als uitzondering zijn beperktere hoogtes denkbaar,
de minimale hoogte is hierbij 1 laag en de maximale
hoogte is 3 lagen

en het park, om zo van het uitzicht over het park
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Bebouwing krijgt een kap, die op minimaal 1,5 laag begint.
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Relatief korte architectonische eenheden op een verspringende
rooilijn.

Kleuren variëren van oker tot bruin en antraciet.

De gevelindeling is niet nadrukkelijk horizontaal of verticaal.

Bruine tinten, een versprongen rooilijn en een groene voortuin.

Voorbeeld van een erfafscheiding die goed bij het groene beeld
van het Hoge Weidekwartier past.

De gevelindeling is niet nadrukkelijk horizontaal of verticaal.

4.7 Hoge Weidekwartier - algemeen
Rooilijn en oriëntatie

dat de doorgaande daklijn wordt onderbroken. Dit

Kleur- en materiaalgebruik

• de bebouwing staat op een verspringende rooilijn,

kan door toevoegingen op het dak zoals zorgvuldig

• het Hoge Weidekwartier krijgt een wat lichter

evenwijdig aan de straat
• de bebouwing is op de straat georiënteerd
• de bebouwing wordt om de hoek gezet, zijgevels
worden mee ontworpen

gedetailleerde dakkapellen, maar ook een bijzondere

kleurenpalet met kleuren die het groene karakter

overgang tussen dakvlak en gevelvlak behoort tot de

van dit deelgebied versterken: tinten variërend van

mogelijkheden

crème, oker en bruin tot antraciet

• de dakrand wordt modern stedelijk vormgegeven,

• de bebouwing krijgt een solide, karakter door

grote dakoverstekken zijn niet toegestaan. Aan de

het gebruik van solide materialen als baksteen

Overgang openbaar-privé

vormgeving wordt zorg besteed, bijvoorbeeld door

natuursteen en glad beton

• alle woningen zijn voorzien van een kleine voortuin of

een afwijkend metselverband (rollaag) of door het

groene haag

toepassen van een aparte stenen of betonnen daklijst

• belangrijk is dat bij hoekwoningen een doorgaande

Architectonische eenheden

beeld van een afgerond bouwblok te versterken

• een architectonische eenheid is minimaal 2 en

collectieve erfafscheiding gekozen

met de Amaliabuurt en Voornse Poort meer gebruik
gemaakt van accenten in lichtere materialen en lichte

oplossing voor de erfafscheiding ontstaat, om zo het
• aan de zijde van de binnenhof wordt een duurzame

• in het Hoge Weidekwartier wordt in verhouding

maximaal 6 eenheden lang
• het verschil tussen architectonische eenheden wordt

kleuren

Parkeren
• het bewonersparkeren wordt binnen de

verkregen door in ieder geval 2 van de volgende 6

bouwblokken opgelost, die de bewoners door middel

Bouwhoogtes en dakvorm

kenmerken te wisselen: (a) de dakvorm wisselt (b)

van een achterpad kunnen bereiken

• om de bebouwing een stedelijke schaal mee te geven

de gootlijn wisselt, (c) de gevelindeling wisselt, (d) de

is de bebouwing aan de straatzijde minimaal 2 lagen

kleur en/of materiaalgebruik wisselt (e) de overgang

en maximaal 3 lagen hoog

openbaar privé wisselt (f) de rooilijn verspringt

• bezoekers parkeren in de straat op daarvoor
aangegeven locaties

• bij woningen op een straathoek is een maximale
bouwhoogte van 4 lagen mogelijk

Geleding van gevels

• de bebouwing krijgt een informele sfeer doordat zij

• de gevel is niet nadrukkelijk verticaal of horizontaal,

is voorzien van kappen, waarbij de hoofdvolumes

gevelopeningen worden versterkt door te werken

van de dakvlakken een simpele opzet hebben,

met diepe negges

bijvoorbeeld een zadeldak met de nokrichting
evenwijdig aan de openbare ruimte
• de kap begint op een minimale hoogte van 1,5 lagen

• de bebouwing staat ‘stevig op de grond’, doordat het
hoofdmateriaal van de gevel doorloopt tot aan de
grond

• omwille van het informele beeld is het belangrijk
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Woningen met terras aan een park.

Er worden in de binnenschil naar verhouding meer lichte
materialen toegepast.

De woningen staan relatief direct met de voorzijde aan het
park.

De woningen aan de Vallei grenzen direct aan het smalle
straatje langs het park.
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De woningen aan de Hogeweide grenzen met de achterzijde
door middel van met de woning mee-ontworpen terrassen aan
het park .

De woningen oriënteren zich op het park.

4.8 Hoge Weidekwartier - binnenschil
Hier gelden de algemene regels voor het Hoge

openbare park naar de privésfeer van de woning te

Weidekwartier, met enkele aanvullingen en

maken

uitzonderingen:

Bouwhoogtes en dakvorm
Rooilijn en oriëntatie

• zie Hoge Weidekwartier - algemeen

• de bebouwing is aaneengesloten en staat op een
doorgaande rooilijn,
• de bebouwing is op het park georiënteerd

Architectonische eenheden
• zie Hoge Weidekwartier - algemeen

• aan de Vallei komen entrees aan de parkzijde
• aan de Hogeweide is de bebouwing ook op de straat
georiënteerd, entrees liggen aan de straatzijde

Geleding van gevels
• zie Hoge Weidekwartier - algemeen

Overgang openbaar-privé

Kleur- en materiaalgebruik

voor de woningen aan de Vallei:

• kleuren: zie Hoge Weidekwartier - algemeen

• de woningen grenzen aan de voorzijde direct aan de

• materiaal: om goed aan te sluiten bij de groene

smalle weg die langs het park loopt
• de overgang wordt op een stenige manier vorm
gegeven, er komen dus geen voortuintjes of hagen

omgeving wordt aan de parkzijde, naast het gebruik
van solide materialen, meer gebruik gemaakt van
lichte materialen

• de eerste 2 blokken aan de Vallei, aan weerszijde van
de Hollandse Straat, liggen juist terug ten opzichte

Parkeren

van de erfgrens en krijgen een groene voortuin

• voor de woningen aan de Vallei wordt het
bewonersparkeren binnen de bouwblokken opgelost,

voor de woningen aan de Hogeweide:
• aan de zijde van de straat vormt een tuin de overgang
tussen de woning en de straat
• aan de zijde van het park vormt een met de woning
mee ontworpen terras de overgang tussen de woning
en het park, om zo van het uitzicht over het park
te profiteren en om een soepele overgang van het
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die de bewoners door middel van een achterpad
kunnen bereiken
• voor de woningen aan de Hogeweide wordt het
bewonersparkeren op eigen terrein opgelost, aan de
zijde van de straat
• bezoekers parkeren in de straat op daarvoor
aangegeven locaties (niet in de straat langs het park)
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Toevoegingen als dakkapellen worden mee ontworpen.

De woningen staan op een wisselende rooilijn.

De woningen kunnen een bijzondere kapvorm krijgen.
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Hagen als erfafscheiding dragen bij aan het groene beeld
van de vrije kavels.

Aan- en uitbouwen hebben een bij het hoofdgebouw passende
vormgeving.

Voorbeeld van woningen met een verbijzonderde kap en een
lichte materialisatie.

Er worden meer lichte kleuren en materialen toegepast.

4.9 Hoge Weidekwartier - vrije kavels
De vrije kavels ten zuiden van de ‘Hollandse Straat’

gericht. De uitwerking van deze gevels vraagt dan

Kleur- en materiaalgebruik

vormen een bijzonder programmatisch onderdeel van

ook om extra aandacht

• zie Hoge Weidekwartier - algemeen

het plan. De woningen ten zuiden van de ‘Hollandse
Straat’, die aan de Vallei en de Hoge Weide grenzen,

Overgang openbaar-privé

Bijgebouwen en aan- en uitbouwen

vallen niet onder de nu volgende beschrijving,

• alle woningen zijn voorzien van een voortuin en

• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw

maar onder die van de binnenschil van het Hoge
Weidekwartier.

zijtuin
• de erfafscheiding bestaat uit een groene haag,
eventueel aangevuld met een spijlenhekje, maximale

Om het beeld van de vrije kavels aan te laten sluiten bij
de rest van het Hoge Weidekwartier gelden voor de vrij

hoogte 1 meter
• bij hoekwoningen wordt de erfafscheiding de hoek

kavels dezelfde regels als voor Hoge Weidekwartier -

omgezet en krijgt achter de voorgevellijn een

algemeen. Voor de woningen, die vrijstaand of als twee-

maximale hoogte van 1,80 meter

Bouwhoogtes en dakvorm
• om de bebouwing een stedelijke schaal mee te geven,

Rooilijn en oriëntatie

is de bebouwing minimaal 2 lagen en maximaal 3

• de bebouwing staat niet op één vaste rooilijn, dit om

lagen hoog

het informele karakter te benadrukken
• het hoofdgebouw heeft een minimale afstand tot de
zijdelingse erfgrens van 2,5 meter, zodat de woningen
duidelijk los van elkaar komen te liggen
• de bebouwing is op de straat georiënteerd, entrees
komen aan de straatzijde

architectuur
• bijgebouwen zijn maximaal zo hoog als de vloer van
de eerste verdieding van het hoofdgebouw, eventueel
met een kap
• aan- en uitbouwen (erkers, carports, dakkapellen,
serres, voorportalen, e.d.) zijn ondergeschikt aan het
hoofdgebouw en hebben een bij het hoofdgebouw

onder-één-kap-woningen gebouwd worden, gelden
verder enkele aanvullingen en uitzonderingen:

en hebben een bij het hoofdgebouw passende

• de bebouwing krijgt een informele sfeer doordat
zij is voorzien van (samengestelde) kappen of een

passende vormgeving
• bijgebouwen en aan- en uitbouwen liggen ten minste
1 meter uit de zijdelingse erfgrens
• aan de zijde van de Rijnkennemerlaan komen geen
gesloten bijgebouwen en aan- of uitbouwen (zoals
garages e.d.)

bijzondere dakvorm
• eventuele dakkapellen of andere verbijzonderingen
van het dakvlak worden met zorg mee ontworpen en
maken onderdeel uit van het dakvolume

Parkeren
• het bewonersparkeren wordt op eigen terrein
opgelost
• bezoekers parkeren in de straat op daarvoor

• de woningen op de hoek van een woonstraatje met
de ‘Hollandse Straat’ hebben hun voorgevel aan de

Geleding van gevels

zijde van de Hollandse Straat

• zie Hoge Weidekwartier - algemeen

aangegeven locaties

• de hoekwoningen aan de Rijnkennemerlaan en aan de
Hollandse Straat zijn niet alleen met hun voorgevel,
maar ook met hun zijgevel op de openbare ruimte
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5 Openbare ruimte
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5.1 Openbare ruimte
De groenstructuur van Hoge Weide is geconcentreerd

Daarnaast is er in de Vallei ruimte voor wateropslag en

in de groene Vallei. Daarnaast hebben de belangrijkste

infiltratie. Langs de oude weg de Hogeweide worden de

ontsluitingswegen met stevige bomenrijen een duidelijke

sloten uitgegraven en verbreed. In de noordelijke tak

structurerende functie in Hoge Weide. In dit hoofdstuk

van de groene Vallei kunnen infiltratievelden worden

wordt de opzet van de profielen weergegeven. Deze zijn

gerealiseerd.

beeldbepalend voor Hoge Weide en zijn noodzakelijk

De interne ontsluiting van de buurten is zoveel mogelijk

voor de ondergrondse infrastructuur.

gericht op de groene Vallei en de parken aan de randen.

De groene Vallei verdeelt de wijk in drie afzonderlijke

Hoge Weide is door een min of meer rondgaande route

buurten en vormt de belangrijkste groenstructuur.

ontsloten voor autoverkeer. Deze route heeft telkens

De randen van de Vallei vangen voor een groot deel

een breed profiel met bomen en haaks parkeren en kent

de enorme hoogteverschillen op die in Hoge Weide

twee verschillende profielen (profiel L en profiel P).

aanwezig zijn. Hierdoor zullen op de aansluitingen

De stedelijke randen van Hoge Weide, de zogenaamde

van hooggelegen straten bijzondere plekken ontstaan

schil of levendige rand, wordt aan de zuid en oostzijde

met trappen, muurtjes en taluds. Deze plekken zijn bij

begrenst door belangrijke stadsassen. Brede stoepen en

uitstek verblijfsplekken voor de wijk.

parallelwegen met 45°-parkeren geven eenheid in beeld
van Hoge Weide aan de stadsassen (profiel B, C, D en

De groene Vallei ligt als een lint door Hoge Weide en

profiel E).

neemt de oude boerderij De Hoef en ook het oude
stuk weg van de Hogeweide in zich op. De Vallei vormt

De meeste woonstraten van Hoge Weide hebben een

een belangrijke interne groen ingerichte langzaam

smal profiel. De woonstraten in de Amaliabuurt en

verkeersroute, waaraan de scholendriehoek en de

Voornse Poort zijn wat stedelijker van opzet en vormen

boerderij, met hierin een lokale functie, zijn gekoppeld.

smalle privé-stroken, vaak aan één zijde, de scheiding

De Vallei vormt een zone, waarin verschillende

tussen openbaar en privé. Ook kan in deze zone het

speelplekken van Hoge Weide zijn geplaatst (onder

hoogteverschil dat moet worden overbrugt in deze

andere de speeltuin). Ze vormt dus het groene en

buurten een plek krijgen (profiel K, L, U, V).

sociale hart van de wijk.

Het Hoge Weidekwartier krijgt een wat informeler en
groener karakter, wat in de profielen tot uiting komt.
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Profiel A

De weg in het verlengde van de Melissekade, vormt een
belangrijke autoroute vanuit Parkwijk naar het centrum.
Tevens is het een van de drie directe aansluitingen
van Hoge Weide op de Stadsbaan. Aansluitend op
het huidige profiel van de Melissekade in Parkwijk zijn
richting de woningen 45°-parkeerplaatsen gesitueerd.
Tussen de parkeerplekken is af en toe ruimte voor een
boom.

Amaliapark

5.00
rijbaan

1.50

4.50
45º parkeren met bomen

plangrens

12.50
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3.00
trottoir
K&L

Profiel B

Het profiel bij de kantoorlocatie, op
de hoek van de Stadsbaan en verlengde
Amaliapark, wijkt iets af van het verdere
profiel langs de Stadsbaan. De rijweg van
deze parallelweg loopt hier dood en kent
daarom tweerichtingsverkeer met gestoken

p= 8.45

parkeerplaatsen aan de Stadsbaan-zijde.

1.50
4.00
trottoir
K&L

6.00
rijbaan
15.00

5.00
parkeren
1.00

6.00

5.00

plangrens

5.00

16.00
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Profiel C

De Stadsbaan wordt in Hoge Weide begrensd
door de levendige rand, bestaande uit
appartementen met hieronder een plint met
voorzieningen. Het profiel bestaat uit een brede
stoep en een parallelweg van 4,5 meter breedte
met eenrichtingsverkeer en hieraan 45°-parkeren
over vrijwel gehele lengte. Over de rijweg is
ook fietsverkeer in twee richtingen mogelijk.
In de zone tussen Stadsbaan en parallelweg en
parkeerplaatsen is ruimte gereserveerd voor

p= 8.45

bomenrijen.

Stadsweg

1.50
5.00
trottoir
K&L

6.00

5.00

4.50
45º parkeren

plangrens

5.00

4.50
rijbaan
14.00

16.00

A2

78

Profiel D

Het profiel van de parallelweg langs de Stadsbaan
bij de kantoorvilla’s. Aan de achterzijde van de
kantoorvilla’s staan deze op een ‘plint’ aan de
lager gelegen groene Vallei. De plint bestaat uit de
parkeergarages onder de kantoorvilla’s, die per

p= 8.45

twee villa’s zijn georganiseerd.

1.50

p= ca. 2.60
6.00

4.50
rijbaan
14.00

4.50
45º parkeren

plangrens

p= ca. 2.00

5.00
trottoir
K&L

5.00

6.00

5.00

22.00
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Profiel E

De Verlengde Langerakbaan heeft in Hoge Weide een

bomenstructuur van de Langerakbaan met ‘gestrooide’

parallelweg met eenrichtingsverkeer en 45°-parkeren

bomen wordt doorgezet tot aan de parkeerplekken.

aan de Langerakbaan-zijde. De appartementen met
hieronder voorzieningen hebben een voorkant naar de

p= 8.6

verlengde Langerakbaan en krijgen een brede stoep. De

1.50
4.00
trottoir
K&L

6.00
16.00
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5.00

4.50
45º parkeren
15.00

2.50
groenstrook
met boom

4.00
fietspad

plangrens

5.00

4.00
rijbaan

5.00
groenstrook

4.50
rijbaan

Profiel F

De Rijnkennemerlaan vormt een zeer lange lijn

Hoge Weidekwartier hebben een zijtuin van

met een standaardprofiel dwars door Leidsche

minimaal drie meter breedte met een hoge haag

Rijn. Hoge Weide krijgt het zelfde profiel als

aan de Rijnkennemerlaan.

Grauwaart en Het Zand met een vrijliggend
fietspad en voetpad erlangs. De woningen in

10.00
park

watergang

groenstrook
hoofdwaterleiding

3.50
trottoir
K&L

4.00
fietspad
20.50

erfgrens

plangrens
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minimaal 3.00
privétuin met haag

81

Profiel G

De aansluiting van de Amaliabuurt op de Rijnkennemer
laan is gelijk aan die in Grauwaart en Het Zand.
Aan het vrijliggende fietspad en voetpad van de
Rijnkennemerlaan zijn grondgebonden woningen met
hun voorzijde gesitueerd. Een erfafscheiding van een lage
haag met een hekje scheidt de 3 meter diepe voortuin
van de Rijnkennemerlaan.

10.00
watergang

groenstrook
hoofdwaterleiding

4.00
fietspad
20.50

3.50
trottoir
K&L

3.00
privétuin
vaste rooilijn

erfgrens

82

Profiel H

Het korte straatje welke de Amaliabuurt met de
parallelweg langs de Stadsbaan verbindt, krijgt
een eenvoudig profiel. Opvallend is dat aan één
zijde een zeer brede stoep aanwezig is vanwege de
erondergelegen brede kabels- en leidingenstrook.

3.00
trottoir
K&L
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5.00
rijbaan
13.00

5.00
trottoir
K&L

83

Profiel I

Deze weg vormt een zichtas vanuit het Verlengde
Amaliapark richting de lager gelegen groene open
ruimte, waarin de oude boerderij ligt. Het profiel
heeft een formeel karakter, met gescheiden rijbanen
en een brede middenberm waarin bomenrijen staan en
geparkeerd wordt. Langs de aanliggende woningen liggen
brede stoepen.

4.00
trottoir
K&L

4.00
rijbaan (1-richting)

4.50
1.50

4.50
45° parkeerstrook met bomen
9.00
25.00

84

1.50

4.00
rijbaan (1-richting)

4.00
trottoir
K&L

Profiel J

De smalle straatjes die dwars door de Amaliabuurt
omhoog lopen zijn bestemd voor langzaam verkeer.
Het profiel heeft een breedte van 10 meter, waar
plek is voor buurtvoorzieningen als speelplekken en
verblijfsplekken voor andere bewonersgroepen.

10.00
langzaam verkeersroute met speelplekken
K&L
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Profiel K

In deze woonstraatjes van de Amaliabuurt wordt aan
één zijde langs geparkeerd, met hiertussen af en toe
een boom. Aan de oostzijde hebben de woningen een
privé-strook, waarin een deel van het te overbruggen
hoogteverschil in de Amaliabuurt kan worden opgelost.

2.00
privé
strook

2.00
langsparkeren
met boom

4.50
rijbaan
12.00

3.00
trottoir
K&L
erfgrens +
vaste rooilijn

erfgrens

vaste rooilijn

86

2.50
trottoir
K&L

Profiel L

Deze straat vormt een belangrijke verbinding voor

de rijweg het hoogteverschil in de Amaliabuurt

autoverkeer in Hoge Weide. Het is de schakel tussen

richting Stadsbaan op te lopen. Hierdoor liggen

‘Hollandse Straat’ en de verlengde Melissekade.

het vrijliggende fietspad en trottoir wat hoger. De

Daarnaast loopt in dit profiel een belangrijk

woningen aan het fietspad hebben een privé-strook

doorgaand vrijliggend fietspad welke Leidsche Rijn

waarin het hoogteverschil van woning en straat kan

Centrum verbindt met de zuidwestelijke wijken

worden opgelost.

van Leidsche Rijn. Langs de rijweg is aan beide
zijden een bomenrij en aan de westzijde wordt
gestoken geparkeerd. Aan de oostzijde begint vanaf

3.00
trottoir
K&L

Stedenbouwkundigplan Hoge Weide. 16 februari 2010

5.00
langsparkeren en bomen

6.00
rijbaan
23.50

3.00
berm, boom en
verhoogde band

4.00
2-richting fietspad

2.50
trottoir
K&L

87

Profiel M

Dit korte straatje heeft een eenvoudig profiel met een
rijbaan, aan één zijde langsparkeren en aan beide zijden
een stoep.

2.00
trottoir

2.00
langsparkeren

5.00
rijbaan
12.00

erfgrens +
vaste rooilijn

erfgrens +
vaste rooilijn

88

3.00
trottoir
K&L

Profiel N

Aan de oostzijde van dit woonstraatje ligt een pleintje
met speelplek. Een brede stoep vormt de overgang
tussen speelplek en de rijweg met aan beide zijden
langsparkeerplekken. Aan de oostzijde kunnen bomen
tussen de parkeerplekken worden geplaatst.

speelplek

variabel
trottoir

2.00
langsparkeren
met bomen

5.00
rijbaan
15.50

2.00
langsparkeren

2.50
trottoir
K&L
vaste rooilijn
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Profiel O1

De Amaliabuurt wordt hier begrenst door de

De woningen hebben telkens aan de voorzijde

groene Vallei. De Amaliabuurt loopt van west

2-3 bouwlagen en aan de achterzijde maximaal

naar oost langzaam op en dit hoogteverschil

3 lagen. Door het hoogteverschil binnen de

wordt in de rand opgevangen in de woningen.

woning op te lossen ontstaan bijzondere

Deze woningen hebben aan de achterzijde een

woningplattegronden. Aan de achterzijde wordt

terras aan de Vallei, afgescheiden door een

de terrasmuur begrenst door wadi’s waarmee

muur en aan de voorzijde een voortuin waarin

door het hoogteverschil meer privacy ontstaat.

p= 8.45

geparkeerd wordt.

p= 2.0

p= 3.0
p= 2.0

p= 2.5

P=8.45

P=2.5
P=2.0

12.00

90

5.00
privé terras

2.50
heesters

2.50
trottoir
K&L

variabel
park

p= 7.95

Profiel O2 & O3

7.00
voortuin met parkeerplaats

p= 1.91

2.50
trottoir
K&L

1:3

5.00
privé terras

12.00

5.00
privé terras

20.00
wadi/ park

3.50
rijbaan

20.00
wadi/ park

3.50
rijbaan

2.50
trottoir
K&L

p= 6.70

12.00

p= 1.0

3.50
rijbaan
10.50

p= 3.0

2.00
langsparkeren

p= 2.0

2.50
trottoir
K&L

p= 2.5

1.50
privé
strook

7.00
voortuin met parkeerplaats

p= 1.91

2.50
trottoir
K&L

1:3
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p= 1.0

10.50

p= 2.0

3.50
rijbaan

2.00
langsparkeren

p= 3.0

2.50
trottoir
K&L

p= 2.5

1.50
privé
strook

2.50
trottoir
K&L
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2.50
trottoir
K&L

7.00
voortuin met parkeerplaats

p= 1.91

3.50
rijbaan
10.50

1:3

20.00
wadi/ park

5.00
privé terras

3.50
rijbaan

2.50
trottoir
K&L

2.50
trottoir
K&L

7.00
voortuin met parkeerplaats

p= 1.91

3.50
rijbaan
10.50

1:3

12.00

92

5.00
privé terras

p= 1.0

2.00
langsparkeren

p= 2.0

2.50
trottoir
K&L

p= 3.0

1.50
privé
strook

p= 2.5

p= 4.61

12.00

p= 1.0

2.00
langsparkeren

p= 2.0

2.50
trottoir
K&L

p= 2.5

1.50
privé
strook

p= 3.0

p= 5.85

Profiel O4 & O5

20.00
wadi/ park

3.50
rijbaan

2.50
trottoir
K&L

2.50
trottoir
K&L

8.50
voortuin met parkeerplaats

10.00

5.00

Stedenbouwkundigplan Hoge Weide. 16 februari 2010

1:3

8.50
voortuin met parkeerplaats
10.00
woning

5.00
privé terras

3.50

2.50

rijbaan

trottoir
K&L

p= 2.0

p= 2.5

2.50
trottoir
K&L

20.00
wadi/ park

p= 3.0

privé terras

p= 2.21

3.50
fietspad
11.50

p= 3.0

1:3

woning

5.50
trottoir
K&L

p= 1.91

5.00
rijbaan
16.00

p= 1.0

6.00
haaksparkeren

p= 1.0

2.50
trottoir
K&L

p= 2.0

p= 2.5

p= 3.70

Profiel O6 & O7

variabel
wadi/ park
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Profiel P

Dwars door de wijk loopt het profiel van de ‘Hollandse
straat’ als onderdeel van de rondgaande route
door Hoge Weide. In het verlengde van de Tweede
Oosterparklaan loopt de ‘Hollandse straat’ met wat
knikken richting de Stadsbaan boven op de landtunnel
van de A2. Kenmerkend voor dit profiel zijn de
gescheiden rijbanen met ertussen haaks parkeren en
bomenrijen.

voortuin

94

2.50
trottoir
K&L

3.50
rijbaan (1-richting)

7.30
haaksparkeren met bomen
19.30

3.50
rijbaan (1-richting)

2.50
trottoir
K&L

voortuin

Profiel Q

Net als de woningen aan de Vallei bij profiel O staan
deze woningen met hun voorkant aan een smal straatje.
De straatjes zijn bereikbaar voor eenrichtingsverkeer en

p= 3.0

P=3.7
p= 1.91

8.50
voortuin met parkeerplaats

1:3

P=2.5
P=2.0

p= 1.0

2.50
trottoir
K&L

p= 2.0

p= 2.5

zodoende fietsvriendelijk.

P=1.0
10.00
woning
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5.00
privé terras

20.00

3.50

2.50

wadi/ park

rijbaan

trottoir
K&L

95

Profiel R

Dit korte straatje vormt een onderdeel van het
vrijliggende fietspad dat Leidsche Rijn Centrum met
de zuidwestelijke wijken van Leidsche Rijn verbindt.
De fietsstraat vormt tevens de auto-ontsluiting van
de parkeerplekken op de kavels van de aanliggende

p= 1.91

woningen.

parkstrook met kabeltracé

96

4.00
fietsstraat

2.50
trottoir
K&L

5.00
tuin

Profiel S

Het profiel van deze twee lange woonstraten van het
Hoge Weidekwartier zijn opgebouwd uit een rijweg met
aan beide zijden langsparkeren. Omdat de rooilijnen
van de woningen aan deze straten af en toe terugliggen
ontstaat aan beide zijden ruimte om tussen de
parkeerplaatsen bomen te plaatsen. Hierdoor ontstaat
een groen, informeel straatbeeld.

var.
voortuin

2.50
trottoir
K&L

5.00
rijbaan
14.00

2.00
langsparkeren
bomen

2.50
trottoir
K&L

var.
voortuin

erfgrens

erfgrens
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2.00
langsparkeren
bomen

97

Profiel T

De vier straatjes tussen Rijnkennemerlaan en de
‘Hollandse Straat’ ontsluiten telkens slechts enkele
woningen. Een smal wegprofiel met aan één zijde een
groenstrook, waaronder de kabels en leidingenstrook
ligt, geeft een groen en informeel beeld. Aan de andere
zijde van de weg kan op aangegeven plekken worden
langsgeparkeerd. De straatjes lopen dood op het
voetpad langs de Rijnkennemerlaan, waar door middel
van paaltjes de auto’s worden geweerd.

3.00
voortuin

1.00
parkeren
2.00

4.50
rijbaan
8.00
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2.50
groene berm
K&L

3.00
voortuin

Profiel U

Deze straat vormt een belangrijke toegang voor het
Hoge Weidekwartier en is de route naar boerderij
de Hoef. Het wordt een eenvoudig profiel met
langsparkeren aan de noordzijde. Aan de zuidzijde van
de straat liggen woningen met diepe voortuinen met
parkeren. Deze woningen grenzen aan de achterzijde

2.50
trottoir
K&L

5.00
rijbaan

2.00
langsparkeren
12.00

2.50
trottoir
K&L

WP = 0.15+/ 0.45+

P = 1.91

aan de watergang van het oude dijkje van de Hogeweide.

6.00
voortuin met parkeerplaats

variabel
tuin
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variabel min. 5 m
watergang

1.50
1.0
bestaande ber
oever
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Profiel V

De oude dijk van de Hogeweide wordt weer in ere hersteld,

voetpad, met hieraan voorkanten van woningen. Een privé-strook

doordat aan beide zijden de watergangen worden teruggebracht.

tussen voetpad en woning kan dienen om hoogteverschillen naar

De dijk krijgt bomenrijen met Iepen, met ertussen een fietspad

de woning in op te lossen.

en voetpad. Aan de zijde van Voornse Poort worden de taluds

P = 3.0

P = 2.5

P = 2.3
1:3

WP = 0.15+/ 0.45+

6.00

P = 1.5

WP = 0.15+/ 0.45+

van de watergang langs de Hogeweide begrensd door een breed

n met parkeerplaats

variabel
tuin
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variabel min. 5 m
watergang

1.50
1.00
bestaande berm
oever

1.50
voetpad

3.50
fietspad
10.00

1.00
berm

1.50
bestaande
oever

variabel min. 4 m
watergang

variabel
oever

variabel
park/ groenstrook

4.00
trottoir
K&L

1.00
privéstrook

Profiel W

Deze woonstraat in Voornse Poort heeft een rijweg
met aan twee zijden langsparkeren. Aan de oostzijde is
tussen de parkeervakken ruimte om af en toe een boom
te plaatsen.

1.00
privé
strook

2.00
langsparkeren
bomen

5.00
rijbaan
14.00

2.00
langsparkeren

2.50
trottoir
K&L
erfgrens +
vaste rooilijn

vaste rooilijn

erfgrens
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2.50
trottoir
K&L
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Profiel X

Deze straat overbrugt een hoogteverschil van ruim 3,5
meter tussen begin en eind. Aan de zuidzijde van de
rijweg zijn langsparkeerplekken gesitueerd. Vanwege
het hoogteverschil en het krappe profiel is alleen op de
hoeken plaats voor bomen in de stoep.

1.50
privéstrook

5.00
rijbaan

2.00
langsparkeren
12.50

3.00
trottoir
K&L
erfgrens +
vaste rooilijn

erfgrens
vaste rooilijn

102

2.50
trottoir
K&L
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*
*

Indicatie Speelplekken
Kleuterspeelplekken, bereik 100m
Kinderspeelplekken, bereik 200m
Speelterrein, bereik 400m

*
104

Speeltuin
Optie speelplek 12+

*

5.2 Speelplekken
Hoge Weide moet voldoen aan de 3%-norm of Jantje

binnen de plangrenzen. Voor de 4- tot 12-jarigen zijn

ruimte van Hoge Weide. In de kaart is met een symbool

Betonnorm voor speelvoorzieningen. Deze norm geeft

drie plekken binnen de plangrenzen opgenomen van

aangegeven waar de reserveringen zijn opgenomen.

een indicatie van de aanwezige speelvoorzieningen in de

tenminste 600m² per plek. De speelplekken van deze

wijk. Door middel van een formule is te berekenen of

twee groepen bij elkaar opgeteld zijn dan minimaal

In Hoge Weide wordt veel jeugd verwacht en ook in

de wijk voldoet aan de 3%-norm. De formule is als volgt:

5.100m².

Parwijk-Zuid is veel jeugd. Naast de aangewezen plekken

de behoefte aan formele speelruimte = het % uitgegeven

zijn er in Hoge Weide ook informele plekken verspreid

grond in een woonwijk x de opp. van de woonwijk in

Hoge Weide kan qua speelbehoefte profiteren van Park

over het plangebied waar de jongeren kunnen verblijven.

hectare x 300m².

de Hoge Weide, Park Leeuwesteyn en het A2-Park.

De hoogteverschillen zijn geschikt om aantrekkelijke

Binnen de wijk is de speeltuin in de Vallei de grootste

verblijfsplekken voor jongeren te creëren.

Voor deze wijk geldt:

speelvoorziening. Op het kaartje is te zien dat de 4- tot

56% x 30,4 ha x 300m² = ca 5.075m²

12-jarigen ook gebruik kunnen maken van de bestaande

Per deelgebied wordt minimaal één witte vlek en één

speelplek in het Park de Hoge Weide en de toekomstige

programmavlek opgenomen. Een witte vlek wordt in een

speelplek in het Park Leeuwesteyn.

latere fase samen met de bewoners definitief ingericht.

Voor de uitgeefbare oppervlakte zijn de boerderij en de
kantoorvilla’s niet meegerekend.

Een programmaplek wordt ingericht alvorens bewoners

In de wijk Hoge Weide zal dus 5.075m² speeloppervlak

De 8- tot 18-jarigen kunnen gebruik maken van de

gerealiseerd moeten worden voor verschillende

bestaande voetbalkooi in Park de Hoge Weide en de

doelgroepen.

toekomstige plekken die worden opgenomen in Park

in de wijk komen wonen.

Leeuwesteyn en het A2-park. In Park Leeuwesteyn
Voor deze doelgroepen is hiernaast een kaartje

wordt een trapveld opgenomen. Voor het zuidoostelijke

afgebeeld, dat aangeeft waar de speelvoorzieningen

deel wordt ruimte gereserveerd in het A2-park. Voor

kunnen komen volgens de huidige stedenbouwkundig

de doelgroep is het oversteken van de Stadsbaan geen

voorbeelduitwerking. Hierbij onderscheiden wij drie

probleem. De drie locaties kunnen uiteraard ook

kleuterspeelplekken

groepen die elk een andere speelbehoefte hebben (zie

worden gebruikt door de jeugd uit de omliggende

0-6-jarigen

tabel).

wijken. Voor de doelgroep 12 tot 18-jarigen worden

Tabel speelplekken

daarnaast drie reserveringen opgenomen in het

kinderspeelplekken

De kaart toont aan dat er voldoende ruimte in het plan

plangebied voor speelplekken waar deze jongeren

4-12-jarigen

aanwezig is om aan de norm te voldoen. Het eerste

elkaar kunnen ontmoeten. Voorbeelden hiervan zijn

speelterreinen

kaartje toont aan dat er met elf speelplekken 3.300m²

een toestel of een bankje. Deze speelplekken moeten

8-18-jarigen

gerealiseerd kan worden voor de 0- tot 6-jarigen

qua ontwerp passen bij de ambities van de openbare
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300m2

bereik 100m

600-1500m2

bereik 200m

>3000m2

bereik 400m
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2,8

%

2,8

%

2
2,8

%

1

3,5%

Legenda

3%

Gelijkwaardige toegankelijkheid
Indicatie trap met toegankelijkheid minder valide
Indicatie trap niet toegankelijk voor minder valide

0

106

60

120

180

240

300

2,5%

5.3 Gelijkwaardige toegankelijkheid
De overkapte A2 in combinatie met de inpassing

gemaakt worden voor minder validen en mensen met

van de monumentale boerderij zorgt voor grote

kinderwagens.

hoogteverschillen in Hoge Weide. Dit zorgt ervoor
dat de wijk een spannend ontwerp heeft gekregen in

Een bijkomend voordeel van deze trappen is de ligging.

de vorm van de groene Vallei waar aan de randen de

Trap 1 profiteert optimaal van de avondzon en biedt een

meeste hoogteverschillen zichtbaar zijn. Dit betekent

prachtig uitzicht op de groene Vallei. Trap 2 profiteert

echter ook dat hierdoor niet elke route toegankelijk kan

de hele dag van de zon en heeft ook schitterend uitzicht

zijn voor een ieder. In het stedenbouwkundig plan Hoge

over de groene Vallei. De trappen zijn hierdoor meer

Weide willen we ondanks deze hoogteverschillen zo veel

dan een overbrugging van het hoogteverschil. Het zijn

mogelijk recht doen aan gelijkwaardige toegankelijkheid.

twee plekken om van de zon en het zicht te genieten
en plekken waar de bewoners van Hoge Weide elkaar

Om minder validen en vooral rolstoelgebruikers niet

kunnen ontmoeten.

achter te stellen, willen wij de twee meest belangrijke
langzaamverkeersroutes naar de groene Vallei
toegankelijk maken:
1.

de trap tussen de kantoorvilla’s aan de Stadsbaan
welke de wijk verbindt met A2 park, de bushalte
aan de Stadsbaan en Leeuwesteyn-noord.

2.

de trap aan het eind van de Entreelaan van de
Amaliabuurt, die Leidsche Rijn Centrum verbindt
met de speeltuin en school.

Dit zijn twee routes die ook voor mensen met
kinderwagens belangrijk zijn.

Voorbeelden van oplossingen voor de toegankelijkheid voor
mindervaliden en rolstoelgebruikers op trappen.

Het gaat om twee brede trappen met een breedte van
20 tot 25 meter. Door kriskras diagonale hellingbanen
in de trappen op te nemen, met rechte vlakken om
uit te rusten, kunnen deze twee trappen geschikt
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5.4 Routes nooddiensten

Indicatie routes nooddiensten
Ontsluiting via autorijwegen
Ontsluiting via langzaamverkeersroute

108

6 Civiele techniek
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6.1 Civiele techniek
Huidige situatie

Daarmee wordt de nieuwe landtunnel van de A2 (die

(vanaf de Zuidelijke Stadsas tot vlakbij de boerderij De

Hoge Weide ligt in het oostelijke deel van Leidsche Rijn,

ca. zeven meter boven het maaiveld uitsteekt) ingepakt

Hoef). Dit is ingegeven door de grote ophogingen die

net ten westen van de toekomstige landtunnel van de

en weggewerkt in het landschap. De geleidelijke

moeten worden gerealiseerd. Tevens is uitgangspunt om

A2. Ten opzichte van Parkwijk en het Zand ligt Hoge

overgang loopt van gemiddeld +1,25m NAP op het

het huidige waterpeil van de watergang aan weerszijden

Weide hoger; het is een oude oeverwal van de Rijn. De

oorspronkelijke maaiveld nabij de Rijnkennemerlaan

van de Hogeweide te handhaven. Dit vanwege het

hoogte van het maaiveld varieert van +1,2 m NAP in de

naar ongeveer +8,45m NAP bovenop de tunnelbak.

handhaven van de bomen langs de Hogeweide én omdat

noordoost hoek tot +1,7 m NAP in de zuidoosthoek.

Uitgangspunt bij de ophoging is dat op het bestaande

het peil waarop wordt aangesloten dit peilregime blijft

De bodemopbouw bestaat uit een toplaag van 0,5

maaiveld zand en /of grond wordt aangebracht. In

houden.

tot 1,0 meter zand met vervolgens een kleilaag die

de uitgeefbare delen en in het groen zal de ophoging

Speciale aandacht moet worden geschonken aan

varieert van 0,5 tot bijna 2 meter met daaronder een

zoveel mogelijk met grond plaatsvinden. Belangrijke

het feit dat dit stelsel van watergangen van ‘nature’

zandpakket.

uitgangspunten bij de ophoging zijn de maximale

niet doorstroomd is. Hierdoor is er dus een kans

restzettingen die op mogen treden, met name in de

op stilstaand water met risico’s voor verslechterde

Het oppervlaktewatersysteem in Hoge Weide is globaal

openbare ruimte. Deze eisen worden gesteld door

waterkwaliteit.

in te delen in twee gebieden. Ten noorden van boerderij

Stadswerken, de toekomstig beheerder van de openbare

De Hoef bestaat een stelsel van (wijk)watergangen,

ruimte.

dat afvoert naar het noorden met een winterpeil/

Doordat er relatief weinig oppervlaktewater terugkomt
in het plangebied, zal speciale aandacht moeten worden

zomerpeil (WP/ZP) van 0,00/+0,15m NAP. Ten zuiden

Door de grote ophoging ontstaat aan de noordrand

gegeven aan de afvoer van hemelwater in het gebied;

van de boerderij ligt een stelsel van watergangen, dat

(tegen het Verlengde Amaliapark) en aan de

het oppervlaktewater is hier namelijk onvoldoende

afvoert via de watergang langs de oude weg Hogeweide

zuidoostzijde (tegen de Zuidelijke Stadsas) een

om te fungeren als buffer voor de afvoer van al het

en een aantal duikers naar de watergang langs de

aanzienlijk verhang. Het deelgebied in het midden (dat

hemelwater. Vanwege de ophoging is er wel ruimte

Rijnkennemerlaan met WP/ZP +0,35/+0,45m NAP. Aan

grenst aan Park de Hoge Weide) wordt niet opgehoogd

voor ondergrondse berging en tevens is er ruimte

de westzijde van Hoge Weide ligt de Rijnkennemerlaan.

en ook de groene parkstructuur (Vallei) blijft nagenoeg

gereserveerd voor de opname van wadi’s in de Vallei.

De watergang ten westen hiervan gaat van zuid naar

op de bestaande maaiveldhoogte. Het zuidelijke deel van

De uitwerking van het watersysteem zal plaats vinden

noord over van het vaste WP/ZP +0,35/+0,45m NAP via

de weg Hogeweide maakt onderdeel uit van de Vallei.

conform Nieuwe Stad Schoon Water (N.S.S.W.).

Watersysteem

Riolering

Ophoging

Uitgangspunt is dat alle bestaande watergangen

In Hoge Weide wordt het hemelwater zoveel mogelijk

In de eindsituatie is het overgrote deel van het maaiveld

vervallen, met uitzondering van het zuidelijke deel van

binnen het plangebied verwerkt. Het huishoudelijk

opgehoogd ten opzichte van de huidige situatie.

de watergang aan weerszijden van de weg Hogeweide

afvalwater wordt via een persleidingsysteem afgevoerd

een stuw naar een flexibel peil van +0,15/+0,45m NAP.
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naar het hoofdrioolgemaal van het Hoogheemraadschap

(zand)ophoging bovenop het huidige maaiveld wordt

dat er een situatie ontstaat waarbij kinderen langdurig

de Stichtse Rijnlanden in Parkwijk-noord.

gerealiseerd. Het huidige maaiveld is niet zondermeer

verblijven in het gebied boven het ondergrondse tracé.

goed doorlatend, waardoor een verhoging van de

Woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen

Bij de afvoer van het hemelwater ligt er een uitdaging

grondwaterstand kan ontstaan. Deze verhoogde

worden op deze locatie niet aangelegd en speelplekken

om de grote hoogteverschillen aan te wenden om water

grondwaterstand kan problemen veroorzaken in met

ook niet. Routes voor wandelaars en fietsers en bankjes

bovengronds af te voeren, zodat het water zichtbaar

name de lage delen van Hoge Weide. Dit dient bij de

voor een kort verblijf, zijn wel mogelijk.

wordt in de openbare ruimte. De gedachte hierbij is

nadere uitwerking van de waterhuishouding nader

dat bewoners het water meer beleven. De praktijk van

onderzocht te worden.

10 jaar planontwikkeling Leidsche Rijn heeft geleerd

De Rijnkennemerlaan vormt de zuidwestelijke grens
van Hoge Weide. In het profiel tussen de populieren

dat het bovengronds afvoeren van hemelwater véél

Parkeergarages

liggen grote waterleidingen van Waternet. Hierin wordt

moeilijke details oplevert. Met name de afvoer vanaf

In de opgehoogde delen is de grondwaterstand relatief

voorgezuiverd water vanuit de Lek naar de duinen

binnenterreinen en achterkanten van woningen vergt

laag. In deze opgehoogde delen van Hoge Weide

getransporteerd, dat als drinkwater voor onder andere

veel aandacht. Dit zal bij de nadere planuitwerking

zijn ondergrondse parkeergarages gepland om de

Amsterdam dient. Het kruisen van deze zone met

in nauw overleg met de stedenbouwkundigen en

hoeveelheid geparkeerde auto’s in de openbare ruimte

ondergrondse infrastructuur is erg duur, waardoor

landschapsarchitecten moeten plaatsvinden.

te verminderen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor

zeer terughoudend dient te worden omgesprongen met

andere toepassingen van de openbare ruimte.

kruisingen van deze zone.

De grote hoeveelheid zand uit de ophoging biedt de

Uitgangspunt is om de parkeergarages in het

mogelijkheid om hemelwater te bufferen en te laten

zandpakket, boven het verwachtte grondwaterpeil,

De strook net ten noordoosten van de

infiltreren of vertraagd af te voeren. Voordeel van deze

te realiseren. Wel dient bij de constructie van de

Rijnkennemerlaan is in het verleden aangewezen tot

oplossing is dat ondergrondse afvoer en verwerking van

ondergrondse parkeergarages rekening te worden

groeitracé voor hoofdtracés van kabels en leidingen

water geen ruimte claimt op maaiveldniveau en dat het

gehouden met infiltrerend regenwater.

voor de nutsbedrijven. De verdeelstations voor de

enorme potentieel waterbuffer gebruikt wordt.

nutsbedrijven die binnen Hoge Weide worden gepland,

Een combinatie van boven- en ondergrondse

Kabels en leidingen

voorzieningen is mogelijk. Vanuit Hoge Weide zal

In de noordwestelijke hoek van de Vallei ligt een

overtollig water afgevoerd worden op het watersysteem

ondergronds 150 kV tracé (zie pagina 26). Dit brengt

Leidsche Rijn.

eisen met zich mee ten aanzien van de bovengrondse

dienen vanuit dit groeitracé gevoed te worden.

inrichting. Er mag bijvoorbeeld niet op het tracé
Bij de toepassing van ondergrondse verwerking van

worden gebouwd. De gemeente hanteert in dit gebied

hemelwater is een belangrijk aandachtspunt dat de

het voorzorgsbeginsel: er moet worden vermeden
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6.2 Huisvuilverzamelplekken
Het hart van de ondergrondse containers

1K

staat minimaal vijf meter van een gevel en
2R
1G

minimaal twee meter van een erfgrens.
Bij voorkeur worden de entrees van de

3R
1G

parkeerhoven opgenomen in de straten
2R
1G

waar de containers zijn opgenomen. Het
betreft een indicatie van de locaties. Bij
de uitwerking van het inrichtingsplan zal

2R
1G

2R
1G

3R
1G

de exacte locatie worden bepaald.
2R
1G

2R
1G

2R
1G

1R
1G

1O
2R
2R
1G

3R
1G

3R
1G

1K

2R
1G

Indicatie Huisvuilnisverzamelplekken
R

Restafval

G

Groente-, Fruit- en Tuinafval

K

Kringlooppunt met Papier,
Glas en Textiel

O

Optioneel (reserve locatie)

Afvalcontainers met afstandsstralen
van 75 meter en maximaal 150
meter
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2R
1R
1G
2R
1G
2R
1G

6.3 Nutsvoorzieningen

Indicatie nutsvoorzieningen
SV

Eneco warmte, verwerken in appartementenblok of tuinmuur

MS

Eneco elektra, verwerken in tuinmuur of appartementenblok

trilink
Cai

Trilink, verwerken in tuinmuur
Casema cai, verwerken in appartementenblok
Eneco hoofdroute
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Te kappen bomen
Te behouden bomen
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6.4 Bomenparagraaf
In Hoge Weide zijn alle bomen geïnventariseerd,

bomen; een eik, een esdoorn, een grove den, een spar,

Aan de oostelijke oever van de watergang langs de weg

ongeacht de diktemaat, inclusief de vakken

een berk, een es, twee coniferen, een walnotenboom

Hogeweide en de sportvelden staan veel grote bomen.

bosplantsoen. De leeftijden variëren van 10 tot 60 jaar

en vijf beuken. De boerderij en de schuur zijn

Voor deze bomen is eerder een velvergunning verleend.

waarbij de grootste hoeveelheid bomen een leeftijd

rijksmonumenten en worden ingepast. Ook de hooiberg

Mogelijk zal een deel van de bomen worden geveld om

heeft van zo’n 20-30 jaar. In Hoge Weide is ook een

en het monumentale hek worden waar mogelijk

de afwatering van het achterliggende, naar de landtunnel

quickscan Flora en Fauna uitgevoerd. De aanwezige

ingepast. In het stedenbouwkundig plan wordt ruimte

oplopende, gebied mogelijk te maken. Dit zal in het

flora en fauna staat hierin beschreven. Er zijn geen

geboden voor inpassing van het merendeel van deze

Inrichtingsplan worden uitgewerkt.

beschermde soorten gevonden. Wel wordt er rekening

bomen. Een eik (no. 47) die ver achter de boerderij staat

gehouden met de aanwezigheid van broedvogels.

komt in het stedenbouwkundig plan midden in de zicht-

De genoemde bomen die niet kunnen worden ingepast

as naar de grote trap tussen de kantoorvilla’s. Een Es

zijn wat conditie en kwaliteit betreft slecht, matig of

In het concept stedenbouwkundig plan staat dat

(no. 52) staat volgens het stedenbouwkundig plan op de

redelijk. Deze bomen kunnen niet worden verplant.

grote delen van Hoge Weide worden opgehoogd om

plek van een parkeergarage van de kantoorvilla’s. Deze

het hoogteverschil tussen de overkapte A2 en het

twee bomen worden gekapt.

omliggende gebied op te vangen. Een gevolg hiervan is

Bij de toekomstige inrichting van het gebied zullen
nieuwe bomen worden geplant. Bij de uitwerking van

dat een deel van de aanwezige bomen niet kan worden

Tussen boerderij De Hoef en de Rijnkennemerlaan

het gebied zal blijken om welke aantallen en welke

ingepast. De aanwezigheid van grote bomen kan een

staan een aantal bomen langs de weg Hogeweide. In

soorten dit gaat. De opgenomen voorbeeldverkaveling

bijzondere kwaliteit geven en hierom is in het concept

het stedenbouwkundig plan wordt het tracé van deze

in dit stedenbouwkundig plan Hoge Weide geeft een

stedenbouwkundig plan wel ruimte geboden om een

oude weg ingepast en is getracht het merendeel van de

indicatie voor het aantal nieuw te planten bomen.

deel van de aanwezige bomen in te passen. In het

bomen langs dit deel van de weg in te passen. Niet al

nu voorliggende Stedenbouwkundig plan is duidelijk

deze bomen zijn echter in goede conditie. Vanwege de

geworden welke bomen wel en niet in te passen zijn.

iepenziekte zijn er al meerdere iepen langs dit deel van
de weg gekapt. In het stedenbouwkundig plan zullen

In het stedenbouwkundig plan zijn drie zones met

18 iepen langs de Hogeweide worden ingepast. Een es,

te behouden en enkele te kappen bomen te vinden.

welke in het stedenbouwkundig plan in een achtertuin

Rondom de Boerderij de Hoef, langs de Hogeweide en

van het uit te geven gebied komt te staan kan worden

aan de oostelijke oever van de watergang langs de weg

ingepast. Twee iepen (no. 30, 32) staan op de plek waar

Hogeweide.

de ‘Hollandse Straat’ is gesitueerd en moeten gekapt.
Zeven bomen (no. 1, 14, 15, 16, 18, 19, 20) staan daar

Op het erf van boerderij de Hoef staan verschillende

waar de watergang langs de Hogeweide is gesitueerd.

bomen. Het gaat om een gevarieerde verzameling

Deze zullen ook worden gekapt.
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6.5 Maaiveldhoogtes

8.45

2.0

2.0

8.45
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7 Milieu
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7.1 Milieu
Geluid

verblijfsruimtes of 30% van de oppervlakte van het

Wetgeving en randvoorwaarden

verblijfsgebied;

wegen. Deze vallen buiten het regime van de Wgh.

De Wet geluidhinder (Wgh) geeft grenzen aan

• Indien de woning beschikt over een buitenruimte dan

de toegestane geluidbelasting op woningen en

is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidsluwe zijde.

In het kader van de voorbereiding van het ontwerp

andere geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge

Het geluidsniveau mag er in ieder geval niet meer dan

bestemmingsplan en opstellen van het SP heeft

van wegverkeer, railverkeer en industrielawaai. In

5 dB hoger zijn dan op de geluidsluwe gevel.

er akoestisch onderzoek plaats gevonden. Uit het

onderstaande tabel staan de bij de verschillende kaders

Geluidsgevoelig zijn met name woningen, maar ook

akoestisch onderzoek volgt dat de bouwlocatie een

horende geluidsnormen.

scholen en ziekenhuizen/zorginstellingen. Bestemmingen

geluidsbelasting ondervindt van één of meerdere

als kantoren, winkels, dienstverlening, bedrijven en

wegen boven de voorkeursgrenswaarde. Voor nieuwe

hotels zijn niet geluidsgevoelig en daarvoor gelden

woningen in dit gebied moet een hogere waarde

dus geen normen met betrekking tot de toegestane

procedure worden gevolgd.

Kader

Geluid
vanwege

Voorkeursgrenswaarde

Max. ontheffingswaarde

Leidsche Rijn – Utrecht 1999

A2

50 dB(A

55dB(A)

50 dB (A)

60 dB(A)

(N.B. Hiervoor gelden overigens wel eisen uit het

Aan de eisen die de Geluidsnota Utrecht stelt aan het

48 dB

53 dB

Bouwbesluit ten aanzien van het geluidsniveau binnen en

verlenen van een hogere waarde (luwe gevel, locatie

daarmee de geluidswering van de gevel).

buitenruimte en indeling) zal bij de uitwerking dienen te

48 dB

58 dB

Gemeentelijke wegen
Nieuw bestemmingsplan,
Wgh 2007
Gemeentelijke wegen

A2

Tabel 1.1

geluidsbelasting op de gevel vanuit de Wet geluidhinder.

worden voldaan.
Wegen
Als bronnen van geluidhinder zijn de volgende wegen in

De ontwikkeling van woningen is bij uitwerking zonder

Indien er een woning gebouwd wordt met een

en om het plangebied relevant:

voorwaarden mogelijk wanneer de geluidsbelasting lager

geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde,

• de Stadsbaan, 50 km (oostelijke begrenzing van het

is dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidsbelasting

wordt er in de gemeentelijke geluidsnota een aantal
voorwaarden gesteld voor het verlenen van de hogere
grenswaarden (maximaal te ontheffen waarden). Er dient
hierbij te worden voldaan aan een aantal voorwaarden

plangebied, op de tunnelbak van de A2);
• Verlengde Langerakbaan, 50 km (zuidelijke begrenzing
van het plangebied);
• A2: ter plaatse van het plangebied is deze

hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en lager dan
de maximale ontheffingswaarde, is realisatie mogelijk
onder voorwaarden. Dit stramien wordt in de
bouwregels opgenomen. Er is sprake van een dusdanige

(zie 4.2.3. van de Geluidsnota Utrecht), te weten:

ondertunneld. Van belang is in beeld te brengen wat

ruimtelijk milieuhygiënische kwaliteit dat woningbouw,

• Iedere woning dient te beschikken over een

de effecten op de geluid- en luchtkwaliteit zijn van de

onder voorwaarden, kan worden toegestaan. Voor

tunnelmond van de A2 ten zuiden van het plangebied

het plan dienen, conform de procedure van de Wet

én de invloed van de tunnelmond, waar deze aansluit

geluidhinder, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde

op de Stadsbaan.

(hogere waarde) verleend te worden.

geluidsluwe gevel;
• De woning bevat voldoende verblijfsruimtes aan
de geluidsluwe gevel, te weten 30% van het aantal
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• De overige wegen in het plangebied zijn 30-km

In een deel van het gebied langs de Stadsbaan en

afstand, het maaiveld ligt veelal lager dan de wand en ze

plaatse van het plangebied aanwezige overkapping van

de hoek Verlengde Langerakbaan, is sprake van een

hebben ook een beperktere bouwhoogte waardoor de

de A2, zal er ook tengevolge van de A2 geen extern

overschrijding van de maximale ontheffingswaarde. In

geluidsbelastingen laag zijn.

veiligheidsrisico aanwezig zijn. Ten zuiden van het

dit gedeelte kunnen geen woningen worden gebouwd of

plangebied bevindt zich de tunnelmond van de A2. Uit

dient een dove gevel te worden toegepast.

Zuidelijke Stadsas (Langerakbaan)

recent uitgevoerd onderzoek (Risicoanalyse Externe

Al deze elementen en voorwaarden worden geborgd via

De berekening wijst uit dat de maximale

Veiligheid d.d. 9 juli 2008) blijkt dat de PR-contour 10-6

de plankaart en/of de bouwregels.

ontheffingswaarde niet wordt overschreden door

zich op ca. 80 meter van de tunnelmond bevindt. De

toepassing van een geluidsreducerend wegdek (dunne

grens van het plangebied ligt hier ruim buiten (op ca.

Rijksweg A2

deklaag 2). Ook langs de Zuidelijke Stadsas geldt dat

140m). Ook de risicocirkels vanwege de bedrijven op het

Ter hoogte van het plangebied is de A2 overkapt. De

de wand een effectieve afscherming vormt voor de

industrieterrein Oude Rijn bevinden zich ruim buiten de

invloed van het geluid vanwege de tunnelmond van de

achterliggende woningen. Deze liggen op grote(re)

grenzen van het plangebied.

A2, die ten zuiden van het plangebied ligt, zorgt in het

afstand en bovendien veelal lager (maaiveld) dan de wand

uiterste zuidwesten voor een beperkte overschrijding

in combinatie met de beperktere bouwhoogte waardoor

Luchtkwaliteit

van de voorkeursgrenswaarde

de geluidsbelastingen erachter lager zijn.

Normstelling en beleid
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd

Stadsbaan

Wegen binnen het plangebied

door de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), die

Het plan voorziet in een stedelijke wand van drie

Deze wegen worden alle ingericht als 30-km wegen.

op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking is

tot acht lagen langs de Stadsbaan. De afstand tussen

Hiervoor gelden daarom geen eisen vanuit de Wet

getreden (ook wel genoemd de ‘Wet luchtkwaliteit’).

de weg en de rooilijn in voorliggend plan is dusdanig

geluidhinder. Wel is het vanuit een goede ruimtelijke

De Wet luchtkwaliteit (Wlk) stelt de verplichting

dat bij toepassing van een dunne deklaag B op de

ordening wenselijk, dat ook bij overschrijding van de

om de invloed van het plan op de luchtkwaliteit te

gehele Stadsbaan (incl. kruisingen) de maximale

voorkeursgrenswaarden in een 30km zone de woningen

beoordelen. De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldi

ontheffingswaarde in het algemeen niet wordt

een geluidsluwe gevel krijgen. Voor alle woningen

oxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijnstof,

overschreden. Een uitzondering geldt nabij de kruising

zal bij de bouwaanvraag door de initiatiefnemer

lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de

van de Stadsbaan en de Verlengde Langerakbaan waar in

moeten worden voldaan aan de gestelde eisen uit het

ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen met name de

een deel van het gebied de maximale ontheffingswaarde

Bouwbesluit.

grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde)
en fijnstof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De

wordt overschreden. Hier zijn geen woningen
toegestaan of dient een dove gevel te worden toegepast.

Externe veiligheid

grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in

De wand is een effectieve afschermingvorm voor de

Ten aanzien van externe veiligheid bestaan geen

onderstaande tabel weergegeven. De grenswaarden

achterliggende woningen. Deze liggen op grote(re)

beperkingen als gevolg van de Stadsbaan. Door de ter

gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een
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werkplek in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet.

luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2);

grenswaarden, omdat het NSL voldoende garandeert

c) de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende

dat hiermee binnen de gestelde termijnen wél aan de

Op grond van artikel 5.16 van de Wlk kunnen

mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht (lid

grenswaarden kan worden voldaan. Nederland moet nu

bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen

1 onder c);

in juni 2011 aan de norm voor fijnstof (PM10) voldoen

hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van

het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen

en op 1 januari 2015 aan de norm voor stikstofdioxide

een bestemmingsplan) uitoefenen indien:

het omschreven Nationaal Samenwerkingsprogramma

(NO2). Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking

a) de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een

Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma

getreden en heeft een looptijd van 5 jaar (tot augustus

overschrijding van de grenswaarden (lid 1 onder a);

dat gericht is op het bereiken van de grenswaarden (lid

2014).

b1) de concentratie in de buitenlucht van de

1 onder d).

Het NSL is ontwikkeld in hechte samenwerking tussen

desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening van die

rijk en regio’s, en bestaat uit de volgende elementen:

bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

• een saneringstool, waarmee de luchtkwaliteit in heel

blijft (lid 1 onder b1);

Het NSL is een samenwerkingsprogramma tussen

Nederland in beeld wordt gebracht en waarmee

b2) bij een beperkte toename van de concentratie van

Rijk, provincies en gemeenten, dat ertoe leidt dat

de effecten van nationale en lokale maatregelen

de desbetreffende stof, door een met de uitoefening van

Nederland tijdig aan de Europese grenswaarden voor

zichtbaar worden;

de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel

luchtkwaliteit kan voldoen. Nederland heeft van de

of een door die uitoefening optredend effect, de

Europese Commissie uitstel gekregen van de huidige

• een omvangrijk maatregelenpakket, met zowel
landelijke, regionale als lokale maatregelen. Op deze
maatregelen rust een uitvoeringsplicht;
• een monitoringsinstrument, waarmee de voortgang

Tabel 1.2 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit
stof

toetsing van

grenswaarde

geldig vanaf

stikstofdioxide (NO2)

jaargemiddelde concentratie

60 μg/m³

1-08-2009

uurgemiddelde concentratie

max. 18 keer per kalender-

jaargemiddelde concentratie

48 μg/m³

24-uurgemiddelde concentratie

max. 35 keer per kalender-

fijnstof (PM10)1)

40 μg/m³
jaar meer dan 300 μg/m³
40 μg/m³
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1-08-09
1-08-09

11-06-2011

jaar meer dan 75 μg/m³

1-08-09

jaar meer dan 50 μg/m³

11-6-2011

max. 35 keer per kalender1)

1-1-2015

Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (volgens de bij de
Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007).

van het NSL wordt bewaakt. Jaarlijks wordt een
monitoringsrapportage opgesteld. Als hieruit blijkt
dat een maatregel minder effect heeft of een project
juist meer vervuiling oplevert, vereist het NSL dat er
extra maatregelen worden genomen.

Geconstateerd kan worden dat de ontwikkeling

overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit.

een afschermende bebouwing direct langs de weg of

van Hoge Weide is opgenomen in het Nationaal

Kinderdagverblijven, scholen en verzorgings-, verpleeg-

door bij het ontwerp en de situering van een gevoelige

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Als IB-nr.

en bejaardentehuizen vallen onder de werkingssfeer van

bestemming (verblijfruimtes plus buitenverblijfruimten)

1310 is immers de ‘Ontwikkeling Leidsche Rijn’ als

dit Besluit. Het Besluit gevoelige bestemmingen heeft

op een andere wijze te borgen dat de blootstelling aan

IBM-project opgenomen in het NSL. De realisatie

geen betrekking heeft op gemeentelijke wegen.

verkeersgerelateerde luchtverontreiniging afdoende

van woningen en bijbehorende voorzieningen e.d.

wordt beperkt.

in de woonwijk Hoge Weide past binnen het in

Goede ruimtelijke ordening

het NSL genoemde IBM-project. Op grond van

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt

Conclusie:

artikel 5.16 Wm (lid 1 onder d) kan dus gesteld

bij het opstellen van een bestemmingsplan uit oogpunt

Het programma van Hoge Weide valt onder het

worden dat luchtkwaliteitseisen in beginsel geen

van de bescherming van de gezondheid van de mens

ontwikkelingsgerichte deel van het onderhavige

belemmering spelen bij de relevante ruimtelijke

tevens rekening gehouden met de luchtkwaliteit ter

bestemmingsplan en past binnen het NSL waarbinnen

besluiten voor de ontwikkeling van Hoge Weide. Een

plaatse van het plangebied en het voorkomen van

rekening is gehouden met de verdere ontwikkeling

luchtkwaliteitonderzoek is daarom in dit kader strikt

situaties die vanuit het oogpunt van gezondheidsrisico’s

van de locatie Leidsche Rijn. Op grond van artikel

juridisch gezien niet verplicht. Wel heeft de gemeente

onwenselijk zijn.

5.16 Wm (lid 1 onder d) kan daarom gesteld worden

Utrecht middels berekeningen de luchtkwaliteit in

dat luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering

het plangebied en nabij de belangrijkste ontsluitingen

Afweging gezondheidsbelang

spelen bij de relevante ruimtelijke besluiten voor de

((Verlengde) Langerakbaan en Stadsbaan) van het

De gemeente heeft geen apart eigen beleid vastgesteld

ontwikkeling van Hoge Weide.

plangebied in kaart gebracht.

t.a.v. gevoelige bestemmingen. Getracht wordt vanwege
de bescherming van kwetsbare groepen, om gevoelige

Op basis van uitgevoerde berekeningen Utrecht kan

Besluit gevoelige bestemmingen

bestemmingen (inclusief buitenverblijfruimten) op

ook worden geconcludeerd dat er in het plangebied

Op 16 januari 2009 is het Besluit gevoelige

een voldoende afstand van drukke wegen te situeren.

en nabij de belangrijkste ontsluitingen ((Verlengde)

bestemmingen in werking getreden gebaseerd op art.

Richtlijn hierbij is een afstand van 50 meter van de rand

Langerakbaan en Stadsbaan) van het plangebied geen

5.16a van de Wet milieubeheer. Het Besluit is gericht

van wegen met een verkeersintensiteit van meer dan

grenswaarden overschrijdingen plaatsvinden van fijnstof

op bescherming van mensen met een verhoogde

10.000 motorvoertuigen per dag. Wanneer om andere

en stikstofdioxide. Uit het oogpunt van luchtkwaliteit

gevoeligheid voor fijnstof en stikstofdioxide, met name

redenen (bijvoorbeeld bereikbaarheid of koppeling aan

zijn er dan ook géén beperkingen voor de vaststelling

kinderen, ouderen en zieken en beoogt de realisering

ander functies) de afstand van 50 meter niet haalbaar

van het onderhavige bestemmingsplan.

van gevoelige bestemmingen in de nabijheid van drukke

blijkt kan met aanpassing van de bebouwing of met de

provinciale en rijkswegen tegen te gaan als op de locatie

indeling het gezondheidsaspect van kwetsbare groepen

in kwestie sprake is van een overschrijding of dreigende

meegewogen worden, bijvoorbeeld door te zorgen voor
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Bedrijven

deze onderzoeken inmiddels relatief oud zijn, dient bij

toegevoegd. Op de binnenterreinen die worden gebruikt

Binnen het plangebied zullen kantoren en voorzieningen

een bouwaanvraag middels een rapportage NEN 5740

als parkeerterrein, dient met aanvullende beplanting een

worden gerealiseerd, die vanwege hun bedrijfsvoering

aangetoond te worden dat de bodem geschikt is voor de

groener karakter te worden gecreëerd.

geen beperking vormen voor de ontwikkeling van

gevraagde functie.

woningbouw.

Ophoging van het gebied in Hoge Weide zal plaatsvinden

Het plangebied Hoge Weide ligt niet in een

volgens een gesloten grondbalans in Leidsche Rijn. Ook

gemeentelijke ecologische zone, zoals vastgesteld in

Milieuzones omliggende bedrijven

de opgebrachte grond dient te voldoen aan de kwaliteit

het gemeentelijk groenstructuurplan. Ook de landelijk

Ten zuidoosten van het plangebied bevindt zich op

die past bij de functie.

en provinciaal aangewezen ecologische gebieden vallen

zekere afstand het bedrijventerrein Hooggelegen met
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niet over dit gebied. Ten behoeve van de voorwaarden

milieuhinderlijke bedrijvigheid. De geluidszonegrens

Groen en ecologie

van de Flora en Faunawet (beperking van verstoring van

van het bedrijventerrein blijft buiten het plangebied en

Het plangebied wordt omgeven door groene

beschermde planten en dierensoorten), is voor Hoge

vormt daarmee geen belemmering voor het realiseren

verbindingen of zones. Het Park Leeuwesteyn in het

Weide een quickscan uitgevoerd. Uit deze quickscan

van woningen in het plangebied.

noorden, het groene park op het dak van de A2 in

komen de volgende conclusies naar voren:

Geurhinder vanwege de KWS-asfaltcentrale is eveneens

het oosten, de ‘groene’ Rijnkennemerlaan en Park de

• Er kunnen algemene soorten in het gebied

niet belemmerend. De geurcontour rond KWS is

Hoge Weide in het westen en de recreatieve groene

voorkomen zoals egel, mol, konijn, veldmuis, bunzing,

bepaald op basis van de dichtstbijzijnde woningen ten

verbinding langs de zuidgrens van het gebied. In het

spitsmuizen, bruine kikker, bastaardkikker, kleine

oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze liggen

Groenstructuurplan van de gemeente Utrecht is deze

watersalamander en gewone pad. Deze soorten zijn

veel dichterbij dan het plangebied en bovendien in lijn

recreatief groene verbinding voorzien ter hoogte van de

wel beschermd, maar er hoeft geen ontheffing voor

met de overheersende zuidwestelijke windrichting. Het

fietsbrug die de oude stad en Leidsche Rijn met elkaar

te worden aangevraagd in het kader van ruimtelijke

plangebied ligt ten noordwesten van de asfaltcentrale en

verbindt.

niet in lijn met de overheersende windrichting.

Binnen het plangebied zelf zijn in het kader van

ontwikkelingen.
• Het verstoren van broedende vogels is verboden

het Groenstructuurplan geen groene verbindingen

volgens de Flora- en Faunawet. Hiervoor wordt geen

Bodemkwaliteit

of ecologische zones voorzien. Met de Vallei als

ontheffing verleend. Ten behoeve van het voorkomen

Voor zover nu bekend uit historisch onderzoek zijn

groenstructuur binnen het plangebied, is het echter een

van het verstoren van broedende vogels wordt

er geen (grote) bodemverontreinigingen aanwezig in

behoorlijk groen plan te noemen. De groenstructuur

aangeraden om eventuele kapwerkzaamheden van

het gebied. Een gedeelte van het plangebied is in het

verbindt het gebied met het Park de Hoge Weide.

omliggende groenstructuren tussen half juli en half

verleden verkennend onderzocht.

Als er ruimte is voor gevelbeplanting kan hiermee de

maart (buiten het broedseizoen) te verrichten. Uit

Hieruit zijn geen resultaten gekomen, die verder

groene uitstraling van de straten worden verbeterd

een aanvullend veldonderzoek naar de aanwezigheid

onderzoek of saneringen noodzakelijk maakten. Omdat

en een groene verbinding met de straten worden

van beschermde vissen blijkt dat na intensieve

bemonstering geen Kleine Modderkruiper of

autogebruik. Ook de wijkvoorzieningen in Hoge Weide

Bittervoorn is aangetroffen. Geconcludeerd kan

zijn vanuit de wijk goed per fiets bereikbaar.

• verkaveling, inrichting openbare ruimte en gebouwen

Binnenklimaat

• voldoende openbare ruimte die gereserveerd is voor

worden dat een geschikte habitat ontbreekt.

en parkeeroplossingen op binnenterreinen;
aan de hand van Politie Keurmerk Veilig Wonen;

Duurzaamheid

De (slechte) kwaliteit van het binnenmilieu in scholen

Energie

staat sterk in de belangstelling sinds bekend is dat in

De woningen en overige functies in het plangebied

80% van de lokalen de luchtkwaliteit dermate slecht is

worden aangesloten op de stadsverwarming.

dat schoolprestaties van leerlingen er duidelijk onder

Aansluiting hierop is vanuit milieu-effect (vermindering

lijden. Daarom heeft de gemeente Utrecht (DMO

uitstoot broeikasgassen) positief. Ook kunnen op de

onderwijshuisvesting, GG&GD en So/MiDu) een

platte daken zonnepanelen worden geplaatst. Voor

kwaliteitsimpuls gelanceerd om de binnenmilieukwaliteit

schuine daken geldt dit alleen voor de daken met een

substantieel te verbeteren. Daartoe zijn prestatie-eisen

overwegend zuidelijke oriëntatie. Daarnaast dienen

vastgesteld waaraan de verschillende thema’s, die de

de woningen natuurlijk als eerste een goede isolatie te

kwaliteit van het binnenmilieu bepalen, moeten voldoen.

krijgen. Minimale eis is te voldoen aan de EPC van het

Richtinggevend voor het definitieve ambitieniveau voor

bouwbesluit. Ambitie is om hier 25% onder te zitten.

nieuwbouw en bestaande scholen is het Praktijkboek

de jeugd;
• voldoende logische ontmoetingsruimte voor alle
bewoners;
• voldoende en veilige fietsparkeermogelijkheden.

Gezonde Gebouwen van het ISS0/SBR.
Materiaalgebruik
Bij de ontwikkeling van Hoge Weide zijn de regels van

Extra opties

de integrale woning kwaliteit (IWK) van toepassing.

De platte daken van appartementen lenen zich goed

Dit houdt in dat in Hoge Weide enkel toepassing van

voor de toepassing van grasdaken. Voordelen hiervan

gecertificeerd hout (FSC of het keurhout keurmerk) is

zijn opvang en vasthouden van water en isolatie (zowel

toegestaan en dat er geen uitlogende materialen mogen

koude als warme isolatie in zomer en winter).

worden toegepast.
Sociale veiligheid
Fietsinfrastructuur

Een goede sociale veiligheid in het gebied wordt zoveel

Er bestaat een fijnmazige structuur van langzaam

mogelijk gewaarborgd door:

verkeersverbindingen door Hoge Weide. Hierdoor

• goede verlichting van langzaam verkeerroutes;

wordt fietsgebruik gestimuleerd ten opzichte van het

• goede verlichting bij gebouwde parkeeroplossingen
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8 Planeconomie
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8.1 Planeconomie
Het stedenbouwkundig plan geeft randvoorwaarden en
richtlijnen voor de integrale gebiedsontwikkeling van
de locatie Hoge Weide. Het betreft een ontwikkelplan
waarbij de gemeente door middel van actief
grondbeleid Hoge Weide tot ontwikkeling brengt. Dit
betekent concreet dat de gemeente de grondexploitatie
voert om de gebiedsontwikkeling van Hoge Weide te
realiseren. De vigerende grondexploitatie is gebaseerd
op de aannames en randvoorwaarden zoals opgenomen
in het concept stedenbouwkundig plan Hoge Weide.
Het voorliggende stedenbouwkundig plan en de daarbij
behorende voorbeeldverkaveling voldoen aan de
randvoorwaarden met betrekking tot het programma en
de verhouding tussen uitgeefbaar en openbaar gebied.
Er is voldoende ruimte om het vereiste woningbouw-,
voorzieningen- en kantorenprogramma te realiseren.
Geconcludeerd kan worden dat het stedenbouwkundig
plan past binnen de grondexploitatie.
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9 Communicatie
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9.1 Communicatie en participatie
Hoge Weide wordt een stedelijk gebied, op loopafstand

gemaakt, zijn zoveel mogelijk meegenomen in het

Leidsche Rijn. Tevens is het Hoogheemraadschap de

van Leidsche Rijn Centrum en omgeven door

stedenbouwkundig plan. De omwonenden worden

Stichtse Rijnlanden betrokken bij het tot stand komen

groenstroken en parken. De hoogteverschillen in het

na vaststelling van het stedenbouwkundig plan

van het stedenbouwkundig plan.

plangebied worden benut om een bijzondere, veelzijdige

geïnformeerd over de vaststelling. De bewoners worden

woonwijk te bouwen. Er komen in totaal circa 1.300

uiteraard ook geïnformeerd over de vaststelling van het

Besluitvorming en inspraak

woningen in alle prijsklassen. Het aandeel sociale

ontwerp bestemmingsplan Hoge Weide en het ter visie

Het concept stedenbouwkundig plan is uitgewerkt

woningbouw is relatief hoog.

leggen van het ontwerp bestemmingsplan.

tot het voorliggende stedenbouwkundig plan. Op dit
stedenbouwkundig plan vindt geen inspraak plaats.

Communicatie

Maatschappelijke organisaties

Bewoners hebben al bij het concept stedenbouwkundig

Diverse doelgroepen en actoren van Hoge Weide

In Hoge Weide worden maatschappelijke voorzieningen

plan de mogelijkheid gekregen voor het indienen van

worden zo goed mogelijk geïnformeerd over en/of

gerealiseerd; een onderwijscluster, een speeltuin,

een inspraakreactie. Deze inspraakreacties hebben

betrokken bij de planontwikkeling:

een activiteitencentrum, een dienstenwinkel en een

geleid tot een aanpassing op het gebied van verkeer.

zorgpost. Met verschillende instellingen vindt gedurende

De Melissekade blijft voorlopig open voor verkeer en

Bewoners en wijkraad

de planvorming afstemming plaats over de opname van

de Tweede Oosterparklaan wordt doorgetrokken.

In Hoge Weide wonen momenteel geen mensen. Wel

elke voorziening in het plan.

Ook de wijkraad heeft een advies uitgebracht op

zijn er tijdelijke gebruikers van het terrein en zitten er

het concept stedenbouwkundig plan. Het gevolg

tijdelijke huurders in de monumentale boerderij De

Marktpartijen

hiervan is dat in het stedenbouwkundig plan de

Hoef. Zij zijn geïnformeerd over de ontwikkeling van

Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan worden

mogelijkheid is toegevoegd om een geluidgeïsoleerde

Hoge Weide en met hen zijn afspraken gemaakt over het

de marktpartijen geselecteerd. De vier betrokken

muziekoefenruimte of opnamestudio in te richten in

tijdelijke verblijf in Hoge Weide.

woningcorporaties zijn in een vroeg stadium betrokken

een appartementengebouw aan de noordelijke rand van

Toekomstige bewoners zullen te zijner tijd worden

om mee te denken over de sociale woningbouw in het

Hoge Weide. In totaal hebben 30 bewoners gereageerd

benaderd via diverse kanalen, zoals Woningnet en het

plangebied, inclusief de spreiding en fasering.

op het concept stedenbouwkundig plan. De reacties

Informatiecentrum Leidsche Rijn.
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over de opname van sociale woningbouw hebben er toe

Direct omwonenden van Parkwijk-zuid, Langerak

Overheden

geleid dat de sociale woningbouw goed is verspreid over

en Park Voorn zijn over het stedenbouwkundig plan

Verschillende afdelingen van de Gemeente Utrecht

het gebied en niet direct grenzend aan Parkwijk-zuid is

geïnformeerd tijdens een informatieavond voorafgaand

hebben actief geparticipeerd in de vervaardiging

opgenomen.

aan de vaststelling. Voor deze bijeenkomst zijn ook de

van het stedenbouwkundig plan. Het plan is hierna

diverse bewonersverenigingen uitgenodigd, alsmede

voorgelegd aan verschillende toetsende organisaties

de wijkraad. De avond vond plaats in het kader van

zoals de Adviesgroep Openbare Ruimte, het W.M.O., de

participatie. De opmerkingen die op deze avond zijn

Commissie Welstand en Monumenten en de Regiestaf

10 Voorbeeldverkaveling en
parkeerbalans
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10.1 Impressie voorbeeldverkaveling
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Voorbeeldverkaveling, indicatief
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10.2 Voorbeeldverkaveling
De voorbeeldverkaveling toont aan dat het
woonprogramma, de voorzieningen en kantoren
inpasbaar zijn.
In deze uitwerking worden 1.298 woningen gerealiseerd.
Hiervan zijn 873 eengezinswoningen en 425 apparte
menten. Langs de Verlengde Melissekade, de Stadsbaan

functie

aantal

eengezinswoningen

873

appartementen

425

voorzieningen,
(waarvan 7.630m2 maatschappelijke
voorzieningen en 5.000m2 speeltuin)
kantoren

18.630m2
16.500m2 bvo.

en de Verlengde Langerakbaan is rekening gehouden
met een plint met voorzieningen. In het blok op de hoek
tussen Verlengde Melissekade en Stadsbaan en in de
villa’s tegenover de boerderij zijn kantoren opgenomen.
De functies van de boerderij en het bijzondere
bebouwingsaccent staan nog niet vast en zijn niet
opgenomen in de voorbeelduitwerking.

Stedenbouwkundigplan Hoge Weide. 16 februari 2010

133

MGW soc - 21
MGW G - 8
MGW M1 - 31

4.1

s3- 2
s4 - 26
kantoren 6.500m2 bvo

kantoren 10.000m2

4.2

5L

3.1

3.2
onderwijscluster
4.545m2 bvo.

S4 - 28
S5A - 9
M1-30
M20-20
voorzien. 1.600m2

3.4+ 3.3

S5A - 7
S5B - 1

1.2

2.3

4,5L

3.5

H1 - 18
H2 - 23

1.5

H1 - 8
H2 - 18
S2 - 15

1.8

S3 - 3
S4 - 18
S5A - 3

S1 - 23
S2 - 17

1.9

5L

1.12

1.11

1.10
1.13

S5B - 10

H1 - 18
H2 - 14
MGW soc. - 55
MGW M1 - 9
voorzien. 590m2 bvo

S3 - 3
S4 - 9
S5A - 30

10L

1.14

S4 - 16
S5A - 20
M1 - 10
M2 - 18
voorzien. 950m2 bvo

4,5L

Voorbeeldprogramma en segmentverdeling, indicatief
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1.15

2.14
2.13

2.12
2.11

2.15

S5B - 4
S6B - 7
S5B - 4
S6B - 7

S5A - 8
S5B - 6
S6B - 2

1.15

S5A - 10
S5B - 2

2.8

S5B - 4
S6B - 7

7L

2.10

2.9

2.7

S2 - 12

3.8

4L

S4 - 22
S5A - 2
S5B - 2

S3 - 4
S4 - 17
S5A - 11
S5B - 3
S3 - 3
S4 - 20
S6B - 10

5L
H1 - 19
MGW-G - 44
voorzien. 850m2

S5A - 9
S5B - 2

2.4

S5A - 11

3.6

2.6

2.5

H1 - 6
H2 - 16
S1 - 6
S2 - 17

1.7

1.6

H1 - 6
H2 - 11
S1 - 5
S2 - 11

2.1

S5A - 10

S3 - 3
S4 - 18
S5B - 10

3.7

H2 - 32

1.4

1.3

4L
H2 - 22
MGW H2 - 22
zorgvoorzien. 285m2

S3 - 6
S4 - 24
S5A - 7
M2 - 4

S5A - 10
S5b - 2

2.2

6L

5,5L

H1 - 5
H2 - 18
S1 -13

H1 - 14

S3 - 3
S4 - 21
S5B - 7
M2 - 9
voorzien. 270m2

S3 - 23
M1 - 48
M2 - 56
voorzien 2.330m2

5,5L

3L

1.1

MGW soc. - 12
MGW G - 28

5L

5L

5L

5L

5L

10.3 Voorbeeldprogrammma: segmentverdeling
De segmentverdeling is indicatief.
In wit zijn de bouwlagen van appartementengebouwen
aangegeven. De bouwlagen zijn indicatief (incl. plint met
voorzieningen).

Eengezinswoningen
H1+H2 (beukmaat 5,4m)

248

S1+S2 (beukmaat 5,4m)

119

S3 (beukmaat 5,4m)

50

S4 (beukmaat 5,4m)

219

S5a (gemiddelde beukmaat 6m)

147

S5b (beukmaat var.)

57

S6b (beukmaat var.)

33

Appartementen
Mgw sociaal
Mgw G
Mgw M1+M2

110
80
235

Kantoren
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Voorbeeldverdeling voorzieningen, indicatief
Commerciële voorzieningen
Kantoren
Maatschappelijke voorzieningen
Zoekgebied onderwijscluster
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10.4 Voorbeeldverdeling voorzieningen
De voorbeelduitwerking op de rechter pagina is
indicatief.
In de voorbeeldverkaveling is 6.000m² voor commerciële
voorzieningen inclusief horeca opgenomen.
Voor maatschappelijke voorzieningen zijn ongeveer
7.630m² gereserveerd.
De voorzieningen is met uitzondering van de
basisschool en de speeltuin in de plinten van de
appartementengebouwen opgenomen.
Voor kantoorgebouwen is in de voorbeelduitwerking
16.500m² bvo. opgenomen.

Referentiekader
maatschappelijke voorzieningen
basisschool
gymzaal
kinderdagverblijf

bvo

buitenruimte

2.140m

1.230m2

2

455m

2

1.040m2

480m2

buitenschoolse opvang

650m

2

300m2

voorschool

130m2

100m2

peuterzaal

130m

100m2

huiskamer jongeren

100m

infobalie

2
2

40m2

activiteitenruimte

270m2

muziekruimte

180m2

satellietpost zorg

200m2

flexibel
MO-voorziening
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woonprogramma

137

Aan elk blok is een kleur toegewezen. Parkeerplaatsen in de openbare ruimte die aan een blok kunnen worden toegewezen, hebben
dezelfde kleur als het blok zelf.
Gebouwde voorzieningen zijn gestippeld getekend.

In wit

Het benodigde aantal parkeerplaatsen volgens de
parkeernormen

In zwart

Het gerealiseerde aantal parkeerplaatsen in het
ontwerp

*

dubbelgebruik van parkeerplaatsen
Parkeerplaatsen t.b.v. het onderwijscluster

Voorbeeldparkeerbalans, indicatief
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10.5 Voorbeeldparkeerbalans
De voorbeeldparkeerbalans is indicatief.

voor het personeel op eigen terrein. In de voorliggende

dat een deel van de voertuigen van de bewoners niet

uitwerking wordt ervan uitgegaan dat er dubbelgebruik

aanwezig is als de basisschool begint of eindigt.

De voorbeelduitwerking toont aan dat voldoende

van parkeerplaatsen gemaakt kan worden.

parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd en

De functies van de boerderij De Hoef staan nog niet

Parkeren personeel onderwijscluster

zodoende aan de parkeernorm wordt voldaan. De

vast. De boerderij is nog niet in de parkeerbalans

Het uitgangspunt is dat de medewerkers

normen die zijn gehanteerd zijn opgenomen in het

meegenomen. Wel zijn er 16 parkeerplaatsen op het

van voorzieningen in de plint van de

hoofdstuk Programma.

terrein van de boerderij opgenomen.

appartementengebouwen in de parkeergarages

Wonen

Onderwijscluster

onderwijscluster zijn dat de 15 personeelsleden

Uitgangspunt is dat per woning één parkeerplaats

In het deel Voornse Poort is ook een onderwijscluster

voor het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Bij

op eigen terrein wordt gerealiseerd. In de voorbeeld

gepland, bestaande uit een basisschool met maximaal

voorkeur parkeren de 13 personeelsleden van de

parkeerbalans is aangegeven of deze parkeerplaats

16 lokalen, een kinderdagverblijf van 8 ruimtes, een

school in de parkeervoorziening van blok 3.1. Er is ook

binnen een bouwblok moet worden opgelost, op eigen

peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang met vijf

de mogelijkheid deze parkeerplaatsen in de openbare

kavel of in een gebouwde parkeervoorziening.

ruimtes.

ruimte op te nemen.

Op basis van de parkeernormen en de CROW-

Parkeren buitenschoolse opvang

van de appartementengebouwen parkeren. Bij het

Ook zijn de (bezoekers-) parkeerplaatsen in de
openbare ruimte aangegeven.

rekenmethode voor halen en brengen is bepaald hoeveel

Voor de buitenschoolse opvang geldt dat de parkeerdruk

Voorzieningen

parkeerplaatsen er nodig zijn voor dit kindercluster.

die hiermee samenvalt zich buiten de regulieren

Omdat nog onduidelijk is welke commerciële

In totaal zijn er dus 110 parkeerplaatsen nodig voor het

schooltijden voordoet. Deze valt dus niet samen

voorzieningen zich uiteindelijk hier zullen vestigen,

onderwijscluster. Deze parkeerplaatsen worden voor

met de parkeerdruk voor de andere functies in het

wordt een gemiddelde parkeernorm aangehouden van 2

een deel aangelegd (ca. 40). De overige parkeerplaatsen

kindercluster. Hiervoor is voldoende parkeergelegenheid

parkeerplaatsen per 100m². De parkeerplaatsen voor de

zijn beschikbaar door dubbelgebruik van parkeerplaatsen

voorhanden, te weten de ca. 40 parkeerplaatsen die ook

bezoekers van de commerciële voorzieningen worden

op de parallelweg van de Stadsbaan en in de Hollandse

beschikbaar zijn voor het kindercluster.

in de openbare ruimte gemaakt, de parkeerplaatsen

Straat. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit

functie

basisschool
kinderdagverblijf
peuterspeelzaal
totaal

aantal
parkeerplaatsen
personeel
13
14
1
28

aantal
parkeerplaatsen
halen/brengen
65
14
3
82

Parkeren onderwijscluster
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sociaal
goedkoop en middelduur
duur
seniorenwoningen
bijzondere woonvormen
kantoren
voorzieningen
onderwijs
totaal

woningaantallen
norm parkeren
aantal parkeerplaatsen
ondergrens bovengrens (kantoren en voorzien. in bvo)
ondergrens bovengrens
1,25
1,35
320
400
432
1,45
1,55
654
948
1014
1,65
1,75
237
391
415
1,1
69
76
76
0,3
40
12
12
0,8
1,5
10000
80
150
1
3
7000
70
210
110
110
2087
2418

Parkeerbehoefte volgens de parkeernormen

aantal benodigde

aantal gerealiseerde

parkeerplaatsen (gemid.

parkeerplaatsen in

parkeernormen)

ontwerp

op eigen terrein
in gebouwde voorzieningen
in openbare ruimte
totaal

845
609
842
2296

682
717
970
2369

Parkeerbalans in het ontwerp
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Voorbeeldverdeling sociaal programma en tendergebieden, indicatief
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10.6 Voorbeeldverdeling sociaal programma en tendergebieden
De voorbeeldverdeling sociaal programma is indicatief.

Verdeling indicatief

vrije kavels: 		
•
71 egw

De functies van de boerderij en het bijzondere
bebouwingsaccent staan nog niet vast en zijn niet
opgenomen in het programma.

overige ontwikkelaars:
•
eengezinswoningen
•
appartementen
•
voorzieningen 		
•
kantoren
gebieden voor corporatie:
•
eengezinswoningen
•
appartementen
•
voorzieningen		
overig (wit):
•
voorzieningen		

B

435
195
5.150m2 bvo.
16.500m2 bvo.
367
230
3.675m2

9.805m2

bijzondere woonvormen

Verdeling per corporatie
Appartementen
		
BO-EX
Mitros		
totaal 		

sociaal
55
135		
190

markt
9
31
40

eengezinswoningen
BO-EX 119
Mitros 141
Portaal 107
totaal 367
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10.7 Voorbeelduitwerking
blok 1.6 en 1.9

2.0

2.0

2.0

2.0

binnenterrein

A

In de voorbeelden op deze pagina isbinnenterrein
uitgewerkt hoe het

1.40

hoogteverschil binnen de blokken kan worden opgelost..
huidig maaiveld
Park Leeuwesteyn

1.0
0.60

terrassen op ca. 2.5
parkeren op ca. -0.50

1.80

1.50

1.50
1.20

1.20
1.30
0.70

0.70

0.50
0.50

0.20

0

0

0

Voorbeeld blok 1.6

binnenterrein

2.0

1.80
huidig maaiveld
Park Leeuwesteyn

Park Leeuwesteyn

Voorbeeld blok 1.6, doorsnede A

2.0

2.0

2.0
binnenterrein

C

1.50

1.50

B

1.40

Voorbeeld blok 1.9, doorsnede B

1.20

1.20
1.30 1.30

1.0
0.70

0.70

0.60
0.20

binnenterrein

0
Voorbeeld blok 1.9, doorsnede C-C
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0.50
0.50

Voorbeeld blok 1.9

binnenterrein

0

0

C

10.8 Voorbeelduitwerking helling Hollandse Straat
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10.9 Voorbeelduitwerking onderwijscluster
In variant 1 zijn het kinderdagverblijf, de buitenschoolse

Er zijn echter vele manieren van uitwerking mogelijk,

opvang, de voorschool en de peuterspeelzaal in de plinten

zoals de voorbeeldverkaveling uit het concept

van de woonbebouwing langs de parallelweg opgenomen

stedenbouwkundig plan (volgende bladzijde) en een

(uitgebreid zoekgebied zie Vaste waarde: functies pag. 29).

L-vormig schoolgebouw.

Het kinderdagverblijf is in de plint van blok 3.2 opge
parallelweg

nomen. De buitenruimte ten behoeve van deze voor
ziening ligt achter het gebouw. De buitenschoolse opvang,
de voorschool en de peuterspeelzaal zijn in blok 3.1
opgenomen. Deze voorzieningen kunnen de buitenruimte

hoofdentree

delen met de school (het schoolplein in ligt de punt van
de driehoek) of er kan een afzonderlijke buitenruimte op

Hollandse straat

het dak van de gymzaal gerealiseerd worden.
De basisschool en de gymzaal liggen aan de
Hogeweidevallei. De ligging en de vorm van school en
gymzaal zijn in een latere uitwerking te bepalen.
De hoofdentree van de school en de entrees van de
overige voorzieningen zijn aan de hoge zijde van het
cluster bij de weg parallel aan de Stadsbaan en bij de
‘Hollandse Straat’ opgenomen. Deze straten sluiten goed
aan op de hoofd verkeerstructuur.
Het schoolplein en de secundaire toegang van de school
zijn via een fietspad en een voetpad bereikbaar en
bieden zo een route naar school zonder contact met
autoverkeer.
Voor informatie over de parkeeroplossingen t.b.v. het
onderwijscluster zie Voorbeeldparkeerbalans op pagina 139.
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referentiekader
bvo
basisschool
gymzaal
kinderdagverblijf

2.140m2

Ho
gew
e

2e

ide
buitenruimte

e

455m2
480m2

buitenschoolse opvang

650m2

300m2

voorschool

2

130m

100m2

peuterzaal

130m2

100m2

4.545m

2.210m2

programma totaal :

tre

1.230m2

1.040m2

totaal

en

2

6.755m2

Afbeelding: schema inpassing onderwijscluster,
variant 1

Variant 2
Basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal
worden zoveel mogelijk geclusterd binnen één bouwveld, zodat bijvoorbeeld
de buitenruimte van de verschillende voorzieningen kan worden gecombineerd.
Het schoolplein is op de Vallei gericht. Het kindercluster is bereikbaar via de

Stadsbaan

p= 2

A

Hogeweide

via parallelweg
B

p = 3.5

Stadsweg

variabel

p=3.5

plangrens

p= 1.45

8.6 +NAP

p= 8.6

Hogeweide en via de parallelweg.

schoolplein

kinderopvang

Doorsnede A
KDV + BSO + Peuterzaal

Gymzaal

p= 8.6

3.5 +NAP

Stadsbaan

C

vloerpeil= 5

Stadsweg

variabel

plangrens

plein = ca. 2.400m2
Basisschool

5 +NAP

Hogeweide

school

Doorsnede B

p = 3.5

via Hogeweide

Afbeelding: schema inpassing onderwijscluster,
variant 2
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Doorsnede C

schoolplein

vloerpeil= 5

school
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p=8.45

p=8.45

basisschool

p=2.5

p=2.0

KDV

In variant 3 zijn het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal in de
plint van blok 3.1 opgenomen. De buitenruimte ligt op het dak van

B

de basisschool, die tegen dit gebouw aanligt.

parallelweg

A

De basisschool is in deze variant een L-vormig gebouw met twee
bouwlagen en ligt aan de zijde van blok 3.1. Het schoolplein is op
de vallei gericht zodat men vanuit de school zicht heeft op de vallei
en de boerderij.

hoofdentree
Hollandse straat

De gymzaal ligt ingeklemd tussen woonblok 3.5 en een vleugel van
de basisschool. De gymzaal en de basisschool worden ontsloten via

A

de straat tussen blok 3.2 en 3.5.

2e

De buitenschoolse opvang wordt in de plint van blok 3.2

en

opgenomen met buitenruimte achter het gebouw.

tre

e

B

Ho
gew
e

p=2.5

KDV

p=8.45

ide

basisschool

Hoge Weide
Doorsnede A-A

Hoge Weide
Doorsnede B-B
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p=2.5

p=2.0

basisschool

KDV

p=8.45

p=8.45

hoofdentree

Afbeelding: schema inpassing onderwijscluster,
variant 3

11 Planning en fasering
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11.1 Planning en fasering
De planontwikkeling

opgesteld voor het gehele plangebied Hoge Weide. Voor

Aanvankelijk was de strategie om op basis van het

de duidelijkheid wordt er voor het plangebied Hoge

Een start van de bouw in het zuiden maakt het

concept stedenbouwkundig plan te starten met de

Weide één nieuw bestemmingsplan gemaakt.

mogelijk om in de eerste fase de voorzieningen

2.

selectie van ontwikkelaars en om vervolgens de

Bouw van de school en kinderopvang in de eerste fase.

voor kinderen te realiseren. Dit voorkomt niet

uitwerking van het stedenbouwkundig plan samen uit

Het concept stedenbouwkundig plan Hoge Weide

enkel kosten voor tijdelijke voorzieningen in Hoge

te voeren met de geselecteerde ontwikkelaars. Echter,

wordt beschouwd als vervanger van het voorontwerp

Weide, maar de eerste jaren kunnen de overtallige

vanwege het grote aandeel sociale woningbouw en de

bestemmingsplan Hoge Weide en is gebruikt voor het

ruimtes in Hoge Weide ook worden gebruikt voor

beoogde spreiding van vlekken met sociale woningbouw,

vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke

piekopvang Langerak en Parkwijk-zuid.

is er voor gekozen om het concept stedenbouwkundig

ordening en de inspraak. Het ontwerpbestemmingsplan

plan uit te werken tot voorliggend stedenbouwkundig

Hoge Weide is gelijktijdig met het voorliggende

fase bestaat uit sociale huur, sociale

plan. Met dit stedenbouwkundig plan kan worden

stedenbouwkundig plan gemaakt. Na de vaststelling van

koop en middelduur programma. Het dure

gestart met uitgifte van de deelgebieden. De betrokken

het voorliggende stedenbouwkundig plan, wordt het

woningbouwprogramma en de kantoren komen pas

partijen zullen op basis van het stedenbouwkundig plan

ontwerp bestemmingsplan Hoge Weide afgemaakt en

starten met de bouwplanontwikkeling en de gemeente

ter visie gelegd, waarna het bestemmingsplan augustus

met de inrichtingsplannen van de openbare ruimte. De

2010 vigerend zal kunnen zijn (vroegste moment). In

Het zuidoostelijke deel met de voormalige

bouw van woningen en voorzieningen kan vanaf begin

dit bestemmingsplan wordt geen uitwerkingsplicht

sportvelden is niet meer in gebruik. Hier is al

2012 starten.

opgenomen.

gestart met de ophoging. Het middengebied met

Het bestemmingsplan

Fasering

en wordt in de tweede fase gebouwd. Hier is geen

Voor het grootste deel van Hoge Weide geldt

De vier belangrijkste uitgangspunten voor de fasering

ophoging nodig. Pas hierna volgt de realisatie van

het onherroepelijke bestemmingsplan Leidsche

zijn:

het noordelijk gebied wat moet wachten op de

Rijn - Utrecht 1999. Voor een zuidelijk stukje van

1.

3.

Inspelen op de huidige marktsituatie. De eerste

in de volgende fases.
4.

De aanwezigheid van tijdelijke functies in het gebied.

de keten voor de aannemers is nu nog in gebruik

Leefbaarheid door het scheiden van bouwverkeer

verhuizing van de tijdelijke bibliotheek naar haar

Hoge Weide is goedkeuring onthouden aan het

en bewonersverkeer. Voorjaar 2010 is de Verlengde

definitieve locatie in Leidsche Rijn Centrum.

bestemmingsplan Leidsche Rijn - Utrecht 1999. Voor

Langerakbaan aan de zuidzijde van Hoge

het noordwestelijke deel van Hoge Weide is een

Weide gereed voor veilig verkeer voor bewoners

uitwerkingsplan opgesteld ten behoeve van het tijdelijke

zowel te voet, te fiets, met de auto als met de

Risico’s en aandachtspunten

voorzieningencentrum. Voor deze twee delen moet

bus. Bewoners kunnen dus het beste in het

Naar verwachting zal vanaf najaar 2012 ook in Leidsche

een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Voor

begin in het zuiden wonen. De stadsbaan aan de

Rijn Centrum Zuid worden gestart met de bouw. Voor

het middendeel geldt de bestemming Gemengde

noordwestzijde van Hoge Weide is pas later nodig

die tijd wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Afstemming

Doeleinden uit het bestemmingsplan Leidsche Rijn –

voor bewonersverkeer en is daarmee geschikt om

in de routing van het bouwverkeer, bewonersverkeer en

Utrecht 1999 en is geen nieuw bestemmingsplan nodig.

het bouwverkeer via het noorden de wijk in en uit

fietsverkeer is daarbij nodig. Ook is afstemming van de

Het concept stedenbouwkundig plan Hoge Weide en

te leiden. Ook is de bouwweg van Leidsche Rijn

verkoop van appartementen nodig.

het voorliggende stedenbouwkundig plan zijn echter

Centrum Zuid nog lang beschikbaar.
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Op de kaart is de fasering indicatief aangegeven.
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Bijlagen
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Bijlage 1: Toelichting op beeldkwaliteit
Rooilijn en plaatsing op de kavel

wisselende voorgevelrooilijn staan.

Voor de Amaliabuurt en de Voornse Poort wordt een

De kantoorblokken langs de Stadsbaan, ter hoogte van

stedelijk beeld nagestreefd. De voorgevels staan hier op

boerderij De Hoef, nemen een bijzondere plek in. De

een doorgaande rooilijn evenwijdig aan de straat.

blokken maken onderdeel uit van de wandbebouwing
langs de Stadsbaan en de voorgevels staan daarom op

Daar waar een hoogtesprong tussen de begane grond

de doorgaande rooilijn langs de Stadsbaan. Tussen de

van de woning en het maaiveld moet worden opgelost,

blokken moet echter voldoende ruimte zijn om vanaf

ligt het hoofdvlak van de voorgevel achter de erfgrens,

de Stadsbaan en het A2-park contact te kunnen houden

zodat de hoogtesprong in de zone tussen de woning

met de Vallei.

en de straat kan worden opgelost. De afstand van het
hoofdvlak van de voorgevel tot de erfgrens is in de

Nutsruimtes zijn niet los in de ruimte gewenst, maar

gehele straat gelijk.

deze moeten in de bebouwing of erfafscheidingen
worden geïntegreerd.

In de Voornse Poort is sprake van één uitzondering: het

aaneengesloten bebouwing met de voorgevels op een verspringende rooilijn

bebouwingsaccent in de zuidelijke punt is een zelfstandig
element dat relatief vrij in de ruimte staat. Dit element
staat niet in de rooilijn van de bebouwing langs de
Langerakbaan.
Voor het Hoge Weidekwartier wordt een meer
informele sfeer nagestreefd. De voorgevels staan
op een rooilijn evenwijdig aan de straat, maar de
rooilijn verspringt en er is ruimte voor voortuintjes.
Ten noorden van de Hollandse Straat worden vooral
rijwoningen in blokken gerealiseerd. De verspringing van
de rooilijn van de voorgevels zal binnen het blok moeten
plaatsvinden. Het gebied ten zuiden van de Hollandse
Straat is kleinschaliger en biedt ruimte aan vrijstaande
woningen en twee-onder-een-kap woningen die op een
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aaneengesloten bebouwing met de voorgevels op één vaste
rooilijn

niet aaneengesloten bebouwing op een verspringende rooilijn

Rooilijnen
Aaneengesloten bebouwing,
vaste rooilijn achter erfgrens
Legenda

Bebouwing aaneengesloten, vaste rooilijn op
erfgrens
Bebouwing aaneengesloten, verspringende rooilijn
Bebouwing niet aaneengesloten, verspringende rooilijn
Bebouwing kraagt op de
bovenverdieping uit
Doorgaande rooilijn met
ruimte tussen de blokken
Zone voor vrij element, vorm indicatief

Blauwe lijn = erfgrens
Rode lijn = rooilijn

Tekening indicatief
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Architectonische eenheden
Hoge Weide is een van de eerste uitleggebieden van
Leidsche Rijn Centrum. Om een zelfde soort stedelijke
schaal aan de bebouwing van Hoge Weide mee te geven
als in oudere stedelijke uitleggebieden gebruikelijk is,
wordt ook in Hoge Weide gewerkt met architectonische
eenheden. Door woningen samen te voegen in een
architectonische eenheid, wordt de schaal van de
woning overstegen en wordt er een nieuwe, stedelijke,
schaal geïntroduceerd.
Variatie in een straat wordt verkregen doordat een
architectonische eenheid maar één keer in een straat
voorkomt. Een architectonische eenheid is een aantal

Variatie in gevelindeling en kleur.

eenheden (woningen, kantoren en/of voorzieningen) die
samen duidelijk één samenhangend element vormen en
gevat worden onder één doorgaand dak.
Variatie binnen een architectonische eenheid is gewenst.
Variatie kan ontstaan door in de kap en/of de gevel
bepaalde woningen (kopwoningen, middenwoning) te
benadrukken door een wisseling van de kaprichting of
gevelindeling.
Door de architectonische eenheden op minimaal één of
twee thema’s te laten wisselen, ontstaat er diversiteit
tussen de verschillende architectonische eenheden in
een straat. Deze thema’s kunnen zijn: de goothoogte, de
gevelindeling, de kleur en/of materialisatie, de oplossing
voor de overgang openbaar-privé en de rooilijn.
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Variatie in rooilijn en kleur.

Variatie binnen de architectonische eenheid door de verbijzondering van een hoekwoning.

Architectonische eenheden kunnen varieren door een wisseling in gevelindeling en bouwhoogte....

of door een wisseling in gevelindeling, rooilijn en kapvorm
In een straat komen verschillende architectonische eenheden voor.

de samenhang van een architectonische eenheid wordt
versterkt door de hoekwoningen te verbijzonderen.
Stedenbouwkundigplan Hoge Weide. 16 februari 2010
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Gevelindeling

bebouwing in sommige gebieden direct aan de openbare

Door middel van de gevelindeling wordt het karakter

ruimte grenst, komt het voor dat zijkanten van woningen

van een deelgebied versterkt.

direct aan de openbare ruimte grenzen. Deze zijgevels
worden met zorg ontworpen, blinde zijgevels moeten

In de Amaliabuurt en de Voornse Poort wordt

vermeden worden, bijvoorbeeld door gevelopeningen in

gekozen voor een meer verticale gevelindeling die deze

deze zijgevels op te nemen.

buurten een stedelijk karakter mee geven. In het Hoge
Weidekwartier wordt een informeler beeld bereikt

Op een aantal plaatsen zijn vanuit de stedenbouw in

doordat de gevels hier niet uitgesproken verticaal of

ieder geval verbijzonderingen gewenst. In het verlengde

horizontaal ingedeeld zijn.

van een aantal zichtlijnen en bij de entrees van de wijk,

Solide stedelijke wand met de nadruk op een verticaal raster.

zijn accenten in de gevel van de bebouwing vereist.
Langs de buitenranden van Hoge Weide wordt het

Daarnaast zijn er plekken waar het gewenst is de entree

stedelijke karakter nog verder versterkt doordat de

van de woning ‘om de hoek’ te leggen, om ook aan

gevelindeling hier niet alleen verticaal is, maar ook een

smalle dwarsstraatjes voldoende levendigheid te krijgen.

ritmiek heeft. Gevelopeningen worden hiertoe boven
elkaar uitgelijnd. Hierdoor ontstaat een rustig beeld in
deze solide wandbebouwing.
Aan de Verlengde Melissekade geldt dat de eerste twee

Stedelijke bebouwing met een meer verticale gevelindeling.

blokken in het verlengde van de Melissekade (tussen
de kruising van de Verlengde Melissekade met de
Rijnkennemerlaan en de Hollandse Straat) familie zijn
van de blokken in de wijk Parkwijk-zuid. Er dient dus een
relatie te bestaan tussen de gevelindeling van de blokken
aan de Melissekade en de eerste twee blokken aan de
Verlengde Melissekade.
Doordat in het stedenbouwkundig plan in veel gevallen
uitgegaan wordt van gesloten bouwblokken en de
Zijgevels worden mee ontworpen, bijvoorbeeld door gevelopeningen en eventueel entree’s in de zijgevel te plaatsen.
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Informele bebouwing, de gevelindeling is niet nadrukkelijk
horizontaal of verticaal.

Legenda
Gevelindeling
Solide stedelijke wand: nadruk op raster,
verticaal gericht
Solide stedelijke wand: sterke familie met
Melissekade
Stedelijke bebouwing: nadruk op
verticale gevelindeling
Informele bebouwing: gevel niet nadrukkelijk horizontaal of verticaal
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Hoogteverschil
Binnen het plan moet een aanzienlijk hoogteverschil
opgelost worden. Het verschil tussen het bestaande
maaiveld en de bovenkant van de A2 tunnelbak is
ongeveer 7 meter.
In de Amaliabuurt wordt het hoogteverschil in drie
bouwblokken gelijkmatig opgevangen, per bouwblok
moet dus ongeveer 2 meter hoogteverschil opgelost
worden. Het hoogteverschil wordt opgelost in de korte
zijde van een bouwblok. De lange zijden van een blok
komen op één hoogte te staan. Alle woningen staan of
op het maaiveld, of staan allemaal op eenzelfde hoogte
opgetild boven het maaiveld. De korte rijtjes op de
kopse kanten van de bouwblokken staan of samen op

Schematische weergave van een bouwblok in de Amaliabuurt: woningen aan de lange zijde staan op één hoogte, terwijl op de korte
kopse kant het hoogteverschil opgelost wordt.

één hoogte, of verspringen mee met de stijgende lijn van
de straat.
De bebouwing aan de Verlengde Melissekade en aan de
zijde van het park zal omhoogtrappen.
In de Voornse Poort wordt in een kleiner gebied
hetzelfde hoogteverschil opgelost. Het hoogteverschil
wordt hier opgelost in de lange zijde van een bouwblok.
De bebouwing aan de korte kopse kanten van een blok
komt op één hoogte te staan. De woningen aan de
lange zijde van het bouwblok trappen omhoog met de
stijgende lijn van de straat mee.
De bebouwing aan de zijde van de Hogeweide staat op
één hoogte en aan de zijde van de Stadsbaan staat de
bebouwing ook op één hoogte.
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Schematische weergave van een bouwblok in de Voornse Poort: woningen aan de lange zijde trappen omhoog, terwijl de bebouwing op
de korte kopse kant op één hoogte staat.

Legenda
Hoogteverschil
Bebouwing staat op
één hoogte
Hoogteverspringing binnen een rij woningen
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Kleur en materiaal
In Hoge Weide wordt gekozen voor een rustig,

Voor de woningen die in een groene setting staan,

stedelijk kleurenpalet met voornamelijk donkere,

zoals de woningen aan de Vallei en de woningen in het

gedekte tinten, waarbinnen veel nuances mogelijk

Hoge Weidekwartier ligt de nadruk minder sterk op

zijn. Binnen de Amaliabuurt en de Voornse Poort

de solide materialen en kan er meer gebruik worden

wordt gewerkt met kleuren die variëren van rood,

gemaakt van de genoemde lichtere materialen.

Stedelijk karakter: baksteen, gepolijst beton, natuursteen

roodbruin en bruin tot antraciettinten. Het Hoge
Weidekwartier krijgt een lichter kleurenpalet met

Voor de bebouwing aan de buitenrand, langs de

kleuren die het groene karakter van dit deelgebied

Verlengde Melissekade, de Stadsbaan en de Verlengde

versterken: tinten variërend van crème, oker en bruin

Langerakbaan, ligt de nadruk op het gebruik van

tot antraciet.

baksteen. In de eerste twee blokken in het verlengde
van de Melissekade (tussen de kruising van de

Binnen het palet kunnen voor accenten in de

Verlengde Melissekade met de Rijnkennemerlaan en

bebouwing, zoals kozijnen, erkers, etc. lichte tinten

de Hollandse Straat) is het verplicht met baksteen in

worden gebruikt, zoals wit, crème, lichtgeel en

de gevel te werken. Dit omdat op structuurniveau is

lichtgrijs.

vastgelegd dat deze blokken familie zijn van de wijk

Licht karakter: hout, vlak metaal, leisteen

Parkwijk-zuid.
Voor alle bebouwing geldt dat de te gebruiken
materialen een verfijnde schaal en textuur moeten
hebben en er aandacht moet worden besteed aan een
goede detaillering. Grote vlakken met plaatmaterialen
passen niet goed bij het woonkarakter van de wijk.

Keurenpalet Amaliabuurt en Voornse Poort

Het stedelijke karakter van Hoge Weide wordt
versterkt door de nadruk op solide materialen zoals
baksteen, natuursteen en glad beton. Accenten in de
woning kunnen worden gelegd door de toepassing van
lichtere materialen als hout, vlak metalen elementen,
leisteen, licht gekleurde stuc en glas. Voor de daken
zijn keramische pannen (niet geglazuurd) en leisteen
geschikt.
Kleurenpalet Hoge Weidekwartier
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Legenda
Kleuren en materiaal
Amaliabuurt en Voornse Poort:
rood, rood-bruin, bruin, antraciet
Hoge Weidekwartier:
oker, bruin, antraciet
Solide materialen,
nadruk op baksteen
Baksteen in de gevel
verplicht
Nadruk meer op
lichte materialen
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huidig maaiveld

voorzieningen
Park Leeuwesteyn

huidig maaiveld

Bijlage 2: Principes parkeren
Een hoofdprincipe is dat het merendeel van het
parkeren uit hetparallelweg
zicht en op eigen terrein wordt
gerealiseerd.
Bij de gestapelde woningen in de schil zullen gebouwde
parkeervoorzieningen onder het gebouw gerealiseerd
worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
De Vallei
hoogteverschillen. Door de ophoging van het huidige
maaiveld kan het parkeren onder de gebouwen, maar
boven het grondwaterpeil worden opgelost. Als het
hoogteverschil te klein is om een parkeervoorziening
onder het gebouw, maar boven het grondwaterpeil te
binnenterrein
realiseren, dan kan de parkeervoorziening
binnen het

bouwblok gesitueerd worden. Hetzelfde geldt voor
de particuliere woon-werkwoningen. Belangrijk is
hierbij dat het parkeerveld overdekt wordt, zodat het
parkeren uit het zicht blijft. Een groene uitstraling van
8.45 NAP
de parkeerdekken is wenselijk.
Bij de uitwerking zal
aandacht worden besteed aanparallelweg
voldoende verlichting
van de parkeervoorzieningen ten behoeve van de
huidig maaiveld
sociale veiligheid.
In het geval van de eengezinswoningen worden de
parkeerplaatsen binnen het bouwblok gerealiseerd. In
uitzonderlijke gevallen, wanneer parkeren binnen het
bouwblok niet mogelijk is, kan onderzocht worden

of bijzondere woningtypes (zoals drive-in woningen)
kunnen worden toegepast of dat er gebruik gemaakt
kan worden van parkeervoorzieningen in de buurt.
Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan zijn
de parkeernormen aangehouden zoals opgenomen in
de Actualisatie Ontwikkelingsvisie 2003 en de Partiële
Herijking van de Parkeernormen Gemeente Utrecht
(april 2008).
Op de volgende pagina’s worden de meest belangrijke
parkeeroplossingen toegelicht.

huidig maaiveld
Park Leeuwesteyn

1. Parkeren binnen het bouwblok bij
eengezinswoningen

parallelweg

Er zijn diverse varianten mogelijk om het hoogteverschil
binnen het bouwblok op te lossen (bijv. variant 1).
Ook hier geldt, dat het parkeren uit het zicht blijft. De
parkeerplaatsen zullen voornamelijk door de bewoners
worden gebruikt, die de woningen via een achterpad
kunnen bereiken.

binnenterrein

Variant 1

2. Woon-werkwoningen in de schil
binnenterrein

binnenterrein

huidig maaiveld
Park Leeuwesteyn

Variant 2a - woon-werkwoningen langs het Verlengde
Amaliapark: parkeren halfverdiept in gedeelde parkeervoorziening.
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Park Leeuwesteyn

Variant 2b - particuliere woon-werkwoningen: parkeren
in de achtertuin.

Het parkeren voor de woon-werkwoningen wordt
in principe onder het gebouw opgelost. Voor woonwerkwoningen die als vrije kavels uitgegeven worden,
kan een uitzondering gemaakt worden. De auto’s
worden in dit geval achter het gebouw op eigen terrein
geparkeerd.

+8.45 NAP

3. Appartementen en kantoorgebouwen in de schil
De hoogteverschillen kunnen op verschillende manieren
benut worden om het parkeren op te lossen. Wezenlijk
is dat de parkeervoorziening onder het gebouw
geplaatst wordt, zodat het parkeren uit het zicht
blijft. Als het noodzakelijk is om de parkeerplaatsen
te concentreren of het aanbod aan parkeerplaatsen te
verhogen, kunnen de parkeervoorzieningen binnen het
bouwblok uitgebreid worden. In de binnenterreinen
wordt ook groen opgenomen.

var.

binnenterrein
parallelweg

huidig maaiveld

+8.45 NAP
var.

binnenterrein
parallelweg

huidig maaiveld

Variant 3a - appartementen in de schil: parkeren ten behoeve van programma in blok. Er
wordt onder het gebouw geparkeerd. Aan de zijde van de Stadsbaan zijn maatregelen voor
natuurlijke ventilatie toegestaan.

+8.45 NAP

binnenterrein

var.
parallelweg
voorzieningen
Park Leeuwesteyn

huidig maaiveld

Variant 3c - appartementen langs Verlengde Amaliapark: het is belangrijk dat het zicht vanuit de
woningen niet op een parkeerterrein is, maar op groen. Een groen dak kan op verschillende manieren
vormgegeven worden. Constructies met klimop en leibomen zijn mogelijk.

huidig maaiveld

Variant 3b - appartementen in de schil: parkeren ten behoeve van programma in blok en
extra parkeerplaatsen.
+8.45 NAP
binnenterrein
var.
parallelweg

4. Kantoor urban villa’s
Het parkeren ten behoeve van de kantoren wordt
onder het gebouw opgelost. De inritten voor de
parkeervoorzieningen moeten op eigen terrein worden
opgelost. Belangrijk is een aantrekkelijke gevel aan de
zijde van de Vallei.

huidig maaiveld

8.45 NAP
parallelweg

De Vallei
huidig maaiveld

+8.45 NAP

binnenterrein
var. 4 - voor de plint van de kantoren
Variant
villa’s zullen duurzame en hoogwaardige materialen
parallelweg
gebruik worden. De plint kan eventueel ook groen ingekleed worden of een halfopenen
gevel
verkrijgen voor natuurlijke ventilatie.
huidig maaiveld
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+8.45 NAP
var.

binnenterrein
parallelweg
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straatnamen

ht
rec
se

Grauwaart

Leidsche Rijn Centrum

gel
S in

uur

Alle

b
alia

t

rd
n-noo

alia

Am

e

jn

Ri

i

nn
ke

lle
Va

A2-

de
r

se

tie

nd

la

ar

ol

kw

H

Hog

nse
Voor t
Poor

erakbaan

Verlengde Lang

Park Voorn

Langerak

164

baan

Park de Hoge Weide

Stads

ewe
ide

t

a
ra

st

Parkwijk-zuid

park

an

la

ei
eW
og

er

H

de

em

M

de

eka

s
elis

Am

n

le
Ver

estey
Leeuw

s

elis

M
gde

ark
liap
a
m
eA
an)
d
g
ela
i
n
g
e
lo
rl
Ve
heo
c
r
(A
de
eka

Ut
ht
rec

Leidsche Rijn Centrum
eyn

se

Grauwaart

gel
S in

rk
Pa

rd
n-noo

rt

lei

n
ke

val
ijen

r

ar
r

tie

laa

rk

pa

ter

kw

park

de

os

e

Derd

Tweede Oosterparklaan

Voornse
Poort

aan

Park de Hoge Weide

an

arkla

erp
Oost

Stadsb

Hog
ewe
idev
alle
i

n

Parkwijk-zuid

A2-

ei
eW
og

eO

ed

e
Tw

an

la

er

m

Sp

H

ece

ne

l

Me

estey
Leeuw

jn
Ri

de

ka
isse

Le

buu

n
rije

ece

Sp

est
euw

Hogeweidebaan

Langerakbaan

Park Voorn

Langerak
Stedenbouwkundigplan Hoge Weide. 16 februari 2010

165

Colofon
Samenstelling projectgroep
Niel Glas		

Projectleider Hoge Weide, Projectbureau Leidsche Rijn (PBLR)

Annemarie van Breughel 		

Coördinator leefgebied Wonen a.i., GG&GD

Martje Keetman		

Projectsecretaris Hoge Weide, PBLR

Richard Thomassen		

Senior Projectleider Wonen, GG&GD

José van Gurp		

Communicatieadviseur, PBLR

Nico van der Zouw		

Adviseur bouwrijp maken, SW IBU

Arno van Rijssen		

Planeconoom, PBLR

Rodriaan Spruit 		

Adviseur geotechniek, Gemeentewerken Gemeente Rotterdam

Shyam Khandekar		

Stedenbouwkundig, BDP.Khandekar

Rik Meijer		

Projectcoördinator nutsvoorzieningen, Eneco

Dorothea Rana		

Stedenbouwkundig ontwerper, BDP.Khandekar

Jeroen Worm		

Medewerker waterhuishouding, Hoogheemraadschap

Guido Nas 		

Landschapsarchitect, BDP.Khandekar

		

de Stichtse Rijnlanden

Edward Willems		

Adviseur civiele techniek, Stadswerken (SW) IBU

Jan Timmer		

Manager vastgoed en ontwikkeling, Bo-Ex

Sandra Beenen		

Adviseur, StadsOntwikkeling (SO) Wonen

Paula Sangers		

Projectmanager, Bo-Ex

Dymph Hoffmans		

Beleidsmedewerker, SO Milieubeleid en Advies

Alessandro Candido 		

Ontwikkelingsmanager, Mitros

Cees Verbokkem 		

Adviseur, SO Verkeer en Vervoer

Arlette Schut		

Ontwikkelingsmanager, Mitros

Herre Wynia 		

Adviseur Archeologie, SO Cultuurhistorie

Gert Dijkema		

Ontwikkelmanager, Portaal

Kim de Leeuw

Assistent wijkmanager, vervangend wijkmanager, Wijkbureau LR

Marianne Kleijnen		

Hoofd vastgoed en ontwikkeling, SSH

		

Jasper Baijens & Han Bruinink		

Gebiedsmanager veiligheid, Wijkbureau LR

Pierre Koolen 		

Beleidsadviseur, SO Economische zaken

Stedenbouwkundig ontwerp

Fon Maas		

Senior Vastgoedadviseur, OGU

BDP.Khandekar

Saskia van Meerkerk		

Wijkaccountmanager, DMO

Joep Hendrikx		

Planner, Triode

Beeldmateriaal
BDP.Khandekar, tenzij anders vermeld bij betreffende afbeelding.

Betrokkenen bij planontwikkeling

166

Paul Vreeken		

Programmamanager, PBLR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niel Glas, projectleider

Lars Kleiverda		

Stedenbouwkundig, PBLR

Hoge Weide, telefoon (030) 286 00 00. Voor actuele informatie over plannen

Harm Veenenbos		

Landschapsarchitect, PBLR

en ontwikkelingen in Leidsche Rijn Utrecht kunt u de website raadplegen:

Anne Wittekamp		

Hoofd Realisatie,Voorzitter AOR, PBLR

www.leidscherijn.nl.

Nico van Selm 		

Planeconoom, PBLR

Siebe Bonthuis 		

Cadtekenaar, PBLR

Anke van Vliet		

Juridisch adviseur, SO Stedenbouw

Klaas Beerda		

Bedrijvenadviseur, SO Economische zaken

Caroline Willemse		

Adviseur, DMO Welzijn

Manon Dalderop		

Procesmanager Gezondheidsbevordering, GG&GD

Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

