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INLEIDING

Voor u ligt het Stedenbouwkundig Plan voor de volgende 
woningbouwlocaties in het Leidsche Rijn Park: Enghwetering, 
Utrechtseweg-oost, Burgemeester Middelweerdweg, Europaweg en 
Wilhelminalaan. De Wilhelminalaanlocatie is in een separaat SP 
uitgewerkt en vormt samen met het voorliggende document het totale SP. 
De woningbouwlocatie Hindersteinlaan wordt na 2010 programmatisch en 
stedenbouwkundig verder uitgewerkt en ontwikkeld in een seperaat SP, 
waarbij eenzelfde procedure voor besluitvorming en participatie zal 
plaatsvinden.

In juni 2005 heeft de Raad uitgesproken dat zij instemt met de 
woningbouwlocaties die buiten het Jac. P.Thijsselint gesitueerd zijn. 
Daarnaast is het eerder genomen besluit om de Hindersteinlaan 
vooralsnog niet tot woningbouwlocatie te bestempelen herzien. De 
ontwikkeling mag echter pas na 2010 plaatsvinden. De Raad is daarnaast 
akkoord gegaan met een snelle ontwikkeling van de mogelijke 
grondopbrengsten buiten het Lint en streeft daarbij naar 
winstmaximalisatie. Het College heeft de opdracht gekregen een 
Stedenbouwkundig Plan te maken voor alle woningbouwlocaties in het 
Park. Dit Stedenbouwkundig Plan is het resultaat van deze opdracht.
 
Bij alle locaties wordt vooralsnog uitgegaan van de uitgifte van vrije kavels, 
met uitzondering van de locatie Wilhelminalaan en enkele specifieke 
kavels. Het realiseren van vrije kavels rondom het Park is een belangrijke 
financiële pijler voor de realisatie van de eerste fase van het Leidsche Rijn 
Park. Dit SP is de uitkomst van een zoektocht naar de meest optimale 
balans tussen een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving en een 
optimale financiële grondopbrengst. 

Een belangrijke drager voor alle woningbouwlocaties in het Leidsche Rijn 
Park is het Jac. P. Thijsselint. Dit Lint meandert als een brede strook 
rondom het centrale groengebied van het Park. De strook bestaat uit 
langgerekte bomenstroken, aaneengesloten grasweides en een verhard 
pad waarop gewandeld, gefietst en geskate kan worden. Zowel Park als 
woningbouw profiteren in dit SP optimaal van elkaars ligging. De woningen 
aan het Lint zijn met hun voorkanten naar het Park gericht en vormen een 
mooie begrenzing van het Park. Daarnaast kunnen de woningen op hun 
beurt maximaal status en kwaliteit ontlenen aan het Park. De 
woningbouwlocaties vormen op deze manier een absolute meerwaarde 
voor het Leidsche Rijn Park en andersom. 

woningbouwlocaties rond het Leidsche Rijn Park

Burg. Middelweerdweg

Zwembadlocatie

Europaweg zuid

Europaweg noord

Wilhelminalaan

Hindersteinlaan 
(niet in dit SP)

Enghwetering

Utrechtseweg oost
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Leeswijzer
In deel 1 komen alle items aan bod die gelden voor alle 
woningbouwlocaties. Zo zal worden ingegaan op de algemene 
stedenbouwkundige opzet van alle woningbouwlocaties, de opzet van de 
openbare ruimte, milieu, civiele techniek en verkeer.
In deel 2 komen alle locaties apart aan bod. Alle items die specifiek voor 
een locatie gelden worden hierin behandeld. Het SP Wilhelminalaan moet 
gezien worden als één van de locaties die in dit deel aan de orde komen.
In deel 3 wordt vervolgens ingegaan op de fasering in uitgifte in relatie tot 
de overige uitgifte van vrije kavels binnen Leidsche Rijn. Daarnaast wordt 
een toelichting gegeven op de financiële uitkomsten van dit SP in relatie tot 
de financiële taakstelling. Als laatste komt het onderwerp communicatie en 
besluitvorming aan bod, waarbij wordt aangegeven hoe bewoners worden 
betrokken bij de totstandkoming van de stedenbouwkundige plannen en 
hoe de besluitvorming verloopt.
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1
STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA





1.1 Stedenbouwkundige opzet

Voorkanten en voortuinen gericht op het park
Het is belangrijk voor een optimale wisselwerking tussen de nieuwe 
woonlocaties en het Park en het Lint dat ze optimaal van elkaar kunnen 
profiteren. Dit is mogelijk door de woningen met de voorkant naar het Park 
te richten. Door de aantrekkelijke ligging aan het park stijgt de waarde van 
de kavel. Daardoor is het mogelijk een goede architectonische kwaliteit te 
realiseren waar het Park op haar beurt weer van profiteert. Daarom worden 
met name aan de op het Park gerichte woningen hoge kwalitatieve eisen 
gesteld.

Ook de kavels die niet direct aan het park liggen krijgen een aantrekkelijke 
kwaliteit. Om dat te realiseren krijgen kopers meer vrijheid wat betreft 
architectuur, maatvoering, vorm of positie van de woning op de kavel. 

Variatie in kavels
De verschillende locaties rondom het park kennen een grote diversiteit in 
kaveltypen. De verschillen worden zichtbaar in de kavels wat betreft 
kaveldiepte, kavelbreedte, oriëntatie en relatie met het park. De koper 
heeft zo voldoende keuzemogelijkheden. 

Voorbeelden van bijzondere woningen

Wisselwerking tussen kwaliteit park en kwaliteit woonmilieu
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Bijzondere woningen op bijzondere plekken 
Naast variatie in kavels worden ook verschillende soorten woningen 
beoogd. Op een aantal plekken binnen de locaties in dit SP liggen zeer 
bijzondere kavels. Deze liggen op markante plekken aan het park, aan het 
Lint of bijvoorbeeld in zichtlijnen. De woningen op deze kavels zijn 
exclusief en onderscheidend, hebben een onderscheidende kwaliteit. Ze 
vormen een stedenbouwkundig herkenningspunt en zijn door hun 
verschijningsvorm makkelijk benoembaar: bijvoorbeeld het tribunehuis, 
het torenhuis, het poorthuis. Voor deze woningen gelden dan ook 
bijzondere en aanvullende randvoorwaarden op het gebied van 
materiaalgebruik, dimensionering en vorm. Om de bijzonderheid van deze 
plekken op voorhand te waarborgen verdient het de voorkeur om deze 
woningen te laten ontwerpen door architecten met een bewezen reputatie.

Beeldregie
Per locatie zijn beeldregie-principes opgesteld die de specifieke 
kwaliteiten van de plek onderschrijven en versterken. In algemene zin 
zullen alle woningen aan de volgende uitgangspunten moeten voldoen:
- Juist woningen aan een park bestaan uit natuurlijke materialen. Dit 
zijn met name keramische materialen, hout, staal en glas. 
Kunststoffen zullen hier niet op hun plaats zijn. Een gedegen 
detaillering hoort daar bij.
- De woningen worden met veel zorg en met een goede detaillering 
ontworpen. Wonen aan het park impliceert een zekere mate van klasse, 
een chique uitstraling.
- Daken zijn plat of zijn lessenaarsdaken of zadeldaken, bij grote 
voortuinen is een voorkeur voor de goot aan de voorzijde.
-  Woonkamers zo veel mogelijk naar het park georiënteerd. De entrees en 
trappenhuizen van de woningen liggen zo veel mogelijk aan de zijgevels. 
-  Bij voortuinen van grote diepte is het vanzelfsprekend een volwassen 
boom te planten. Dit maakt de overgang van park naar wijk minder hard.

Nadere specificaties zullen per locatie worden aangegeven. Er zullen 
enkele beeldbepalende kavels met extra beeldregie-principes worden 
beschreven.

Zeer bijzondere kavels voor zeer bijzondere woningen Alleen ‘echte’ materialen zoals keramische materialen, hout, staal en glas
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1.2 Opzet inrichting openbare ruimte

Het Jac. P. Thijsselint in het Leidsche Rijnpark is door zijn vormgeving als 
parkstrook met duidelijke en scherpe randen een zeer herkenbaar 
element. Omdat het Lint in zijn lengte van 10 km verschillende gebieden 
aandoet zijn de randen een essentieel onderdeel in de continuïteit en 
herkenbaarheid. In principe worden de randen altijd gevormd door een 15 
meter brede bomenstrook met overwegend zomereiken en een aan de 
Lintkant geschoren rand met onderbeplanting. 

Daar waar woningen aan het Lint worden gebouwd verandert deze situatie: 
de bosstrook wordt dan een ontsluitingsweg met haag en een dubbele 
bomenrij met daarachter de woningen. Voor de stedenbouwkundige 
structuur betekent dit dat de woningen die aan het Lint liggen, duidelijk 
onderdeel uitmaken van dat Lint. Het Lint moet als het ware doorlopen tot 
aan de erfgrens. De woningen zijn steeds met de voorkant gericht op het 
Lint. Dit betekent dat de straat langs het Lint een groen en rustiek karakter 
krijgt met een eenvoudige inrichting. Enerzijds versterkt dit de kwaliteit van 
de locatie aan het parklint. Anderzijds versterken de woningen de 
diversiteit, de identiteit en de sociale veiligheid van de route in het Lint. Om 
het park voldoende gebruikswaarde te geven wordt het park vanuit de 
omliggende wijken goed toegankelijk gemaakt.

Hoofdelementen van het Leidsche Rijn Park
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Profiel
Het straatprofiel wordt zowel aan de park- als aan de woningzijde begrensd 
door een landschappelijke haag van ca. 1,0 m hoog. Daartussen ligt gras 
met daarin bomen en een smalle rijbaan.
Het 15 m brede profiel van de 'Lintweg' bestaat van erfgrens tot Lint 
achtereenvolgens uit een grasberm van 2,50 m breed, een rijweg in twee 
richtingen van 5,00 m breed, welke ingericht wordt als 30 km/uur gebied, 
en daarnaast een 7,50 m brede berm met daarin een dubbele bomenrij en 
een haag op de grens met het Lint. Door deze haag zullen op strategische 
plekken doorsteken gemaakt worden naar de track in het Lint. In het 
ontwerp van het Lint is bij het bepalen van de ligging van de track rekening 
gehouden met de woningbouwlocaties. Ter plaatse van de woningen ligt de 
track zoveel mogelijk aan de woningenkant zodat er goede aansluitingen 
en een sociaal veilige route voor voetganger en fietser gemaakt kan 
worden. De track vormt als het ware het trottoir van de lintweg.

Standaard profiel ontsluitingsweg langs lint
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Groenstructuur
Langs het hele Jac. P. Thijsselint bestaat de bomenrand uit zomereik 
(Quercus robur). Zo ook de laanbeplanting langs de ontsluitingswegen 
langs het Lint. De dubbele bomenrij staat in driehoeksverband en de 
bomen in de rij staan ca. 10 m hart op hart.
In de binnenstraten van de Burgemeester Middelweerdlocatie en de erven 
in de Europaweglocatie worden waar mogelijk ook bomen geplant. Ook 
hier is gekozen voor zomereik.
Ten behoeve van de ruimtelijke samenhang zal op uitgeefbaar terrein een 
haag als erfscheiding worden aangebracht. Deze haag bestaat, net zoals 
de haag op de grens van het Lint, uit een mengsel van veldesdoorn (40 %), 
meidoorn (30 %) en sleedoorn (30 %) en wordt op een hoogte van 1,0 
meter geknipt. Deze groene erfscheidingen worden niet alleen aan de 
Lintzijde toegepast maar overal waar uitgeefbaar gebied grenst aan 
openbaar gebied.

Materialisering
Voor Leidsche Rijn is een bijzonder palet aan inrichtingselementen samengesteld 
die zijn vastgelegd in de Atlas Openbare Ruimte. De Atlas geldt ook voor de 
woningbouwlocaties als uitgangspunt. Hierin is onder andere het volgende 
opgenomen:
- De rijwegen worden uitgevoerd in mangaan-kleurige waterdoorlatende 
betonstraatstenen (geo-stone).
- De trottoirs en de erven bestaan uit 20 x 20 cm antracietkleurige beton-tegels.
- Opsluit- en trottoirbanden bestaan uit antracietkleurige betonbanden.
- De verlichting bestaat uit armaturen die speciaal voor Leidsche Rijn zijn ontwor-
pen. Langs de ontsluitings-wegen langs het Lint komen masten van 6 meter en in 
binnenstraten masten van 4 meter hoog.

Groene elementen

11



Afwatering en watersysteem
Daar waar kavels direct grenzen aan een watergang kunnen dakvlakken 
mogelijk rechtstreeks op het oppervlaktewater worden afgewaterd. In alle 
andere gevallen worden de dakvlakken aangesloten op een IT-riool onder 
de rijweg. De ontsluitingswegen aan het Lint wateren af in de berm aan de 
Lintzijde. Zowel de binnenstraten in de Burgemeester Middelweerdlocatie 
als de erven in de Europaweglocaties wateren af door middel van 
waterdoorlatende bestrating en een IT riool. In een later stadium moet 
bodemonderzoek uitwijzen of infiltratie daadwerkelijk mogelijk is.

Voor het watersysteem geldt dat het bestaande slotenpatroon op een 
aantal plekken ingepast wordt. Met name in de Burgemeester 
Middelweerdlocatie is dit het geval waar een hoofd-, een wijkwatergang en 
een ontwateringssloot ingepast moet worden. Aandachtspunt is hierbij dat 
zowel hoofd- als wijkwatergangen varend onderhouden moeten worden. 
Duikers zullen dan ook doorvaarbaar moeten zijn. In principe worden alle 
watergangen voorzien van plasbermen als daar voldoende ruimte voor is. 
Handhaving van de grondwaterstand bij de bestaande bebouwing in het 
park speelt een belangrijke rol. Voor de Utrechtseweg Oost en de locaties 
Europaweg betekent dit dat er tussen de bestaande en nieuwe woningen 
een ontwateringssloot opgenomen wordt. In een aantal gevallen ligt er al 
een sloot welke ingepast kan worden.
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Verkeerstructuur en parkeren
In het algemeen geldt voor alle straten een verkeersregime van 30 km/uur. 
Dit betekent voor de inrichting dat er in de straten om de 80 meter een 
verkeersremmer komt. Daarnaast wordt de overgang tussen 50 en 30 
km/uur-gebied duidelijk vormgegeven door middel van een 
inritconstructie.
Per locatie wordt later in inrichtingsplannen aangegeven hoe de 
ontsluitingsstructuur precies functioneert.

Voor alle woningen geldt een parkeernorm van 2,3 parkeerplaats per 
woning. Daarvan moeten twee parkeerplaatsen op eigen terrein worden 
gerealiseerd en komen er 0,3 parkeerplaatsen op openbaar gebied voor 
bezoekers. Voor de circa 10 kavels die kleiner zijn dan 300 m2 wordt met 
één parkeerplaats op eigen terrein volstaan. De parkeercapaciteit in het 
profiel van de Lintweg is ruim voldoende voor het bezoekersparkeren. De 
overmaat aan parkeerruimte wordt gebruikt voor het parkeren van 
bezoekers van het park. Een uitzondering hierop is het parkeren tijdens 
activiteiten op het evenementen-terrein. Hiervoor worden elders 
voorzieningen getroffen.

Vuilinzameling
De huisvuilinzameling wordt op verschillende manieren geregeld. De 
woningbouwlocaties Enghwetering, Utrechtseweg en Europaweg zijn te 
klein om het ondergrondse systeem toe te passen. Dit systeem is hier niet 
rendabel en bovendien zouden de loopafstanden van de woningen naar de 
inzamelpunten te groot worden. Voor deze locaties is dan ook gekozen 
voor inzameling door middel van individuele containers (kliko's). Deze 
locaties worden opgenomen in bestaande inzamelroutes van de RHD. Op 
de Burgemeester Middelweerdlocatie worden op een aantal plekken wel 
ondergrondse inzamelpunten voorzien waar het gft- en restafval 
gescheiden wordt ingezameld.

Speelvoorzieningen
Het gebruik en de bereikbaarheid van speelplekken is gekoppeld aan de 
leeftijdscategorie waar de speelplek voor bedoeld is. De speelplekken 
voor kleuters liggen op circa 100 meter van de woning. Alleen in de 
Burgemeester Middelweerd-locatie wordt voor deze kleine kinderen 
enkele speelvoorziening gemaakt, passend in het profiel langs het lint. 
Deze locatie heeft namelijk voldoende woningen om een dergelijke 
voorziening te laten functioneren. Vanwege de ruime tuinen van de 
individuele kavels en de ligging van de woningen t.o.v. voorzieningen in 
de omliggende buurten en de ligging direct aan het park worden in de 
overige locaties geen specifieke speelvoorzieningen opgenomen.
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1.3 Civiele techniek

Nutsleidingen
Er wordt voor de locaties in dit SP uitgegaan van aansluiting op het 
gasnetwerk. In de aanloop naar verdere uitwerking van de locaties wordt 
onderzocht of op enkele plaatsen stadsverwarming een mogelijkheid is. 
Met het ruimtebeslag van eventuele stadsverwarming is rekening 
gehouden in het ondergrondse kabels- en leidingenprofiel. 

Bouwrijpmaken
De diverse locaties zijn geotechnisch onderzocht. Daarbij zijn door middel 
van boringen, enkele sonderingen en vastlegging van de grondwaterstand 
de plaatselijke omstandigheden in kaart gebracht. Per locatie wordt op 
basis hiervan bepaald welke maatregelen nodig zijn tijdens het 
bouwrijpmaken. Op enkele locaties is aanvullend onderzoek noodzakelijk. 

Herbruikbaarheid zand
De bodem van de meeste locaties bestaat voor grote delen uit zand of 
zandig materiaal. Bij het graven van bijvoorbeeld rioolsleuven, cunetten of 
kruipruimtes komt zand/grond vrij. Waar mogelijk wordt dit vrijkomende 
zand gebruikt voor ophoging en/of voor wegfunderingen.

Zettingsgevoeligheid
In het noordelijk deel van het Leidsche Rijnpark (locatie Enghwetering) 
worden slappere lagen aangetroffen in de bodem. Dit zijn klei- en 
veenlagen. Bij ophoging zullen deze samengedrukt worden. Benodigd is 
een ophoging van circa 1.0 meter. Verwacht wordt een zetting van enkele 
decimeters. De verwachtte zettingstijd is minder dan een jaar.
Op de locaties Middelweerdweg en Wilhelminalaan zijn ook 
zettingsgevoelige delen aangetroffen. Om deze nauwkeurig vast te leggen 
is nader bodemonderzoek noodzakelijk. Overwegend zijn de 
maaiveldhoogtes voldoende of nagenoeg voldoende hoog. Er zijn, 
behoudens zeer plaatselijke omstandigheden, geen problemen te 
verwachten bij het ophogen voor wegen of tuinen, de verwachte zettingen 
zijn daar rond de 0,10m of minder. 

Extra aandacht moet worden besteed aan het dempen van bestaande 
sloten. Zettingen en grondwaterproblemen worden door een goede 
demping/eventuele overhoogte voorkomen. 
gesaneerd. Met deze mogelijkheid is rekening gehouden in de planning. 

Saneren
Een aantal locaties moet mogelijk worden gesaneerd. Indien dit na 
onderzoek nodig blijkt wordt voorafgaand aan het bouwrijp maken 

Waterhuishouding

Oppervlaktewater
Het ontworpen oppervlaktewatersysteem Leidsche Rijn bestaat grofweg 
uit twee circulerende watersystemen die gericht zijn op helder en schoon 
oppervlaktewater. Het vervuilde water uit het Amsterdam-Rijnkanaal wordt 
geweerd. Om toch voldoende water te hebben wordt bijna al het 
hemelwater dat in het gebied valt, voor tijden van droogte geborgen. Het 
ene watersysteem ligt hoger dan het andere. Daardoor is het mogelijk om 
in droogteperioden het water vanuit het lage deel, waar het wordt 
geborgen, naar het hoge deel te pompen. In perioden van neerslag wordt 
het water afgevoerd naar het lage deel waar het weer tijdelijk wordt 
geborgen voor droge perioden. Circulatie houdt het water zuiver. 

Om dit systeem te laten werken zijn specifieke voorzieningen nodig. Bij het 
aanleggen van de woningbouwlocaties in dit SP geldt het 
Waterstructuurplan Leidsche Rijn Park als uitgangspunt. Dit heeft 
geresulteerd in het vastleggen van te handhaven bestaande sloten en aan 
te leggen nieuwe sloten. Bij nadere uitwerking van de plannen en na 
afstemming met de waterbeheerder kan bijstellen van de plannen voor de 
waterhuishouding mogelijk blijken. Deze zaken worden per locatie 
weergegeven in een waterhuishoudingplan dat zal worden getoetst door 
de waterbeheerder.

Riolering
Voor de riolering wordt verwezen naar het rioolstructuurplan Leidsche 
Rijn Park.
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1.4 Milieu

Integrale Woningkwaliteit
Naast de eis dat de woningen moeten voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit, heeft Utrecht nog een aantal wensen ten aanzien van 
Integrale Woningkwaliteit (IWK) opgesteld. De maatregelenlijst van het 
IWK zal in principe van toepassing zijn, maar er zal voor de kavels in 
Leidsche Rijn nog onderzocht worden of dit zo gehandhaafd zal blijven.

Energie
De woningen zullen voldoen aan de in het bouwbesluit voorgeschreven 
norm voor energieprestatie van 0,8.

Geluid
De Wet geluidhinder stelt normen aan de toegestane geluidsbelasting op 
de gevel bij nieuwe woningen. Deze zijn in onderstaand schema 
aangegeven.

Op basis van een akoestisch onderzoek zijn voor de locaties 
Burgemeester Middelweerdweg, Europaweg en Wilhelminalaan voor weg- 
en spoorgeluid ontheffingen op basis van Hogere Grenswaarden (Wet 
geluidhinder) aangevraagd bij de Provincie. Dat maakt het mogelijk om op 
plaatsen met een verhoogde geluidsbelasting toch te bouwen, mits wordt 
voldaan aan bepaalde specifieke voorwaarden. Een van de belangrijkste 
voorwaarden daarbij is dat de woningen worden ontworpen met minimaal 
één geluidsluwe gevel. De verkaveling is zo gekozen dat aan deze 
voorwaarden kan worden voldaan.

Luchtkwaliteit
In het kader van het Bestemmingsplan Leidsche Rijn Park is reeds 
onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit. Dit heeft geen consequenties 
voor de woningbouwlocaties in het Leidsche Rijn Park.

type bestemming (spoor)weg voorkeurs-
grenswaarde 

max. ontheffings-
waarde  

binnenniveau 
(bouwbesluit)  

woningen binnenstedelijke 
weg - bestaand 

50 dB(A)  65 dB(A) 35 dB(A) 

woningen binnenstedelijke 
weg -gerealiseerd 
LR 

50 dB(A)  60 dB(A) 35  dB(A)  

woningen buitenstedelijke 
weg 

50 dB(A)  55 dB(A) 35 dB(A) 

woningen spoorweg  57 dB(A)  70 dB(A) 37 dB(A) 
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2
WONINGBOUWLOCATIES





2.1 Burgemeester Middelweerdweg

Ontwerp verkaveling
De locatie aan de Burgermeester Middelweerdweg is de grootste 
woningbouwlocatie binnen dit stedenbouwkundig plan. Aan de zuidkant 
ligt de wijk Het Weer, in de jaren '90 gebouwd als uitbreiding van De Meern. 
Aan de noordkant liggen de sportvelden van VV De Meern en Fletiomare. 
In het midden van de locatie ligt een belangrijke archeologische vindplaats 
waarop strenge beperkingen gelden voor bebouwing en inrichting. 

Het is belangrijk dat bewoners van Het Weer op een goede manier het 
Leidsche Rijn Park kunnen bereiken. Daarom is er een uitloper van het Jac. 
P. Thijsselint gecreëerd naar Het Weer waarin het archeologisch gebied is 
opgenomen.

Voor de rand langs het Lint is gekozen voor een verkaveling met 
hoofdzakelijk smallere en kleinere kavels. De woningen hebben een flinke 
hoogte, zodat efficiënt met de ruimte kan worden omgegaan. Op deze 
manier wordt een stevige wand van woningen als begrenzing van het Lint 
bereikt. Daarnaast wordt zo voorkomen dat de voortuin gebruikt wordt als 
oprit en/of parkeerplaats. In veel gevallen zijn de kavels ook bereikbaar via 
de achterzijde, waar de garages zich bevinden. 
Verder is de locatie zodanig verkaveld dat er aan de Burg. 
Middelweerdweg een 'nieuw gezicht' ontstaat, een straat met voorkanten 
van woningen. Ook deze woningen staan allemaal met de voorzijde op één 
lijn, de woningen kunnen hier iets minder hoog zijn. De ontsluitingsstraat 
parallel aan de Middelweerdweg zorgt ervoor dat de wijk een gezicht naar 
buiten toe heeft.
De kavels die in het middengebied liggen, zijn gesitueerd aan noord-
zuidstraten. Deze straten hebben een verbreding in zich waardoor een hof 
ontstaat. De woningen kunnen naar eigen inzicht op de kavel worden 
gepositioneerd en kunnen met relatief veel vrijheid worden ontworpen.
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Beeldregie 
Voor de locatie Burg. Middelweerdweg gelden de volgende beeldregie-
principes: 
De woningen aan het lint staan allemaal met de voorgevel op 3,5 meter 
vanaf de erfgrens. De hoogte van de woningen is minimaal twee volledige 
bouwlagen en een kap, waarbij een meerwaarde wordt gecreëerd door de 
begane grond op minimaal 0,8 meter boven maaiveld te situeren, de 
zogenaamde beletage. Deze beletage is een gevolg van de ondiepe 
voortuinen en zorgt ervoor dat de bewoners meer privacy en uitzicht 
genieten. Een principe dat een eeuw geleden in veel stadsstraten werd 
toegepast. Onder de begane grondvloer van de beletage zou een 
souterrain gemaakt kunnen worden. De ruimte tussen de woningen is 
minimaal gehouden, waarmee een stevige wand ontstaat langs het lint. De 
auto's en garages worden zo veel mogelijk achter op de kavel geplaatst, 
waardoor vanuit het park de woningen in een groene sfeer het beeld 
bepalen. Het zal voor de hand liggen om de woonkamer te richten naar het 
park en de entree van de woning aan de zijgevel te plaatsen.
Langs de Burg. Middelweerdweg staan de voorgevels ook 3,5 meter vanaf 
de erfgrens. Hier kan de hoogte met minimaal een bouwlaag en een kap 
volstaan. De maximale bouwenvelop mag evengoed dezelfde zijn als aan 
het lint. 
De dwarsstraten tussen het lint en Burg. Middelweerdweg zijn informeler 
van karakter. Het bouwen van een cataloguswoning behoort hier tot de 
mogelijkheden.
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Achtertuin minimaal 10 m. diep Garage 18 m. achter erfgrens

Beletage voor meer privacy en uitzicht Uitzicht voor, entree opzij

Voorbeelden



Langs het Lint en langs de Burg. Middelweerdweg is de intentie een 
doorgaande kwaliteit te maken waarbinnen veel variatie mogelijk is.



Op de locatie Burg. Middelweerdweg zijn enkele kavels gelegen op 
strategische plaatsen. De woningen op deze kavels staan in zichtassen 
vanuit het Lint en/of vanaf de Burg. Middelweerdweg. Hiervoor gelden 
speciale architectonische eisen.

In de westpunt worden het lint en de Burg. Middelweerdweg 
samengebracht in een huis met een grote ronde hoek. Dat huis moet een 
oriëntatiepunt vormen in verschillende zichtrelaties. Voorkeur heeft een 
cylinderwoning van drie lagen.
In de grote bocht naast de archeologie wordt een moderne villa 
voorgesteld, een compositie van twee hoofdvolumes, waarvan de 
bovenste tegelijkertijd een eyecatcher vormt en een panorama-uitzicht 
biedt . Een villa met veel glas en subtiele details. 
In het oostelijk gedeelte, tussen de entree van de wijk en de archeologie 
staat een gebogen huis, een vorm die de open ruimte van het park 
inleidt. Deze is twee lagen hoog met plaatselijk een opbouw. Het zou 
mooi zijn om dit huis in robuuste materialen uit te voeren.

In het oog springende plekken verdienen een uitgesproken architectuur
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impressie van de locatie Burgermeester Middelweerdweg
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Verkeer
De ontsluiting van de woningen in zowel het westelijk als het oostelijk deel 
is geregeld d.m.v. een ontsluitingsweg rondom de locatie. Aan de Lintkant 
ligt de eerder beschreven Lintweg. Aan de zuidkant, parallel aan de Burg. 
Middelweerdweg ligt een weg die voor wat betreft het wegprofiel aansluit 
op de Lintweg, maar verschilt in de berm. Ten zuiden van de weg ligt een 
slootberm langs de bestaande waterloop met een enkele bomenrij. 

Voor de ontsluiting van de intern gelegen kavels worden in noord-zuid 
richting informele binnenstraten gemaakt. De breedte van deze 
binnenstraten varieert van 6 tot 12 m. Aan beide zijden van een 3,60 m 
brede rijbaan wordt een voetgangerstrook aangebracht die in breedte 
varieert van 1.20 tot 4.20 m. Waar mogelijk zullen bomen geplant worden.

Profiel 1, lintweg

Profiel 2, VVdM
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Schema verkeer

      = auto toegankelijk
      = langzaam verkeer



Profiel 3, dwarsstraat

Profiel 4, singel

Profiel 5, parallelweg

Huidige  situatie
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Civiele techniek 
Voor de locatie Burg. Middelweerdweg wordt uitgegaan van aansluiting op 
het gasnetwerk. De voorkeur van Eneco gaat daarbij uit van aansluiten op 
het gasnetwerk van de aan de zuidzijde van de Middelweerdweg gelegen 
wijk.
Op de locatie Middelweerdweg zijn zettingsgevoelige delen aangetroffen. 
Om deze nauwkeurig vast te leggen is nader bodemonderzoek 
noodzakelijk. Overwegend zijn de maaiveldhoogtes voldoende of 
nagenoeg voldoende hoog. 
De locatie kan bouwrijp gemaakt worden middels een gesloten 
grondbalans. Het bestaande maaiveld varieert van ca. NAP + 0,80 m tot ca. 
NAP + 0,60m.

Vuilinzameling
Op de Burg. Middelweerdlocatie wordt op een achttal plekken voorzien in 
ondergrondse inzamelpunten.

Speelvoorzieningen 
Er  worden op diverse plaatsen speelvoorzieningen gemaakt.

Cultuurhistorie  
Het gebied bevat een Archeologisch Rijksmonument en een gebied met 
een Archeologische Waarde. 
Het Archeologische Rijksmonument herbergt resten uit de Bronstijd. 
Aangezien dit gebiedje in het verleden niet is afgevlet, zijn de resten nog 
grotendeels intact. In het gebied met Archeologische Waarde zijn resten 
gevonden van een romeinse nederzetting. Vanwege afvletting zijn deze 
resten wat meer aangetast dan de resten in het Archeologisch 
Rijksmonument.
Het oostelijk gedeelte van het gebied met Archeologische Waarde wordt 
uitgegraven. Het overige gedeelte wordt ingepast als een aftakking van het 
J.P. Thijsselint. In het ontwerpbestemmingsplan zijn de richtlijnen en 
beperkingen voor ontwikkeling opgenomen.

De in dit gebied aanwezige vletsloten herinneren aan de ontginnings- en 
tuinbouwperiode. De voortzetting van deze sloten naar het zuiden is 
verdwenen bij de aanleg van De Meern-Noord. De voortzetting van de 
sloten naar het noorden zijn reeds of zullen grotendeels verdwijnen bij de 
aanleg van sportvelden en het Jac.P.Thijsselint. Binnen de 
woningbouwlocatie zijn een drietal vletsloten geïntegreerd in de 
verkaveling. Deze sloten moeten t.b.v. de capaciteit verbreed en enigszins 
verplaatst worden. Het idee van de noord-zuidlopende vletsloten blijft 
hierdoor echter wel overeind.

Water
In het plan zijn een drietal watergangen opgenomen. Van west naar oost 
zijn dat een ontwateringssloot welke gecombineerd is met de 
ontsluitingsweg naar VV de Meern en een wijkwatergang in het westelijk 
deel en een hoofdwatergang in het oostelijk deel. Deze water-gangen 
vormen alle drie een koppeling tussen de sloot parallel aan de Burg. 
Middel-weerdweg en de watergangen ten noorden van het Lint. Voor de 
inrichting van de openbare ruimte betekent dit dat op alle plekken waar de 
ontsluitings-wegen, en ook de track in het Lint, deze watergangen kruisen 
duikers moeten worden aangebracht. Bij zowel de hoofd- als de 
wijkwatergang zullen de duikers doorvaarbaar moeten zijn i.v.m. beheer.

schema watergangen

archeologisch rijksmonument
speelplaats
vuilinzamelpunt
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H = hoofdwatergang
W = wijkwatergang
O = ontwateringssloot

H

W
O



2.2 Enghwetering

Ontwerp verkaveling 
De locatie Enghwetering heeft een unieke ligging in het Leidsche Rijnpark; 
De locatie grenst aan het Jac. P. Thijsselint, het bestaande perenlaantje 
Enghlaan, de historische watergang Enghwetering en de Ridderhofstad 
Den Engh. Deze unieke positie vraagt om een bijzondere invulling. De 
locatie wordt opgedeeld in tweeën. 
Het westelijke deel is zodanig verkaveld dat de achterzijde van de kavels 
rondom een waterpartij gepositioneerd zijn. Vanwege het unieke karakter 
van de omgeving is er ook gekozen om een deel van de kavels extra groot 
te maken. Deze kavels hebben aan de voorzijde uitzicht op het Lint en 
worden aan de achterzijde begrensd door de waterpartij. Alle overige 
kavels op deze locatie zijn middelgrote kavels.
Het oostelijk deel van de kavels kan gezien worden als een soort eiland, 
omgeven door watergangen en sloten. Dit eiland is een voortzetting van de 
structuur van het aangrenzende terrein van Den Engh. De voorzijde van de 
woningen richt zich naar de bestaande Enghlaan of naar een interne 
ontsluitingsweg.
De hoekkavels liggen in zichtlijnen zodat hier extra eisen ten aanzien van 
architectuur gesteld worden.
Op deze locatie is gekozen voor een verspringende rooilijn met diepe 
voortuinen. Hiermee wordt het groene karakter van het Leidsche Rijn 
Park in de voortuinen voortgezet. Overhoekse zichtrelaties naar de 
achtertuinen zal dit effect versterken. Er zal bekeken worden of het 
mogelijk is een volwassen boom in de voortuin bij de koop van de kavel 
aan te bieden of te subsidiëren.

Ridderhofstad Den Engh

Referentiebeelden
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Beeldregie
Voor de locatie Enghwetering gelden de volgende beeldregie-principes: 
De woningen aan het lint staan allemaal met de voorgevel op minimaal 
10 meter vanaf de erfgrens en verspringen per kavel. Daarmee wordt 
een extra groen beeld gemaakt van de parkstrook en de voortuinen 
samen. In iedere voortuin zal een volwassen boom geplant worden. De 
auto's worden zo veel mogelijk naast de woning geplaatst, waardoor 
vanuit het park een groen karakter blijft bestaan en de achtertuinen open 
blijven naar het water toe. De hoogte van de woningen is 1 á 2 lagen 
met een kap, waarbij de begane grond ruim bemeten mag zijn. De 
kavels zijn diep en grenzen in veel gevallen aan de besloten waterpartij. 
De woningen hebben bij voorkeur kappen met de nok in de langsrichting. 
Er worden eerste klasse materialen voorgeschreven, dus mooie 
(donkere) bakstenen, natuursteen, goed gedetailleerd timmerwerk.

Voorbeelden
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Achtertuin minimaal 10 m. diep Garage 18 m. achter erfgrens

Bij voortuin van minimaal 10 m. 
boom standaard

Uitzicht voor, entree opzij

Collage 



impressie van locatie Enghwetering
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Op de locatie Enghwetering worden enkele bijzondere kavels ontwikkeld, 
die de klasse van de wijk onderstrepen. Bij de entree van de wijk wordt een 
huis voorgesteld met een gesloten, eventueel gebogen voorgevel. In die 
voorgevel is een opening gespaard, waardoor de auto's van deze 
bewoners worden gereden.
Op de zuid-westhoek van de wijk wordt een statig huis voorgesteld, 
klassiek van opbouw. Daarmee vormt het een markant hoekpunt op de 
kruising van parklint en het water van de Enghwetering. Het staat precies in 
verschillende zichtlijnen.
Een drietal patiowoningen geven ruimte aan een bijzonder ingetogen 
leefstijl. Op enige afstand van het Lint, gericht op de waterpartij zullen dit 
nagenoeg onopvallende verschijningen zijn. Met een enkele bouwlaag en 
een plat dak wordt een terughoudende architectuur voorgesteld. 
In alle gevallen is materialisering in lijn met de klasse van de gehele wijk.
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Verkeer
De locatie wordt voor autoverkeer vanuit het noorden ontsloten via de 
Lintweg langs Terwijde en de Componistenlaan naar de stroomweg de Tol. 
Vanuit het zuiden is alleen fiets- en voetgangersverkeer via de Enghlaan 
mogelijk. Alle woningen worden ontsloten d.m.v. een lus grotendeels 
rondom de buitenkant van de locatie. Aan de zuidzijde van de weg ligt, 
afgescheiden door een brede berm met bomen, een jaagpad langs de 
Enghwetering welke verder in westelijke richting langs de wetering 
doorloopt. Aan de oost- en noordzijde worden de woningen vanaf de 
bestaande Enghlaan ontsloten, waarbij aan de oostzijde ook de sloot 
gehandhaafd blijft als onderdeel van het watersysteem. 
Ten behoeve van de ontsluiting van de woningen aan de oostzijde wordt in 
noord-zuid richting een extra ontsluitingsweg gemaakt tussen 
Enghwetering en Enghlaan (zie profiel). In dit profiel wordt een sloot 
opgenomen zodat alle woningen, net zoals de woningen ten noorden van 
de Enghlaan op een eiland liggen. Alle kavels in beide buurtjes worden 
middels bruggen of duikers ontsloten.

Schema verkeer

      = auto toegankelijk
      = langzaam verkeer

Profiel 1, tussenstraat

Profiel 2, Enghwetering
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Water
De waterpartij aan de binnenkant van deze locatie kan een rol spelen voor 
de afwatering van de daken van de woningen. Een aansluiting op de 
Enghwetering is noodzakelijk om de waterkwaliteit in de vijver te 
waarborgen. Omdat de vijver ook gebruikt gaat worden door de bewoners 
om met bootje of kano's te varen moet er een brug of doorvaarbare duiker 
komen over de aansluiting op de Enghwetering.

Civiele techniek 
Op de locatie Enghwetering worden slappere lagen aangetroffen in de 
bodem. Dit zijn klei- en veenlagen. Bij ophoging zullen deze samengedrukt 
worden. Benodigd is een ophoging van circa 1.0meter. Verwacht wordt een 
zetting van enkele decimeters. De verwachtte zettingstijd is minder dan 
een jaar.

Cultuurhistorie
Aan de randen van deze locatie bevinden zich cultuurhistorisch zeer 
waardevolle structuren (de sloot Enghwetering), die het verdienen om 
vanuit het publieke domein als zodanig bewaard en toegankelijk te blijven. 
Daarom komen er langs de Enghwetering oevers en komt er een jaagpad.

Milieu
Langs de Enghwetering wordt een groene verbinding in de vorm van 
oevers en een openbaar jaagpad in stand gehouden.

Schema water
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2.3 Utrechtseweg-oost

Ontwerp verkaveling
Tussen de wijk Het Zand en het Jac. P. Thijsselint en Binnenhof ligt een 
locatie in de vorm van een halve maan. De kavels hebben aan de voorzijde 
uitzicht op het Lint. De diepte van de kavel varieert, waarmee verschillende 
woonkwaliteiten gemaakt kunnen worden. 

stedenbouwkundige plankaart met principe verkaveling schaal 1:2000

39

Referentiebeelden

Enkele kavels hebben een zichtpositie ten opzichte van het Jac. P. 
Thijsselint. Voor deze kavels gelden strengere eisen tav architectuur. Dit 
vraagt om een sterk geregisseerde architectuur. Enkele kavels zijn 
verscholen achter de eerste linie. 
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woonwagens



Beeldregie
Op deze locatie komt een grote variatie aan kavelvormen en woningtypes. 
Ondiepe kavels bieden vrijwel alleen ruimte aan patiowoningen. Op de 
twee verborgen kavels is een grote vrijheid in architectuur mogelijk. 
Weliswaar is de hoogte hier beperkt tot een bouwlaag met een kleine 
opbouw.
De andere woningen hebben verspringende rooilijnen, waardoor het 
groene karakter tot tussen de woningen wordt ervaren. Gezien de 
zuidoriëntatie van de voortuinen is bij ondiepe kavels de toepassing van 
veranda's een goede mogelijkheid. In principe hebben de woningen een 
nok in de langsrichting. De materialisering van de woningen moet 
duurzaamheid uitstralen, dus keramische materialen en degelijk  
timmerwerk.

Voorbeelden
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Uitzicht voor, entree opzij

Collage
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impressie van locatie Utrechtseweg-Oost



Ondanks de al grote variatie, worden twee kavels verbijzonderd. Deze 
twee liggen in zichtassen vanuit het park en geven daarmee oriëntatie aan 
de voorbijgangers. Op de een wordt een slank, hoog huis voorgesteld van 
vier bouwlagen, een 'torenhuis'. In de plattegronden van begane grond en 
verdiepingen wordt de hoekverdraaiing van de locatie opgelost. 
De andere kavel is geschikt voor een 'boegbeeldhuis', bestaande uit twee 
hoge gevels aan het park en een lessenaarsdak naar achteren. 
Materialisering is in lijn met de gehele locatie, maar mag iets meer de 
aandacht opeisen.

Verkeer
De locatie haakt aan op de bestaande verkeersstructuur van het Zand. De 
ontsluitingsweg langs het Lint wordt als een lus d.m.v. twee nieuwe 
aansluitingen aan de Utrechtse weg gekoppeld.

Water
Tussen de nieuwe woningen en de bestaande woningen langs de 
Utrechtse weg komt een ontwateringssloot om het grondwaterpeil op 
hoogte te houden. 

Civiele techniek
Bestaand maaiveld varieert van ca. NAP+ 1.20m tot ca. NAP+ 0.60m. Bij 
het aanbrengen van watergang tussen de bestaande woningen en de 
nieuwe kavels dient rekening gehouden te worden met meer ruimte voor 
de watergangen en/of extra beschoeiingen. Dit om het verschil in 
maaiveldhoogte en waterpeil op te vangen.

Schema water
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Schema verkeer

      = auto toegankelijk
      = langzaam verkeer



2.4 Europaweg en zwembadlocatie

Ontwerp verkaveling
De Europaweglocatie bestaat uit een tweetal locaties, zuid en noord. Rug 
aan rug met de bestaande kavels aan de Europaweg, wordt een nieuw lint 
van woningen toegevoegd. Dit lint vormt een façade naar het park. Het is 
van belang dat de woningen niet keurig op een rij staan, maar dat de rooilijn 
per woning verspringt. Een gevarieerd beeld van woonstijlen wordt 
hiermee versterkt. Bewoners worden uitgedaagd hun voortuinen aan te 
laten sluiten bij de sfeer van het park.
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Plankaart kleur
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Beeldregie
Dit lint van vrije kavels is relatief smal, waardoor nagenoeg alle bewoners 
aan het park kunnen wonen. Ondanks de te verwachten grote variatie aan 
stijlen, zijn de kavels bijna allemaal van ongeveer dezelfde grootte. 
Uiteraard worden de architecten opdrachtgevers uitgedaagd veel 
openheid naar het park toe te maken. Materialen moeten duurzaamheid 
uitstralen, dus baksteen, dakpannen, en hout zijn hier op hun plaats. De 
richting van de nok is vrij. Op achtergelegen kavels kunnen de woningen 
ingetogener zijn dan de woningen aan het Lint.
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impressie van locatie Europaweg



Specials

Twee kavels aan het manifestatieterrein dienen als eyecatchers ontworpen 
te worden. Bij de entree van het park is plaats voor een riante, statige villa. 
Een eigen oprijlaan en een aantal bomen op eigen terrein versterken het 
beeld van een witte villa. 
De andere eyecatcher is een zwaar aangezet huis, met een duidelijke 
relatie met het manifestatieveld. Dit huis staat ruim op de kavel, dus 
heeft veel tussenruimte met aangrenzende woningen. De architectuur 
mag verrassend en robuust zijn, onderscheidt zich door een verfijnde 
detaillering.

Statige villa
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Verkeer
De Europaweglocatie bestaat uit een tweetal locaties, zuid en noord. Voor 
beide locaties geldt dat alle kavels vanaf de Lintweg worden ontsloten. De 
Lintwegen sluiten steeds aan op de bestaande wegen Burg. 
Middelweerdweg, Esdoornlaan en Europaweg. Er ontstaat steeds een lus 
tussen de bestaande infrastructuur. Dit is ook een vereiste voor nood- en 
hulpdiensten die op deze manier altijd van twee kanten de woningen 
kunnen bereiken.
Waar ook achterkavels gemaakt kunnen worden wordt voor de ontsluiting 
een smalle ontsluiting haaks op de Lintweg gemaakt. Deze 'inprikkers' 
worden ingericht als een 6 m breed erf met waar mogelijk bomen. Deze 
erven ontsluiten steeds tussen de drie en acht kavels.
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      = auto toegankelijk
      = langzaam verkeer



Water
Tussen de nieuwe woningen en de bestaande woningen langs de 
Europaweg komen ontwateringssloten om het grondwaterpeil op hoogte te 
houden. Voor een groot deel zijn deze sloten bestaand. Een bijzondere 
bestaande sloot is de sloot die achter de nieuwe kavels ten oosten van het 
evenemententerrein loopt. In deze sloot ligt een stuw die ook in de 
toekomst bereikbaar moet blijven. Hiertoe is een pad nodig van 3 meter 
breed.

Civiele techniek 
Bestaand maaiveld en maaiveldhoogtes varieert van ca. NAP+ 0.80m tot 
ca. NAP+ 0.40m. Zowel in het noordelijk als het zuidelijk deel bevindt zich 
een lager gelegen terreindeel. Hier is de maaiveldhoogte ca NAP+ 0.00. 
Deze lager gelegen terreinen zullen moeten worden opgehoogd. Hiervoor 
zal de uit de kavels en sleuven vrijkomende grond niet voldoende zijn. Er 
dient derhalve grond te worden aangevoerd. Exacte hoeveelheid zal 
volgen uit de gewenste aanleghoogte.

Cultuurhistorie
Punt van bijzondere aandacht is dat sommige vletsloten in dit plangebied 
samenvallen met de laatste restgeul van de Oude Rijn. Ten aanzien van 
deze relicten geldt grote voorzichtigheid. 

Milieu 
Aan het begin van de Europaweg bevindt zich een bedrijf dat valt onder 
categorie 3 in het bestemmingsplan. Bij de verkaveling is rekening 
gehouden met een hindercontour van 40 meter tot aan de gevel van de 
woningen. 
In het zuiden van het deelgebied zijn woningen gepland naast een 
toekomstig politiebureau en een nieuw (binnen)zwembad. De 
hindercontour van deze bedrijvigheid dient binnen de perceelgrens te 
blijven. De bedrijfsvoering moet zodanig zijn dat de geluidsbelasting van 
de bedrijfsactiviteiten op de gevels van de geplande woningen max. 
50dB(A) is.

Schema water
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3
BEHEERSASPECTEN



3.1 Markttoets en uitgifteproces

Markttoets
De markttoets is gebaseerd op verschillende informatiestromen. 
Ten eerste heeft de Gemeente Utrecht ervaringen opgedaan bij de eerdere 
uitgifte van ca. 120 vrije kavels in Leidsche Rijn. Daarbij worden met alle 
kavelafnemers door de gemeente gesprekken gevoerd, ook met degene 
die uiteindelijk niet hebben gekocht. Ten tweede is er veelvuldig informatie 
uitgewisseld met andere steden die kavels uitgeven en met utrechtse 
makelaars. En ten derde is er tbv van deze markttoets een enquête 
gehouden onder de geïnteresseerden voor vrije kavels eind 2005. De 
respons was ruim 20%. De resultaten zijn gebruikt om de 
woningbouwplannen in dit SP markttechnisch te toetsen en te verbeteren. 

De vraag
Uit de enquête blijkt dat Vleuten en De Meern populaire gebieden zijn. De 
locaties in het Leidsche Rijn Park zullen derhalve naar verwachting sterk in 
de belangstelling staan. 

Een meerderheid (60%) van de geïnteresseerden wil een gemiddelde 
kavel van 400-600m2. 20%  van de geïnteresseerden wil een kleine kavel, 
kleiner dan 400 m2. Maar ook voor kavels tot max. 600 m2 en zelfs 
daarboven wordt verwacht dat geringe aantallen kunnen worden verkocht. 
Daarbij vindt men de ligging, de omvang van de kavel en de mogelijkheid 
om veel woonoppervlakte te creëren (meer dan 175m2 gbo) belangrijk. 

De voorkeur van 90% van de ondervraagden gaat uit naar het realiseren 
van een vrijstaande woning. Bijna 10% wil een twee-onder-een-kapper en 
een enkeling is geïnteresseerd in een geschakelde woning. Bij de 
realisatie krijgt men het liefst zo weinig mogelijk stedenbouwkundige 
randvoorwaarden opgelegd. Wel geeft de helft aan dat eisen als een 
maximale nokhoogte, een max. bebouwingsoppervlakte van 120m2 en 
een verplicht punt dak wel meerwaarde hebben.

Het Aanbod 
Utrecht heeft onvoldoende aanbod van duurdere woningen. Uit onderzoek 
(1999) blijkt dat van de vertrekkers uit Utrecht met een midden- en hoog 
inkomen, ca. 45% liever in de stad had willen blijven wonen indien er een 
geschikt woningaanbod in de gewenste woonomgeving zou zijn geweest. 
Deze categorie mensen is een doelgroep voor vrije kavels. Het aanbod van 
de woningen in dit SP is dan ook afgestemd op dit gegeven en 
bovenstaande analyse van de vraag. De kavels in het J.P. Thijsselint zijn 
zeer gunstig gelegen dichtbij Vleuten en dicht bij de Meern. De parkachtige 
omgeving en het Lint zijn duidelijk kwaliteitsimpulsen.

De uitgifte van de kavels binnen het Leidsche Rijn Park is afgestemd met 
de uitgifte van overige vrije kavels in de rest van Leidsche Rijn. Mocht er 
vertraging ontstaan in de afzet van vrije kavels in het Leidsche Rijn Park of 
in de rest van Leidsche Rijn dan kan dit een financieel risico met zich 
meebrengen. Omgekeerd kan een versnelling een financiële meevaller 
betekenen. 

Uitgifteproces
Vrijwel alle kavels worden als vrije kavel op de markt gezet. De kavels die 
een bijzondere architectuur voorschrijven kunnen eventueel middels een 
prijsvraag worden uitgegeven aan degene met het mooiste ontwerp. 
Vanwege de hoge eisen aan architectuur kan er ook gekozen worden die 
woningen door een professionele ontwikkelende partij te laten ontwikkelen 
en verkopen. Dit laatste zou ook een mogelijkheid kunnen zijn voor de 
betreffende patiokavels. De keuzes die hierbij gemaakt zullen worden zijn 
afhankelijk van de betreffende locatie, de markt op het moment van 
verkoop, de eisen t.a.v. de architectuur op de betreffende kavels en 
eventuele bouwclaims van ontwikkelende partijen. Vlak voor start verkoop 
zullen hierover knopen worden doorgehakt per locatie.

De verdeling in vraag naar kleine, middelgrote en grote kavels is ook in dit 
Stedenbouwkundig Plan meegenomen. Binnen de totale woningbouw 
locaties is een verdeling gemaakt van ca. 30% kavels tot 400 m2, ca. 49% 
kavels van 400 tot 600 m2  en ca. 23% kavels vanaf 600 m2.

locatie aantal kavels opp kavels opp kavels opp kavels

< 400 m² 400 - 600 m² > 600 m²

Enghwetering 42 0 20 22

Utrechtseweg-oost 18 3 7 8

Europaweg 62 14 35 17

Burgemeester Middelweerdweg 128 57 60 11

totalen 250 74 122 58
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Voor de locatie Burgermeester Middelweerdweg geldt dat er mogelijk een 
bouwclaim wordt ingelost. Dit kan betekenen dat het programma van vrije 
kavels gewijzigd wordt in gebouwde woningen binnen het dure 
marktsegment, d.w.z. vrijstaand en 2 onder 1 kap woningen.

Ten behoeve van de verkoop van de vrije kavels worden via een 
openbare aanbesteding een aantal bouwbegeleiders geselecteerd. 
Kopers krijgen dan subsidie van de gemeente wanneer ze één van deze 
bouwbegeleiders inhuren voor begeleiding bij het bouwen van hun eigen 
huis. Voor zowel de koper als de gemeente zou dit een win-win situatie 
betekenen. Enerzijds worden de kopers beter begeleid door een 
deskundige in de wirwar van ontwerpaspecten, procedures en 
technische uitvoeringszaken. Anderzijds beoogt de gemeente hiermee 
dat kopers sneller en vaker durven te kiezen voor goede architectuur in 
plaats van catalogusbouw, dat kopers minder tijdrovende begeleiding 
van de gemeente nodig hebben en dat het hele ontwerp-, vergunning- 
en uitvoeringproces bespoedigd kan worden.

Ten aanzien van het saldo is sprake van zowel kansen als bedreigingen. 
Enkele kansen zijn het realiseren van een hogere prijs per m2 en lagere 
kosten voor bouw- en woonrijp maken. Enkele bedreigingen zijn de 
geluidhinder en luchtkwaliteit en een tragere verkoop van bouwkavels.

3.2. Financiën

Voor alle locaties is een financiële analyse gemaakt van de 
verkavelingsvoorstellen. Conclusie is dat het financiële resultaat van het 
Stedenbouwkundig Plan voor de woningbouwlocaties past binnen de 
taakstelling vanuit de grondexploitatie Leidsche Rijn Park. Hiermee is dus 
één van de doelen van deze woningbouwopgave, namelijk dekking 
genereren voor de aanleg van fase 1 van het Park zelf, bereikt.

De opbrengsten (70,5 mln, prijspeil 1-1-’05) worden gerealiseerd door de 
verkoop van woningbouwkavels. Per locatie is, op basis van de markttoets, 
een inschatting gemaakt van de kavelprijzen. Samen met de oppervlakte 
van de kavels levert dit een opbrengstenniveau op.
De kosten (22,3 mln, prijspeil 1-1-’05) worden met name bepaald door het 
bouwrijp maken van de verschillende locaties en door het inrichten van de 
openbare ruimte. Op basis van de verkavelingsvoorstellen is een 
inschatting gemaakt van deze kosten. Hierbij is onder andere rekening 
gehouden met een (kwalitatief) goede aansluiting van de openbare ruimte 
op het Jac.P.Thijsselint.
Kosten en opbrengsten (48,2 mln, prijspeil 1-1-’05) zijn vervolgens 
gefaseerd in de tijd. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de doorlooptijd 
van procedures, beschikbaarheid van gronden, en de ingeschatte opname 
door de woningmarkt (de bouwkavels worden verkocht in een periode van 
6 à 8 jaar). Dit resulteert in een grondexploitatiesaldo (37,8 mln ncw, 
prijspeil 1-1-’05), dat is vergeleken met de taakstelling uit de 
grondexploitatie (38,0 mln ncw, prijspeil 1-1-’05).

Er is sprake van een evenwichtige verdeling van kansen en bedreigingen.
Een uitgebreide toelichting op de financiën van het Stedenbouwkundig 
plan is opgenomen in de (vertrouwelijke) financiële bijlage.
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3.3 Planning 

Algemeen
De huidige planning van de woningbouw is in drie stappen tot stand 
gekomen. Ten eerste is de meest voorspoedige planning van elke locatie 
opgesteld. Vervolgens zijn de 'fysieke' relaties met omliggende gebieden 
en projecten hieraan gekoppeld (voorbeelden zijn de spoorverdubbeling 
en onteigening). Op de derde plaats is vervolgens vanuit markttechnisch 
perspectief gekeken naar de planning. Daarbij werden alle in Leidsche Rijn 
nog af te zetten kavels meegenomen. De optelsom van deze drie stappen 
heeft tot de huidige planning geleid.

Procedure
De inspraak die voor dit SP georganiseerd zal worden, zal moeten dienen 
als inspraak zoals bedoeld in de art. 19 procedure zodat in het kader van de 
vrijstelling geen inspraak meer georganiseerd hoeft te worden. Op basis 
hiervan, de Verklaring van geen Bezwaar van de Provincie, én de VO 
bouwplannen, zal via de vrijstellingsprocedure Art. 19.2  (en dus zonder 
inspraak) een bouwtitel verkregen kunnen worden voor de uit te geven 
kavels en de gebieden die door een projectontwikkelaar gerealiseerd 
zullen worden. Vanuit procedureel oogpunt is de vrijstelling het meest 
voorspoedige traject om een bouwtitel te verkrijgen.
Sommige woningbouwlocaties kennen een uitwerkingsplicht. Aan deze 
uitwerking zal worden voldaan na de start van de realisatie van de 
woningbouw zodat toegesneden beherende uitwerkingsplannen kunnen 
worden opgesteld. Goedkeuring van de uitwerkingsplannen zal niet 
plaatsvinden voor het bestemmingsplan vigerend is.
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Hieronder volgt een korte toelichting per woningbouwlocatie.

Utrechtseweg oost
Deze woningbouwlocatie is onderdeel van het Bestemmingsplan Leidsche 
Rijn maar wordt ook opgenomen in het SP. Op basis van dit SP kan via 
ve rkoop  van  de  kave l s  en  bouwp lanon tw ikke l i ng  een  
vrijstellingsprocedure doorlopen worden. Afhankelijk van de marktsituatie, 
de uitgifte van de kavels en de bouwplanontwikkeling, wordt verwacht dat 
in december 2007 met de bouw gestart kan worden. 
Voor deze locatie geldt volgens het bestemmingsplan een 
uitwerkingsplicht. Te zijner tijd dient deze opgesteld te worden.

Wilhelminalaan
Voor de locatie aan de Wilhelminalaan is een verkenning gedaan naar het 
toekomstige programma, de geluidsproblematiek, ontsluiting en 
eigendomssituatie. De opgenomen planning houdt rekening met de 
spoorverdubbeling en de realisatie van een geluidsscherm bij het spoor. 
De verkoop van de woningen start pas na realisatie van het geluidsscherm. 
Het bouwen start vervolgens naar verwachting in mei 2008. De locatie zal 
ontwikkeld worden door een projectontwikkelaar.

Enghwetering 
Ook hier kan op basis van het SP (via selectie van ontwikkelaars en 
bouwplanontwikkeling) de vrijstellingsprocedure doorlopen worden. 
Afhankelijk van de marktsituatie, de bouwplanontwikkeling en de uitgifte 
van de kavels wordt verwacht dat in eind 2008 met de bouw gestart kan 
worden.

Burgemeester Middelweerdweg
Voor deze locatie geldt dat nog niet alle grond in eigendom is. Wanneer de 
grond tijdig verworven is zal, mede uit markttechnisch perspectief, medio 
2008 gestart worden met bouwen. Wanneer een onteigeningsprocedure 
moet worden gevolgd zal tijdig met het Uitwerkingsplan gestart moeten 
worden.

Europaweg noord en zuid
Voor deze locaties geldt ook dat nog niet alle grond in eigendom is. In de 
planning is uitgegaan van de variant waarbij een onteigeningsprocedure 
moet worden gevolgd. Dit betekent dat aan de uitwerkingsplicht voor dit 
gebied voldaan moeten worden alvorens de grond verworven kan worden. 
Daarom zal direct na het vaststellen van het SP gestart moeten worden met 
het uitwerkingsplan. De start van de bouw wordt medio 2010 verwacht. 
Wanneer de verwerving echter alsnog minnelijk verloopt is ook een 
eerdere start van de bouw mogelijk.

Hindersteinlaan
Deze locatie wordt gekenmerkt door het nieuw op te stellen 
bestemmingsplan en gestuurd door de noordelijke spoorverbreding. 
Momenteel liggen twee verouderde bestemmingsplannen onder dit 
gebied. Daarom zal een nieuw bestemmingsplan gemaakt moeten 
worden. De planning is hierop afgesteld. Na het nemen van een besluit 
omtrent het woningbouwprogramma op deze locatie is het mogelijk via een 
voorbereidingsbesluit een art. 19 vrijstelling (19.4) te doorlopen teneinde 
tijdig met het bouwrijp maken te starten. Het nieuwe bestemmingsplan kan 
dan parallel opgesteld worden. Zo kan zo snel als mogelijk na de afronding 
van de verbreding van het spoor gestart worden met de bouw. Dat moment 
ligt in deze planning in het eerste kwartaal van 2010.
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3.4 Communicatie en besluitvorming

In overleg met de voormalige Adviesgroep Woningbouw die deelnam aan 
de ideeënstudies rondom parksparend bouwen en de Begeleidings-
commissie Leidsche Rijn Park, is besloten de direct omwonenden per 
deelgebied te consulteren. Dit betekent dat er na vaststelling van het 
Concept SP per locatie een bewonersbijeenkomst zal worden 
georganiseerd, waarin het Stedenbouwkundig plan per deelgebied wordt 
toegelicht. Vertegenwoordigers van bewoners kunnen hierop ter plekke 
reageren. 

Daarnaast wordt voor het concept SP het reguliere inspraaktraject 
gevolgd. Er zal een algemene informatieavond georganiseerd worden om 
betrokkenen en geïnteresseerden optimaal te kunnen informeren.

Het consultatie- en inspraaktraject verloopt volgens onderstaande 
stappen: 

Stap 1: Vrijgave voor inspraak door College B&W van concept SP 
Woningbouw; 

Stap 2: Consultatieronden per locatie voor omwonenden; 

Stap 3: Algemene halfjaarlijkse informatieavond over het Leidsche Rijn 
Park met daarbij een toelichting op het SP Woningbouw;

Stap 4: Vaststellen definitief SP Woningbouw, inclusief inspraakreacties en 
beantwoording; 

Stap 5: Behandeling definitief SP (incl. inspraakreacties/beantwoording) in 
Commissie Stedelijke ontwikkeling; 

Stap 6: Vaststellen definitief SP door Raad; 
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