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Cultuurhistorie en archeologie
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Uitgaan van historische ondergrond en specifieke 
waardevolle gebouwen

De historische ondergrond is een belangrijk uitgangspunt voor het raamwerk van het hele plangebied. In het overzicht met 
oriëntatiepunten (de nieuwe kern verankerd in bestaande waarden) zijn specifieke waardevolle gebouwen en punten opgenomen, zoals: 
de verkeerstoren, VIP gebouw, blauwe hangaars, hoeve Weltevree en Zonneveld._______________________________________________

Museum (archeologische vondsten niet naar depot, maar 
op locatie laten zien) + bezoekerscentrum op centrale 
plek (aandacht: geen concurrentie torenmuseum).

Omdat dit gebied rijk is aan archeologie wordt hier veel waarde aan gehecht. Veel moet echter in de grond (in situ: Pionierspark) bewaard 
blijven. Onderzocht wordt of een museum/tentoonstellingslocatie/bezoekerscentrum op welke manier dan ook, haalbaar is.

Cultuur / horeca in verkeerstoren De verkeerstoren is een oriëntatiepunt om bestaande waarden te verankeren. Welke functie in de verkeerstoren zal komen volgt in een 
later stadium. Het idee om hier cultuur of horeca in te vestigen is vaker als idee geopperd.________________________________

Behoud gebouwen hangaar gebied De historische ondergrond is een belangrijk uitgangspunt voor het raamwerk van het hele plangebied. In het overzicht met 
oriëntatiepunten (de nieuwe kern verankerd in bestaande waarden) zijn specifieke waardevolle gebouwen en punten opgenomen, zoals: 
de verkeerstoren, VIP gebouw, blauwe hangaars, hoeve Weltevree en Zonneveld.___________________________________

Gebruik kennis archeologische opgravingen in 
planvorming

Omdat dit gebied rijk is aan archeologie wordt hier veel waarde aan gehecht. Veel moet echter in de grond (in situ: Pionierspark) bewaard 
blijven. Onderzocht wordt hoe de geschiedenis zichtbaar gemaakt kan worden in de vorm van bijvoorbeeld een
museum/tentoonstellingslocatie/bezoekerscentrum op welke manier dan ook. In het plan zijn ook verwijzingen gemaakt naar het verleden 
Vooral in het waterrijk: Limeskreek.__________________________________________________________________________

Maak verwijzingen naar de Romeinse tijd Omdat dit gebied rijk is aan archeologie uit de Romeinse tijd, wordt hier veel waarde aan gehecht. Veel moet echter in de grond (in situ: 
Pionierspark) bewaard blijven. Onderzocht wordt hoe de geschiedenis zichtbaar gemaakt kan worden in de vorm van bijvoorbeeld een 
museum/tentoonstellingslocatie/bezoekerscentrum op welke manier dan ook. In het plan zijn ook verwijzingen gemaakt naar het verleden 
Vooral in het waterrijk: Limeskreek. ___________________

Behoud van de historische flakbatterie Het Bunkerbos (met de eventuele flakbatterie) is een Rijksmonument en blijft behouden.



Duurzaamheid
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Fietspad overkappen met zonnepanelen Uitgangspunt is de ontwikkeling van een duurzame wijk. Ook oplossingen met zonnepanelen zullen daar bij horen. Of dit ook op deze 
manier zal worden uitgevoerd, is in dit planstadium nog niet uitgewerkt.____________________________________________________

Groene omgeving die ook waterberging, buffer, 
waterspiegel is en hittestress voorkomt

In de wijk komt veel beleefbaar en bruikbaar openbaar groen. Het landschap is verbonden met de omgeving. Er komen plekken om te 
spelen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Bij de inrichting van de openbare ruimte is aandacht voor duurzame oplossingen die passen 
bij een klimaatadaptieve inrichting.____________________________________________________ _________ _______ ________________

Helofytenfilter herstellen als forellenvijver, + gebruik als 
voorzuivering van boezemwater

Het functioneren van het helofytenfilter wordt onderzocht maar in een later stadium omdat het buiten de startlocatie van het 
stedenbouwkundig plan valt. ________________________________________________________________________

Verbinding van alle groene landschappen Het groenblauw netwerk is een belangrijk onderdeel van het raamwerk waarop het plan is gebaseerd. De groene landschappen worden 
met elkaar verbonden via het groenblauw netwerk. ______________________________________________

Beplanting en type groen varieeren (ook zones minder 
intensief bemaaien etc). Bermen met veel bloemen voor 
bijen en insecten.

In de verdere uitwerking van het plan wordt hiernaar gekeken. Ruimte voor flora en fauna, een groene leefomgeving, biodiversiteit zijn 
belangrijke uitgangspunten.

Veel groen: met inheemse bomen en planten niet alleen 
gemaaid gazon.____________________

In de verdere uitwerking van het plan wordt hiernaar gekeken. Ruimte voor flora en fauna, een groene leefomgeving, biodiversiteit zijn 
belangrijke uitgangspunten. ___________________________________________________________________________________

Veel water en broedplaatsen voor vogels Er wordt gezocht naar een balans tussen ecologie en ontwikkeling van het gebied. We richten ons hiervoor vooral op de groene zone 
tussen de tankgracht en de bebouwingsgrens van Wassenaar. _______________________________________________________

Voldoende lokale en bovenlokale groenstructuren en 
aandacht voor een grote mate van biodiversiteit.

In de verdere uitwerking van het plan wordt hiernaar gekeken. Ruimte voor flora en fauna, een groene leefomgeving, biodiversiteit zijn 
belangrijke uitgangspunten.

Een corridor voor vossen vanaf watertoren tot 
valkenburgse meer____________________

Dit idee houden we vast.

Aandacht voor vogels en natuur: gevarieerde bosjes of 
bomen, voldoende voedsel en / of nestelplaatsen.

In de verdere uitwerking van het plan wordt hiernaar gekeken. Ruimte voor flora en fauna, een groene leefomgeving, biodiversiteit zijn 
belangrijke uitgangspunten.

Maak huizen met broedmogelijkheden voor zwaluwen 
(goed tegen muggen)

In de verdere uitwerking van het plan wordt hiernaar gekeken. Ruimte voor flora en fauna, een groene leefomgeving, biodiversiteit zijn 
belangrijke uitgangspunten.__________________________________________________________________________________________

Terugbrengen van het krekensysteem Het water en de kreken zijn het (historisch) DNA. Er komt een robuust watersysteem van kreken dat zoveel mogelijk (be)leefbaar en 
bevaarbaar wordt. De kreken lopen tussen de herkennings- en oriëntatiepunten.___________________________________________

Koppel de locatie aan de warmterontonde van Leiden. Dit wordt meegenomen in de integrale afwegingen voor energieneutraliteit.

Niet energie neutraal maar energie opwekkende wijk Er wordt overwogen in hoeverre het mogelijk is de ambities bij te stellen.



Verhard oppervlak is waterdoorlatend en duurzaam x Bij de inrichting van de openbare ruimte is aandacht voor duurzame oplossingen die passen bij een klimaatadaptieve inrichting.

Maak gebruik van aardwarmte_____________________
Huizen voorzien van groene daken en geveltuinen_____
Plaats oplaadpunten voor fietsen en oplaadpunten voor
fietsers en picknickplekken________________________
Fietspaden voorzien met zonnepanelen______________
Faciliteer de electrische auto_______________________
Betrekken MBO studenten bij ontwikkeling
Energieneutrale wijk_____________________________
Neem zoveelmogelijk circulaire maatregelen_________
Gescheiden schoon en vuilwater afvoer

x
x_
x

_x
x

x
x

x

Alle mogelijke oplossingen voor duurzaamheid worden overwogen.____________________________________________
Alle mogelijke oplossingen voor duurzaamheid worden overwogen. Dit uitwerkingsniveau hoort thuis bij latere planfase. 
Alle mogelijke oplossingen voor duurzaamheid worden overwogen. Dit uitwerkingsniveau hoort thuis bij latere planfase.

Alle mogelijke oplossingen voor duurzaamheid worden overwogen. Dit uitwerkingsniveau hoort thuis bij latere planfase.
Alle mogelijke oplossingen voor duurzaamheid worden overwogen.____________________________________________
We zouden in een later stadium studenten willen betrekken. Wanneer en hoe is nu nog niet duidelijk.

Alle mogelijke oplossingen voor duurzaamheid worden overwogen. 
Alle mogelijke oplossingen voor duurzaamheid worden overwogen.



Ontmoeten en ontspannen
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Spelen in de woonwijk mogelijk door autoluwe straten In de wijk komt een fijnmazig netwerk van langzaam verkeerroutes waar de auto te gast is. In de nieuwe wijk zal spelen op diverse locaties 
en in verschillende vormen zeker een plek krijgen in overeenstemming met het gemeentebeleid voor spelen.

Vliegveld nu al toegankelijk maken Die wens is er ook vanuit de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf. Zodra het mogelijk is om (delen) van het gebied toegankelijk te maken 
zal het Rijksvastgoedbedrijf als eigenaar van de grond dat doen. Voorwaarde is dat dit veilig kan gebeuren.

Landgoederenroute Den Haag - Warmond Is opgenomen in het plan.
Toegankelijk voor minder validen: een goed toegankelijke 
wijk voor deze doelgroep is goed en prettig voor 
iedereen!

De nieuwe wijk wordt een inclusieve wijk: een wijk met plek voor iedereen, jong tot oud, ook
voor kwetsbare groepen. In de verdere uitwerking van het ontwerp wordt hiermee rekening gehouden. Toegankelijkheid is voor alle 
doelgroepen een belangrijk aspect.__________________________________________________________________________________

Maak een minifloriade met bloemenproducten / 
speelterreinen / ontmoetingsplekken en overdekt 
plantenkas met volkstuinen

In de wijk komen plekken in de openbare ruimte voor ontmoeten en ontspannen. De invulling komt later. De ideeën die we hiervoor 
gekregen hebben worden verzameld.

Aanleg groene evenementpleinen voor grote 
evenementen (kerstboomverbranding, kerstmarkt, 
castellumpop)

In de wijk komt veel beleefbaar en bruikbaar openbaar groen. Er komen plekken om te spelen, te recreëren en elkaar te ontmoeten.

Een speeltuinvereniging met daarbij een 
verenigingsgebouw en buurthuis voor activiteiten

In de wijk komen speelplekken. In welke vorm wordt later uitgewerkt.

Grote groene speeltuin met een theehuis In de wijk komen speelplekken. In welke vorm wordt later uitgewerkt. Commerciële initiatieven worden overgelaten aan de markt.

Een openlucht zwembad in de wijk en peuterbad In de wijk komen plekken om te spelen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Op welke manier zal later worden uitgewerkt.

Gemeenschappelijke tuin met ruimte voor eigen invulling 
( zoals Duinvallei) incl boomgaard

In de wijk komen plekken om te spelen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Op welke manier zal later worden uitgewerkt.

Ruimte voor kinderspeelplaatsen / bewegingstoestellen 
voor ouderen

In de wijk komen plekken om te spelen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Op welke manier zal later worden uitgewerkt.

Ontmoetingsplekken voor alle leeftijden De nieuwe wijk wordt een inclusieve wijk: een wijk met plek voor iedereen, jong tot oud, ook
voor kwetsbare groepen. In de verdere uitwerking van het ontwerp wordt hiermee rekening gehouden. Dus ook wat betreft plekken om 
elkaar te ontmoeten.

Ruimte voor volkstuin De nieuwe wijk wordt een groene wijk. Volkstuinen zouden daar prima in kunnen passen.
Dóórontwikkeling van het mountainbiketraject door en 
om, langs het gebied

Dit wordt meegenomen in de visieontwikkeling voor de Mient Kooltuin.



Ruimte voor ontmoeten (MFA dorpshuisachtig, kerken en 
cursussen)

De nieuwe wijk wordt een inclusieve wijk: een wijk met plek voor iedereen, jong tot oud, ook
voor kwetsbare groepen. In de verdere uitwerking van het ontwerp wordt hiermee rekening gehouden. Dus ook wat betreft plekken om 
elkaar te ontmoeten.

Theater icm poppodium en oefenruimtecentrum voor 
bandjes_______________________________________

Commerciële initiatieven worden aan de markt overgelaten en de gemeente zal bij passende plannen vergunning verlenen.

Behoud landingsbaan als speel/sportpark Het assenkruis van de voormalige landingsbanen vormen een verbindend element. Rondom de korte landingsbaan komt het centrum. 
Rondom de lange landingsbaan komt een park met kreken. Speel- en sport voorzieningen zouden hier een onderdeel in kunnen vormen.

Smalspoor door het gebied Het smalspoor zal in ieder geval niet worden ingepast door het startgebied.
Wandel- / fietsverbinding met de duinen Een deel van de route valt buiten het startgebied, maar binnen de startlocatie zal dat deel van de route tenminste worden aangelegd.

Plek voor een pionierskerk (Goede Herderplek in 
Valkenburg, gereformeerde kerk PKN)_________

Er is ruimte voor maatschappelijke en religieuze voorzieningen.

Water is bevaarbaar en sluit aan op de Wassenaarse Zijl, 
de Rijn en het Valkenburgse Meer

De bevaarbaarheid van wategangen is momenteel onderwerp van onderzoek.

Olympische trainingsfaciliteiten Maakt geen onderdeel uit van de plannen.
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Parkeren zoveel mogelijk ondergronds, met groen 
bovengronds________________________________

Uitgangspunt is 'duurzame en toekomstgerichte mobiliteit', momenteel onderzoeken we welke parkeeroplossingen daarbij passen.

Minder ruimte voor de auto, meer voor kinderen, 
voetganger en fietser

In de wijk krijgt de fietser en voetganger voorrang. Er komt veel ruimte voor de fietser en voetganger door het aanleggen van een fijnmazig 
netwerk van wandel- en fietsroutes waar de auto te gast is. Momenteel wordt onderzocht om het parkeerbeleid van de gemeente aan te 
passen, waarmee het aantal autoparkeerplaatsen kan worden verminderd ten opzichte van huidig beleid. In de nieuwe wijk krijgt spelen 
op diverse locaties en in verschillende vormen zeker een plek.

Belangrijk om snelle fietsroute in verlengde 
Zonneveldslaan te maken tbv forenzen naar Wassenaar

De aanleg van snelle fietsroutes vanuit het gebied naar de omgeving is een aandachtspunt als het gaat om mobiliteit in de regio. Het 
netwerk aan fietsverbindingen vanuit het gebied sluit aan op routes naar de regio.

vv
Ook als het gaat om mobiliteit is het uitgangspunt voor het plan: duurzaam en toekomstgericht. Momenteel wordt o.a. onderzocht welke 
parkeeroplossingen daarbij passen. Een zogenaamde verzamelplaats (in welke vorm dan ook) voor auto's is ondewerp van onderzoek.

Carpoolplaatsen

Parkeren voor bezoekers buiten de woonlocatie Ook als het gaat om mobiliteit is het uitgangspunt voor het plan: duurzaam en toekomstgericht. Momenteel wordt o.a. onderzocht welke 
parkeeroplossingen daarbij passen. Een zogenaamde verzamelplaats (in welke vorm dan ook) voor auto's is ondewerp van onderzoek.
De gemeente heeft daarbij aandacht voor minder validen. Op welke wijze met (actualisatie van) gemeentebeleid hier invulling aan wordt 
gegeven is onderwerp van onderzoek.

Bussen zitten al vol, OV is overbezet, beter is 
tramverbindingen maken.________________

Door de provincie en de regio wordt geïnvesteerd in het versterken van het Openbaar Vervoer netwerk door de aanleg van R-net als HOV 
verbinding. Een tramverbinding is voor nu niet aan de orde__________________________________________

Een wijk van 5000 woningen ophangen aan 1 OV-lijn is 
vragen om problemen: voorstel is OV door de wijk

Door de provincie en de regio wordt geïnvesteerd in het versterken van het Openbaar Vervoer netwerk door de aanleg van R-net als HOV 
verbinding. Naast HOV zullen door de wijk streekbus(sen) rijden. Overleg daarover met de vervoerder is onderdeel van het vervolgproces. 
De afstand van de HOV halte naar de rand in het westen van huidige plangebied is maximaal 800 meter. Dat is circa 10 minuten lopen of 3 
minuten fietsen.

Parkeren uit het zicht De auto zal in het gebied 'te gast zijn'. We gaan op zoek naar oplossingen waarbij auto's zo veel mogelijk uit het zicht geparkeerd kunnen 
worden. Parkeren is ondergeschikt aan het landschap en de openbare ruimte._______________________

Auto te gast, auto's inleveren (minder auto's). Nu is het 
gemiddelde haast 2 auto's per woning!______________

Ook als het gaat om mobiliteit is het uitgangspunt voor het plan: duurzaam en toekomstgericht. Momenteel wordt o.a. onderzocht welke 
norm (aantal auto's) daar bij hoort en welke parkeeroplossingen daarbij passen.___________________

Eerst de wegen op orde voor oplevering woningen De aanleg van de Rijnlandroute is (buiten locatie Valkenburg) al gestart. Hiermee wordt het gebied vanaf het begin ontsloten. Aanleg van 
wegen voor oplevering van de eerste woningen heeft ook prioriteit. Eerst bewegen dan bouwen._____________

(tweede) parkeerplek moet extra kosten Ook als het gaat om mobiliteit is het uitgangspunt voor het plan: duurzaam en toekomstgericht. Momenteel wordt o.a. onderzocht welke 
norm (aantal auto's) daar bij hoort en welke parkeeroplossingen daarbij passen.__________________________



Veel groen langs de wegen

Scheiden fiets- wandel- en ruiterpaden

Het groenblauwe netwerk is een belangrijk onderdeel van het raamwerk waarop het plan is gebaseerd. Zowel in de woonomgeving als 
langs de wegen komt groen. De groene omgeving wordt op zo veel mogelijk openbare plaatsen ook toegankelijk. Groen stimuleert de 
biodiversiteit. Al met al vormt het groen een belangrijk element voor het aangename woonklimaat dat we willen creëren op de locatie.

De aanleg van een apart netwerk van ruiterpaden zal worden overwogen. In het gebied komt een fijnmazig netwerk van routes voor 
fietsers en wandelaars. De afweging is onderdeel van de planuitwerking___________________________________

[Actief stimuleren autodelen

Geen auto's tenzij met invalide kaart
Parkeerplaatsen alleen aan de rand van het gebied

Maak het gebied toegankelijk voor fiets en voetganger

1.000 wijkfietsen / fietsenplan

Bredere trottoirs en fietspaden

Ook als het gaat om mobiliteit en de auto is het uitgangspunt voor het plan: duurzaam en toekomstgericht. Momenteel wordt o.a. 
onderzocht welke norm (aantal auto's) daar bij hoort en welke parkeeroplossingen daarbij passen. De uiteindelijke oplossingen zouden de
bewoners kunnen stimuleren om auto's te gaan delen._______________________________________________________________________
De nieuwe wijk zal zo autoluw mogelijk worden ingericht._____________________________________________
Ook als het gaat om mobiliteit is het uitgangspunt voor het plan: duurzaam en toekomstgericht. Momenteel wordt o.a. onderzocht welke 
parkeeroplossingen daarbij passen. Een zogenaamde verzamelplaats (in welke vorm dan ook) voor auto's is onderwerp van onderzoek. 
Parkeren zal in nader te bepalen vorm en omvang ook in de woonbuurten mogelijk zijn.

In de wijk krijgt de fietser en voetganger voorrang. Er komt veel ruimte voor de fietser en voetganger door het aanleggen van een fijnmazig 
netwerk van wandel- en fietsroutes waar de auto te gast is. De fiets- en wandelroutes vanuit het gebied sluiten op logische plaatsen aan op 
bestaande routes.
Er wordt ingezet in op 'duurzame en toekomstgerichte mobiliteit', in welke vorm wordt nader onderzocht. Deze planfase heeft vooral 
betrekking op ruimtelijke ingrepen.______________________________________________________________________
In de wijk krijgt de fietser en voetganger voorrang. Er komt veel ruimte voor de fietser en voetganger door het aanleggen van een fijnmazig 
netwerk van wandel- en fietsroutes waar de auto te gast is.____________________________________

Snelfietspaden, Leiden Katwijk De aanleg van snelle fietsroutes vanuit het gebied naar de omgeving is een aandachtspunt als het gaat om mobiliteit in de regio. Het 
netwerk aan fietsvcrbindingen van uit het gebied sluit aan op routes naar de regin._________________________

Aparte fietspaden voor snelle fietsen De aanleg van snelle fietsroutes vanuit het gebied naar de omgeving is een aandachtspunt als het gaat om mobiliteit in de regio. Het 
netwerk aan fietsverbindingen van uit het gebied sluit aan op routes naar de regio._____________________________

Geef langzaam verkeersroutes voorrang

HOV naar Leiden én naar Den Haag

In de wijk krijgt de fietser en voetganger voorrang. Er komt veel ruimte voor de fietser en voetganger door het aanleggen van een fijnmazig
netwerk van wandel- en fietsroutes waar de auto te gast is.___________________________________________________________________
Er komt een HOV verbinding tussen Katwijk en Leiden Centraal station________________________________

Vrije busbaan langs de N206 zo diep mogelijk in het 
startgebied leggen, verzorginsgebied wordt hiermee 

groter

De HOV halte is het belangrijkste openbaar vervoer knooppunt. De halte ligt langs de N206 als centraal punt tussen de nieuwe wijk en het 
bestaande dorp Valkenburg. Dus juist op die centrale plek creëer je een groot verzorgingsgebied. Door de provincie en de regio wordt 
geïnvesteerd in het versterken van het Openbaar Vervoer netwerk door de aanleg van R-net als HOV verbinding. Naast HOV zullen door de 
wijk streekbus(sen) rijden. Overleg daarover met de vervoerder is onderdeel van het vervolgproces. De afstand van de HOV halte naar de 
rand in het westen van huidige plangebied is maximaal 800 meter. Dat is circa 10 minuten lopen of 3 minuten fietsen.

In de wijk krijgen de fietser en voetganger voorrang. Er komt veel ruimte voor de fietser. Het onderzoeken van welke 
fietsparkeeroplossingen daarbij passen hoort daarbij.______________________________________________________

[Fiets(parkeer) voorzieningen

OV richting panbos Vanuit de locatie komt geen OV verbinding richting het Panbos. De reguliere bus 90 komt langs Panbos.

Goede ontsluiting vanaf startlocatie naar Valkenburgse 
Meer en Panbos______________________________

In de wijk komt een fijnmazig netwerk van langzaam verkeerroutes waar de auto te gast is. Dit netwerk sluit aan bij de omgeving.

(fiets-) Bruggen bij Broekweg en Achterweg Wordt overwogen bij de verdere uitwerking van het plan.



Woonomgeving
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Veel groen, weinig hoogbouw, veel ruimte voor spelen, 
recreeren en evenementen

In de wijk komt veel beleefbaar en bruikbaar openbaar groen. Het landschap is verbonden met de omgeving. Er komen plekken om te 
spelen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Op sommige plekken zal hoogbouw komen._________________________________

Groen x 3: Zo min mogelijk verharding en stenen! In de wijk komt veel beleefbaar en bruikbaar openbaar groen. Het landschap is verbonden met de omgeving. Er komen plekken om te 
spelen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Bij de inrichting van de openbare ruimte is aandacht voor duurzame oplossingen die passen 
bij een klimaatadaptieve inrichting.__________________________________________________________________________

Natuur en water speeltuinen In het plan komt veel beleefbaar en bruikbaar openbaar groen. Het landschap is verbonden met de omgeving. Er komen plekken om te 
spelen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Bij de inrichting van de openbare ruimte is aandacht voor duurzame oplossingen die passen 
bij een klimaatadaptieve inrichting._________________________________________________________________________

Rond torenvlietslaan / Tjalmastrook: groen houden Dit valt helemaal buiten het project

Geen hoogbouw langs N206 Direct langs de N206 zit dit niet in de planvorming
Groene corridor langs de N206 In de strook langs de N206 zal groen worden opgenomen.
Centrum niet te dicht op het oude dorp De locatie van het centrum wordt door meerdere factoren bepaald, deze worden zorgvuldig afgewogen.
Maak een mooi lint met ruimte voor sport en spel 
bloembollen, theaterveld, drumbandterrein etc. die de 
trots weerspiegelt van de kernen 
Valkenburg/Katwijk/Rijnsburg

Het assenkruis van de voormalige landingsbanen vormen een verbindend element. Rondom de korte landingsbaan komt het centrum. 
Rondom de lange landingsbaan komt een park met kreken. Speel- en sport voorzieningen zouden hier een onderdeel in kunnen vormen.

Goede zichtlijnen op markante plekken Markante plekken in het plan zijn bronpunten, zoals de verkeerstoren, de blauwe hangaars, hoeve Weltevree. Deze plekken worden 
gebruikt als herkenbare oriëntatiepunten met goede zichtlijnen om het krachtenspel tussen bronpunten en aangrenzende landschappen te 
versterken.

Maak en gebruik hoogteverschil Waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van hoogteverschil.
Kies snel een naam voor dorp voor eigen identiteit 
(ideeën prijsvraag uitschrijven?!)

De nieuwe naam voor de nieuwe wijk moet eind dit jaar bekend zijn. Of een prijsvraag uitschrijven kan wordt uitgezocht.

Allerlei woonstijlen voor verschillende doelgroepen De nieuwe wijk wordt een inclusieve wijk: een wijk met plek voor iedereen, jong tot oud, ook
voor kwetsbare groepen. Dit zal ook terug te zien zijn in een diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende doelgroepen.

Wonen gemengd in de wijk met werken en bedrijvigheid 
voor levendigheid

In de wijk komen diverse woonvormen. Ook gemengd met bedrijvigheid. Bijvoorbeeld woningen waarin kleinschalig werken aan huis 
mogelijk is.___________________________________________________________________________________________

Zorg voor gemeenschappelijke woonvormen. De nieuwe wijk wordt een inclusieve wijk: een wijk met plek voor iedereen, jong tot oud, ook
voor kwetsbare groepen. Dit zal ook terug te zien zijn in een diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende doelgroepen.



Aandacht voor wonen 2.0: Kangeroewoningen, 3 
generatiewoningen, woongroepen voor ouderen die wel 
zelfstandig zijn, maar faciliteiten willen delen.

De nieuwe wijk wordt een inclusieve wijk: een wijk met plek voor iedereen, jong tot oud, ook
voor kwetsbare groepen. Dit zal ook terug te zien zijn in een diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende doelgroepen.

Dorpse sfeer en dichtheid
Grote en kleine appartementen met ruime balkons (op 
het westen), nabij voorizeningen___________________

dit zit in het plan, onder andere: een dorps karakter, ruimte voor dorpsplein(en), compleet aanbod voorzieningen.
In de verdere uitwerking zal de diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende doelgroepen uitgewerkt worden.

Mix van woningen voor ouderen, jongeren en 
gezinswoningen_________________________

In de verdere uitwerking zal de diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende doelgroepen uitgewerkt worden.

Betaalbare (starters, senioren) woningen! In de verdere uitwerking zal de diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende doelgroepen uitgewerkt worden.

Ruimte voor Knarrenhof concept De nieuwe wijk wordt een inclusieve wijk: een wijk met plek voor iedereen, jong tot oud, ook
voor kwetsbare groepen. Dit zal ook terug te zien zijn in een diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende doelgroepen.

25% van alle woningen zelfbouw of collectieve bouw, 
met redelijke kavelprijzen_______________________

In de verdere uitwerking zal de diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende doelgroepen uitgewerkt worden.

Bouw niet te dicht; gevoel van vrij wonen. Voorzieningen, 
Meer mogelijkheden voor starters en senioren, veilig 
woongebied (omheind, licht)________________________

In de verdere uitwerking zal de diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende doelgroepen uitgewerkt worden.

Levensloop bestendige woningen, klein tuintjes, 
voorzieningen nabij________________________

In de verdere uitwerking zal de diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende doelgroepen uitgewerkt worden.

500 m2 + kavel met meer dan 700m3; eigen kavel met 
eigen bouw (leesbaarheid)________________________

In de verdere uitwerking zal de diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende doelgroepen uitgewerkt worden.

Flexibele kavelpaspoorten In de verdere uitwerking zal de diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende doelgroepen uitgewerkt worden.

Kijk bijvoorbeeld naar Park Rijnsoever, mooie mix van 
woningen_____________________________________

In de verdere uitwerking zal de diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende doelgroepen uitgewerkt worden. Mixen van 
woningen zoals deze al bestaan in de gemeente zijn voorbeelden.

Studentenhuisvesting realiseren Er komt een inclusieve wijk, voor iedereen. Dit zal ook terug te zien zijn in een diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende 
doelgroepen.

Verschillende opmerkingen: geen hoogbouw, slanke 
hoogbouw (ivm schaduw en zichtlijnen)___________

In een later stadium zal de diversiteit aan woningtypen en vormen voor verschillende doelgroepen verder worden uitgewerkt. Hoogbouw 
(vorm nog niet bekend) zal een van de varianten zijn.

Beeldbepalend kerkgebouw Er is ruimte voor religieuze voorzieningen.
Wijk moet thuiskomen gevoel geven Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van het plan.


