
Vragen/opmerkingen uit groep Lekdijk: 

 

1. Is de grond aan Lekdijk 28 ook al aangekocht door de gemeente? De gemeenteraad 

heeft in 2020  ingestemd met de aankoop van een stuk grond aan de Lekdijk 28.  Het 

gaat om een stuk waar nu agrarische bebouwing op staat. 

 

2. De grond van Lekdijk 28 was toch nodig voor andere agrarische bedrijven? Hoezo is 

daar dan plek voor woningen? Het grootste gedeelte van de gronden (agrarische 

gronden) van Lekdijk 28 is geruild tussen omliggende boeren. Alleen het stuk grond 

waar agrarische bebouwing op staat heeft de gemeente gekocht. 

 

3. Kan de gemeenteraad nog negatief besluiten over de verplaatsing van de boerderij?  

Nee, de gemeenteraad heeft ingestemd met de grondaankoop van de agrarische 

bebouwing aan de Lekdijk 28 en de verplaatsing van de boerderij naar de Trip. De 

uitwerking van deze plannen wordt geregeld in een bestemmingsplan. De 

gemeenteraad moet dat bestemmingsplan t.z.t. vaststellen. 

 

4. Wat was de inhoudelijke reactie op het plan vanuit de rijksdienst en de provincie  

Het totale project is positief ontvangen. De uitwerking per locatie, die nog niet 

gereed is, biedt kansen voor een kwaliteitswinst voor de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. De provincie blijft actief betrokken bij de uitwerking van het project per 

locatie. 

 

5. Woningen bouwen binnen het werelderfgoed is een tegenstrijdigheid. Doel van de 

aanwijzing van Wereld Erfgoed door Unesco is het behoud, onderhouden en 

conservatie van het erfgoed. Ontwikkelingen die hieraan een bijdrage leveren, zoals 

de verstevigen van de kernkwaliteiten van het gebied zijn juist gewenst. Dus bouwen 

is niet per definitie tegenstrijdig. Het niet aantasten en verstevigen van de 

kernkwaliteiten is een proces dat continu overleg, inzet en afstemming van heel veel 

partijen vraagt. 

 



6. Wereld erfgoed vraagt om extra bescherming. Biedt het huidige bestemmingsplan 

voldoende bescherming en is dit onderzocht, c.q. vastgesteld. Het huidige 

bestemmingsplan is vastgesteld voor het gebied werd aangewezen tot Wereld 

Erfgoed. In het bestemmingsplan is echter veel aandacht voor de cultuurhistorische 

waarde van het gebied. Op het moment dat een plan afwijkt van het geldende 

bestemmingsplan moet worden aangetoond dat de kernkwaliteiten van het Wereld 

Erfgoed niet worden aangetast.  

 

7. Opmerkelijk de reactie van de rijksdienst als ik kijk naar de discussie bij Ronald MC 

Donaldhuis in de uithof waar niet mocht worden uitgebreid in Wereld Erfgoedgebied  

Wij zijn inhoudelijk niet betrokken in de discussie waarnaar u verwijst, dus daar 

kunnen we inhoudelijk niet op reageren. 

 

8. Hoe ligt dat op de Kaaidijk? De Kaaidijk ligt binnen het Wereld Erfgoed. Bouw aan de 

Kaaidijk mag de kernkwaliteiten van het gebied dus niet aantasten. 

 

9. en wat dan betreft de Kaaijdijk, zie 8 

 

10. Op 2 juli 2020 is ook De Wiese genoemd als alternatief voor bouw. Is dat de 3e 

outbreakroom vanavond?  Nee. Op 9 december jl heeft een informatieavond 

plaatsgevonden over woningbehoefte in Schalkwijk. Hier is de locatie bij de Wiese 

aan bod gekomen. Vanavond kijken we naar de locaties Lekdijk 28 en Kaaidijk tussen 

9-11.  De komende tijd gaan inwoners van Schalkwijk met elkaar en gemeente en 

exploitatiemaatschappij Schalkwijk (de eigenaar van de grond) in gesprek over de 

ontwikkeling van Grote Driehoek. Het gesprek gaat over wenselijkheid en mogelijke 

invulling. 

 

11. Welke randvoorwaarden stelt de provincie dan aan woningbouw? Van de provincie 

mag op Lekdijk 28 alleen gebouw worden binnen het gebied dat nu is bebouwd. De 

bebouwing aan de Kaaidijk moet een voortzetting zijn ban het huidige 

bebouwingslint. De provincie heeft als randvoorwaarden meegegeven dat er alleen 

mogelijkheden onderzocht kunnen worden binnen de footprint van de huidige 



bebouwing, voor de Lekdijk 28. Voor de Kaaidijk heeft de provincie meegegeven dat 

een voortzetting van het bebouwingslint aan de Kaaidijk onderzocht kan worden. 

 

12. Komt er een lijst beschikbaar van deelnemers aan dit overleg en de sheets van de 

presentatie. Volgens de AVG mogen we geen lijst met namen publiceren. U kunt in 

de chat zien wie er zijn. De presentatie is op de projectensite geplaatst: Woningbouw 

op Lekdijk 28 (houten.nl) 

 

13. Wat is het lint? Schalkwijk is een lang en smal lint, dit betekent dat bijna alle 

woningen aan de weg staan, hierdoor ontstaat een lint van bebouwing door het 

landschap. Op de Kaaidijk wordt dat lint steeds dunner. De woningen staan steeds 

verder uit elkaar. We gaan dus onderzoeken of het mogelijk is om in het verlengde 

van dit lint aan de Kaaidijk enkele woningen toe te voegen. Het is dus niet de 

bedoeling dat er hofjes/wijkjes komen met een uitrit op de Kaaidijk. 

 

14. Dus gewoon even de lijst van deelnemers die nu meedoen noteren  zie 12 

 

15. Gaten betekent waardevolle zichtlijnen Hier wordt heel serieus naar gekeken en 

meegenomen in het onderzoek. 

 

16. Agrarisch ensemble? Dat is de totale bebouwing van het erf: de boerderij, de stallen en 

schuren. 

 

17. De Lekdijk ligt op de oeverwal en niet erachter. Binnendijksgebied tot ca. de Achterdijk is 

uitloper van oeverwal 

Dank voor de verbetering en aanvulling. 

 

18. Dan blijft er niet vel ruimte over voor herbouw. Klopt, dat willen we uitwerken  

 

19.  Waar komt de 300 meter norm vandaan. Wie heeft dat bepaald  

Verboden Kringen uit de Gebiedsanalyse Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies 

Vreeswijk – Eiland van Schalkwijk, provincie Utrecht vastgesteld 30 november 2021: 

https://www.houten.nl/projecten-en-werkzaamheden/projecten-in-schalkwijk/woningbouw-op-lekdijk-28
https://www.houten.nl/projecten-en-werkzaamheden/projecten-in-schalkwijk/woningbouw-op-lekdijk-28


Verboden Kringen zijn denkbeeldige cirkels om een verdedigingswerk, waarbinnen 

wettelijke voorschriften een vrij waarnemings- en schootsveld verzekerden. Het gebied 

rond de verdedigingswerken werd ingedeeld in kringen van 300, 600 en 1000 meter vanaf 

de uiterste forthoeken. Binnen deze kringen golden strikte bouw- en 

beplantingsvoorschriften. Zo moest binnen de eerste twee kringen vooral in hout 

gebouwd worden, zodat bij oorlogsdreiging deze ‘obstakels’ gemakkelijk afgebroken 

konden worden. De voorschriften zijn gedetailleerd vastgelegd in de Kringenwet, die 

tussen 1853 en 1963 rechtsgeldig was. 

 

20. 300 m beschermingszone is vanuit werelderfgoed onvoldoende als extra bescherming!! 

Binnen de 300 m lijn vanaf een militair werk mocht alleen in hout worden gebouwd. Het 

moest snel kunnen worden afgebrand bij oorlogsdreiging om het schootsveld vrij te 

maken. 

 

21. 300 m zone heeft de gemeente bepaald. Bij vaststelling Structuurvisie bepaald en daar is 

veel bezwaar destijds tegen gekomen. Oorspronkelijk komt de 300 m grens uit de 

Kringenwet uit 1853. Deze wet is afgeschaft in 1963, maar de kringen blijven in 

beleidsdocumenten terug komen.  

 

22. Wat betekent de zwarte stippellijn op de kaart? Dat is de perceelsgrens 

 

23. Over hoeveel woningen hebben we het nou? Dat weten we nog niet. Dat moet 

onderzocht worden. In de startnotitie die is vastgesteld door de raad in 2020 werd 

gesproken over onderzoek naar 11-14 woningen, onder voorbehoud van de uitkomsten 

van een HIA (in verband met het Wereld Erfgoed) om het plan financieel sluitend te 

maken. Nu de Gebiedsanalyse Eiland van Schalkwijk is vastgesteld, is de verwachting dat 

er op de locatie Lekdijk 28 minder woningen mogelijk zijn dan in juli 2020 aan u is 

gepresenteerd.  Een randvoorwaarde vanuit het Wereld Erfgoed is dat er alleen binnen de 

grens van de huidige agrarische bebouwing gebouwd mag worden.  

 

24. Ik zie gezien het lijnenspel maar ruimte voor 2 of 3 woningen. Zijn gezien de stijging van 

sloop- en bouwkosten het aantal woningen ter compensatie niet veel te laag? Dat moet 

allemaal nog worden uitgewerkt en uitgerekend. Zover zijn we nog niet. 



 

25. en hoe groot is het vlak? Het vlak is 2400 m2. 

 

26. Hoe voorkomt de gemeente die eventuele nieuwe bewoners het de boeren moeilijk gaat 

maken, bijv. door te gaan klagen over boerenactiviteiten. Vooraf wordt onderzocht of 

nieuwe woningen een beperking vormen voor de omliggende agrarische bedrijven, want 

dat is niet de bedoeling. 

 

27. De stippellijn moet rechts over de sloot lopen. We gaan hier secuur naar kijken en passen 

de tekeningen waar nodig aan voor de volgende bijeenkomst. 

 

28. En links langs het werk aan de Groeneweg zie 27 

 

29. Hoe groot is dat?  

Max 1 ha  

 

30. Een oeverwal is een hoger gelegen stuk grond. Dus hier speelt niet zozeer het bouwen in 

natte grond. 

 

31. Inclusief verhard erf? Zie 25 en 27 

 

32. Als er gesproken wordt dat de u van het water. Niet maatgevend is dan kan het bouwvlak 

dus ook groter worden De sloten hebben geen invloed op de oppervlakte van de 

bebouwing. Randvoorwaarde is dat de footprint van de huidige bebouwing gebruikt mag 

worden voor onderzoek. Dat is dus ruim binnen het gebied dat omsloten wordt door de 

sloten. 

 

33. footprint = bebouwd terrein 

 

34. klopt, de footprint van de huidige bebouwing 

 

35. Wat zijn de tijdlijnen van de planning? Het doel (grove planning) is om voor 1 oktober 

2022 een ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen.  



 

36. Dure huizen zijn niet gewenst. Er moeten huizen voor de jeugd komen!! Dat klopt 

helemaal, daarom hebben we ook een woonbehoefte onderzoek gedaan en aan u 

gepresenteerd o.a. op 9 december. Op het Eiland kunnen op 3 manieren woningen 

verrijzen, waarvan 1 het doel heeft om in de woonbehoefte te voorzien en 2 en 3 bedoeld 

zijn om andere ontwikkelingen zoals natuur, recreatie, grondruil etc. mogelijk te maken. U 

kunt een vlog en een animatie hierover vinden op - Eiland van Schalkwijk (houten.nl) -. Het 

gaat om de volgende 3: 

1. Reguliere woningbouw. Daarbij geldt dat er eerst gebouwd wordt binnen de rode 

contour (een soort rode lijn om de bebouwde kom heen) en daarna buiten die 

rode contour. Er zijn nu meerdere projecten gaande binnen die rode contour, 

waaronder Wickengaard. Daarna kunnen we verder buiten de rode contour. 

Omdat we zien dat de vraag hoog is, heeft de gemeente besloten voortvarend 

verder te gaan en de provincie te vragen of er verder gebouwd mag worden in de 

Grote Driehoek. Daarover zijn we al geruime tijd in gesprek en de provincie ziet 

dat zitten. 

2. De ruimte-voor-ruimte regeling, waarbij bijvoorbeeld oude schuren en erf 

opgeruimd mogen worden om daarvoor in de plaats een woning te plaatsen. Dat 

is meestal 1 woning. 

3. De experimenteerruimte, die is ingesteld om gronden weer in handen te krijgen 

van inwoners nadat ze verkocht waren aan beleggers voor het Schalkstad idee. 

Het idee is om projecten mogelijk te maken voor de landbouw, natuur, recreatie, 

water. In ruil voor de kosten die daarmee gepaard gaan, mag een deel 

gecompenseerd worden door woningen. 

Nummer 2 en 3 hebben als doel om een verbetering in de leefomgeving te doen, 

bijvoorbeeld een vervallen erf opruimen. Beide regelingen zijn niet bedoeld om in de 

woningbehoefte te voorzien. Zeker bij de ruimte voor ruimte regeling is dat vrij 

onmogelijk omdat het meestal 1 huis (dus vrijstaand) betreft. Wat wij de inwoners op 9 

december hebben voorgesteld, is om 1 en 3 te combineren in de Grote Driehoek. Zo 

kunnen we in de woonbehoefte voorzien, de woningen uit regeling 3 in een goedkoper 

segment bouwen én versnippering van woningbouw voorkomen. 

 

https://www.houten.nl/projecten-en-werkzaamheden/projecten-in-schalkwijk/eiland-van-schalkwijk


37. Als je een plan maakt dan voer je dat pas uit als het financieel haalbaar is. Hier wordt het 

niet haalbare plan afgewenteld op de bewoners van de Kaaidijk en Neereind. De 

woningbouw is onderdeel van het project. We gaan rekenen en tekenen om te kijken wat 

de mogelijkheden zijn. De regeling 3 zoals hierboven beschreven, gaat uit van 

kwaliteitsverbeteringen die deels gefinancierd worden door woningbouw.  

 

38. Er zijn al meer dan genoeg toeristische voorzieningen. Geen extra wandelpaden, 

kanoroutes enz, 

 

39. Clusteren in de grote driehoek kan onderdeel van verkiezingen worden.  

 

40. start er 10 febr. ook een klankbordgroep voor De Trip? 17 februari a.s. staat een 

bijeenkomst gepland voor de Trip. 

 

41. Praktisch, geef aub aan als u mailt, voor welke klankbordgroep u interesse hebt  

 

Vragen/opmerkingen uit groep Kaaidijk: 

 

42. wat is een agrarisch ensemble zie 16 

 

43. Hou rekening met zichtlijnen bestaande woningen 

 

44. compensatie regeling ten koste van huidige bewoners 

 

45. Algemene vraag over het hele project: hoeveel geld investeert de gemeente/overheid 

hierin. en hoe voorkom je dat enkele boeren daar profijt van hebben en de andere boeren 

en overige inwoners niet??? Dit project is een initiatief van een groep boeren. Zij 

investeren in hun eigen bedrijf. De gemeente helpt daarbij mee om het proces te 

doorlopen waardoor het uiteindelijk mogelijk wordt. Het kost de gemeente uiteindelijk 

niets, maar het levert de gemeente financieel ook niets op. Voor de gemeente moet het 

kostenneutraal uitkomen. 

 

46. afmaken lint suggereert een gelopen race. Begin van de Kaaidijk is ook nog plek. Die 

gronden behoren niet tot de gronden die ter beschikking zijn voor dit project. 



 

47. Er heeft vroeger vanaf Vuylcop een laan gelopen. 

 

48. Kaaidijk alleen voor bestemmingsverkeer maken. dat is veel leuker wandelen 

 

49. parkeren aan het kanaal 

 

50. Kunnen we terug naar het topic en niet over paden spreken 

 

51. In het verlengde van de Vuylcoplaan zou een (wandel-/fiets)brug over de Wetering ook 

wel aardig zijn. 

 

52. Genoeg nu over paden 

 

53. Nog even over de woningbouw van de Kaaidijk... Het lijkt mij niet logisch dat het lint 

wordt verlengd aangezien er meerdere agrarische bedrijven tegenover de kaaidijk 

gelegen zijn die een beschermingszone van minimaal 50 meter, maar binnen de 

bebouwde kom van 100 meter heeft. Als het lint wordt verlengd zorgt dit er mijn inziens 

ook voor dat het lint en dus de bebouwde kom wordt vergroot en dat de agrarische 

bedrijven worden belemmerd in hun ontwikkelingen. Het realiseren van extra bebouwing 

aan de Kaaidijk is hierdoor volgens mij niet verstandig en erg lastig. Volgens mij zijn er 

genoeg andere locaties in het dorp die geschikter zijn voor woningbouw. Het wordt 

meegenomen in het onderzoek of het milieutechnisch mogelijk is om woningen te 

realiseren waarbij er geen belemmering ontstaat voor omliggende bedrijven. 

 

54. Voorkeur Initiatiefgroep gaat niet uit naar dure woningen, maar naar betaalbare 

woningen. De kansen daarop lijken in deze plannen nihil. Meer kansen liggen er in de 

Grote Driehoek (aan De Wiese). Zie 37. Aan de Kaaidijk en Lekdijk is het voorstel om 

duurdere woningen te bouwen. Door de ontwikkelingen op het Eiland is de mogelijkheid 

ontstaan voor bouw van een groter aantal woningen in het gebied aansluitend op De 

Wiese (Grote Driehoek). De gemeente onderzoekt samen met de inwoners van Schalkwijk 

of daar woningen gebouwd kunnen worden waar in Schalkwijk behoefte aan is.  

 

55. Er zijn zorgen over verlies van natuur. Kan dat worden gecompenseerd door meer 

biodiversiteit als er huizen worden gerealiseerd? Het moet toch een verbetering worden? 



Als er woningen komen, komen die op voormalige agrarische gronden, dus er gaat geen 

natuur verloren. Eventuele nieuwe bebouwing wordt landschappelijk ingepast. 

 

 

56. Waarom worden er geen woningen gebouwd in het verlengde van de Lange Uitweg, 

achter de Droom van Schalkwijk? De Droom van Schalkwijk ligt ook in het Wereld 

Erfgoed, en is tevens een grens waar we bebouwing kunnen inpassen in het Wereld 

Erfgoed.  Meer woningen daar toevoegen tast de kernkwaliteiten van het wereld erfgoed 

aan. 

 


