
Klankbordgroep bijeenkomst Lekdijk 28 
8 juni 2022 locatie Lekdijk 28 Schalkwijk 
 
Aanwezig:  Jurrie de Vos 
  Hans Hopmans 
  Erik van Eck 

Jeroen van Nuland – SRO 
John van der Zand - SRO 
Salihe Seyman – Gemeente Houten Gebiedsmanager Eiland van Schalkwijk 
Inge van der Meer – Gemeente Houten Projectleider ASV I 

Afwezig: Johan van der Gun  
 
Doel van de bijeenkomst: 
De 2 varianten die uit de vorige bijeenkomst zijn gekomen zijn nu uitgewerkt. Deze gaan we 
bespreken. We bekijken of er een voorkeur is voor de een of de andere variant. 
 
Verslag: 
Het (foto) verslag van de vorige keer is akkoord. Inge zorgt dat dit verslag op de website 
Woningbouw op Lekdijk 28 (houten.nl)  wordt geplaatst. 
 
We hebben vooraf de stukken gemaild naar iedereen. Hans geeft aan dit ook gedeeld te hebben met 

de buurt en Johan heeft ze gedeeld met de monumentenwerkgroep van de Historische kring 
TRenL. Dit is fijn, zo hoort een klankbordgroep te werken!  
 
Johan kan helaas niet aanwezig zijn, wel heeft hij al input gemaild die we meenemen in de plannen: 

Ik heb de modellen bekeken en ze zien er volgens mij prima uit. 

Het toegevoegde model II-variant spreekt mij erg aan maar dan met de woning links onder een 

kwartslag gedraaid, dus met dezelfde oriëntatie als de andere twee woningen in verband met 

uitzicht en beleving vanuit de betreffende woning. Daarmee lijkt hij wel op variant II maar met 

een grotere tussenruimte tussen de woningen en het bijgebouw wat versprongen. Variant twee 

zoals nu getekend spreekt mij het minste aan vanwege de langgerektheid van het woonblok. 

Wees inderdaad terughoudend met beplanting. Wel een cluster tussen bungalow van Van Eck 

en zomerhuis/bakhuis zoals nu gedaan. > dit pakken we op bij de volgende stap, 

landschappelijke inpassing. 

Bouwhoogtes, aantal parkeerplaatsen en ontsluiting lijkt mij prima. Noem twee parkeerplaatsen 

per woning als maximum en niet minimaal! 

Kijk nog eens of je de oorspronkelijke relatie tussen keuterhuis en herenboerderij kunt 

versterken/accentueren. Het zou mooi zijn als een voorbijganger (fietsend of wandelend) direct 

zelf die relatie ontdekt. > dit pakken we ook op bij de beeldkwaliteit en de landschappelijke 

inpassing. 

 
John presenteert de verschillende varianten en geeft de toelichting op de mogelijkheden die bij deze 
varianten mogelijk zijn voor aan/bijgebouwen, parkeren, etc.. 
 
Algemene vraag vooraf: Waarom mag de gemeente hier 3 woningen realiseren en mogen andere 
boeren maar 1 woning realiseren?  

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


Op deze locatie wordt gebruik gemaakt van de Experimenteerruimte, daarbij kan men woningen 
bouwen als financiële compensatie/- drager voor de meerwaarde van het Eiland. We bekijken voor 
deze locatie wat ruimtelijk passend is. 
Vaak wordt met de Ruimte voor Ruimte regeling een agrarisch bedrijf beëindigd en wordt voormalige 
bedrijfsbebouwing gesloopt. Afhankelijk van de hoeveelheid sloopmeters mag er dan een of 
meerdere woning(en) terug gebouwd worden. Dat is inderdaad vaak maar  1 woning. Er is geen 
sprake van een precedent, dat de gemeente meer  mag dan andere bewoners op het Eiland. Op onze 
website staat uitleg over deze regelingen: Eiland van Schalkwijk (houten.nl) 
 
 
Algemene opmerkingen geldend voor alle modellen:  
- De 300 meter grens tot Werk aan de Groeneweg is goed aangehouden 
- Allemaal zijn ze binnen de huidige pootprint gebleven 
- Het nieuwe perceel Lekdijk 28a moeten we nog exact intekenen 
- De ligging en situatie van de sloten is de volgende stap. In eerste instantie was een perceel van 2,3   
  ha gepland met daar omheen sloten. Nu het perceel een stuk kleiner wordt moeten ook de sloten   
  opnieuw ingetekend worden in overleg met het waterschap. Ook evt. gronden die ‘over’ zijn kunnen  
  misschien wel naar de omliggende boeren, dit is de volgende stap.  
- In de plannen nemen we mee dat er een mogelijkheid is om de boerderij te splitsen in 2 woningen.   
  Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren is aan de toekomstige koper. 
-Voor de landschappelijk inpassing is het goed om te kijken naar knotwilgen.  
 
 
  

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


Model 1:  
- Deze variant is ‘breed’. De nieuwe bebouwing 

blijft wel achter de bestaande bebouwing. 
- De bijgebouwen komen in het verlengde van de 

woningen (zie gearceerde gedeelte). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model 2: 

- Het idee hierbij is dat tussen 2 woningen in 
hetzelfde volume als de woningen ruimte is voor 
de bijgebouwen. 

- Men zet vraagtekens of dit wel mooi is en men is 
van mening dat geschakelde woningen niet 
passend zijn in het buitengebied. 

- Men vraagt zich ook af of we dit juridisch wel zo 
goed kunnen regelen als dat het op papier lijkt.. 

- Deze variant is smaller, waardoor het uitzicht 
vanuit de woning Lekdijk 28a wel beter is. 

- Tussenstuk tussen de 2 woningen wil niemand.. 
- Het erf/pleintje ligt nu in het verlengde van het 

landschap. 
- Rustig beeld door 1 lang ‘schuurvolume’, maar is 

tegelijkertijd wel groter dan de boerderij 
(ondanks dat het lager is) voelt dit niet in verhouding. 
 

 
 
 
Model 2 variant: 

- Door de smalle variant te behouden is de afstand 
tot Werk aan de Groeneweg groter. 

- De keuze om 3 vrijstaande woningen te 
realiseren is men positiever over dan de 
geschakelde woning. Of de gedraaide woning 
gedraaid moet worden maakt niet uit, als ze maar 
alle drie vrijstaand zijn. 

- Uitzicht vanuit de woning Lekdijk 28a is goed zo. 
- Het erf/pleintje ligt nu in het verlengde van het 

landschap. 
 
 
 
 
 



 
 
Conclusie: 
Vanuit de klankbordgroep is een sterke voorkeur voor model 1 of 2Variant. Model 2 valt af door de 
geschakelde woning. Als alle drie de woningen vrijstaand zijn is model 2 ook prima. 
 
Vervolg: 
Inge gaat deze modellen voorleggen aan de provincie en het waterschap. Inclusief de voor en tegens 
van de verschillende modellen. Hopelijk krijgen we van de provincie groen licht om de uitwerking 
verder op te pakken, zodat we verder kunnen met de aankleding van het perceel (landschappelijk e 
inrichting) en de beeldkwaliteit van het totale plan. 
 
29 juni 16.00 uur komen we weer bij elkaar op de Lekdijk 28. We willen dan de landschappelijke 
inpassing en de beeldkwaliteit oppakken met elkaar. We gaan ons best doen om vooraf weer de 
stukken te mailen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


