
Klankbordgroep bijeenkomst Lekdijk 28 
29 juni 2022 locatie Lekdijk 28 Schalkwijk 
 
Aanwezig:  Jurrie de Vos 
  Johan van der Gun 
  Erik van Eck 

John van de Zand – Buro SRO 
Salihe Seyman – Gemeente Houten Gebiedsmanager Eiland van Schalkwijk 
Inge van der Meer – Gemeente Houten Projectleider ASV I (digitaal aanwezig) 

Afwezig: Hans Hopmans  
Jeroen van Nuland – Buro SRO 

 
 
Doel van de bijeenkomst: 
Vooraf is een concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan gedeeld met iedereen. Tijdens 
de bijeenkomst willen we de landschappelijke inpassing en de beeldkwaliteit verder uitwerken. 
 
Vooraf input van Hans Hopmans ontvangen: 
Ik heb geen opmerkingen op het laatst verzonden plan. Ziet er goed uit. Ik heb geen specifieke 
voorkeur voor een van de varianten. 
 
Vooraf input van de provincie ontvangen: 
Het lijkt me belangrijk om aan te geven dat er ook aan de achter en zijkanten van de privégronden 

geen schuttingen e.d. mogelijk zijn en ook geen hoge hagen en hoog opgaand groen. Het totale 

gebied moet de uitstraling krijgen van één samenhangend (voormalig agrarisch) erf. Dus afstemming 

en samenhang in de beplanting etc. is van groot belang! Dus geen woonwijkje met hagen en 

schuttingen etc. 

 
Verslag: 
John geeft een toelichting op de stukken die we vooraf hebben gemaild, concept BKP. 

Landschappelijke inpassing: 

Vanuit de Lekdijk 28a lopen waterleidingen en telefoonkabels, hiermee moeten we rekening houden 

bij het intekenen van de sloten. Bepaalde sloten kunnen daarom niet worden gerealiseerd. 

Doodlopende sloten zijn minder gewenst.  

Voor wat betreft de beplanting maken we een plan en nemen we dat op in het BKP, maar we kunnen 

nooit 100% sturen op de particulieren eigenaren die hier uiteindelijk percelen kopen.  

Voor de aankleding is voor een groot gedeelte gebruik gemaakt van de bestaande bomen die 

aanwezig zijn op het perceel. Verder is het belangrijk dat het een open doorkijk behoud in de richting 

van de verkaveling. Daar worden knotwilgen langs de sloten voorgesteld, alleen in noord-zuid 

richting, die voldoende plantafstand hebben om de openheid te behouden. 

Het nieuwe slotenpatroon moet worden voorgelegd aan HDSR. 

Beeldkwaliteitsplan: 

Het beeldkwaliteitsplan is geïnspireerd op de Hollandse Waterlinie en de bebouwing binnen de 

schootsvelden, dit zie je terug in o.a. de houtbouw van de woningen. De woningen krijgen een 

moderne/eigentijdse uitstraling en zijn vooral niet historiserend. Dit pas goed bij de prachtige 

boerderij met bakhuis, waarmee het één erf vormt 



Op bladzijde 14 van het concept BKP gaan we nog even goed kijken naar de referentiebeelden, de 

klankbordgroep vind ze niet allemaal even goed aansluiten bij de uitgangspunten in de tekst. Ook 

zullen we onder de beelden een bijbehorende tekst opnemen, welke verwijzen naar de richtlijnen. 

 

Ook wordt in het beeldkwaliteitsplan ingegaan op de erfinrichting en de materialisering daarvan. 

Iedereen kan zich vinden in het Beeldkwaliteitsplan. 

 

Conclusie: 

Met nog enkele tekstuele aanpassingen en aanpassingen van referentiebeelden, kan iedereen zich 
vinden in het plan zoals het nu voorligt. 
 
De klankbordgroep kiest voor model 2 variant als voorkeursvariant. Dit is het model dat vanuit de 
Lekdijk gezien smaller is van opzet. De twee woningen aan de linker zijde liggen in elkaars verlengde. 
Hierdoor ontstaat een ruimere afstand vanaf de bebouwing tot de 300 meter grens van de verboden 
kringen  ten opzichte van het Werk aan de Groeneweg en ten opzichte van de variant waar in de 
breedte 3 woningen zijn gesitueerd. Vanuit de Lekdijk behouden we op deze manier beter de 
doorzichten naar het open landschap, omdat de bebouwing meer in lijn met de bestaande 
bebouwing en bestaande verkaveling in het gebied is gesitueerd. De zone voor bijgebouwen is in 
deze variant iets meer ingeperkt waardoor er een compacter geheel ontstaat. 
 

 
 
Aanpassingen BKP: 
- Het gekozen model in een groter overzicht zichtbaar maken. 
- Contour van de bestaande bebouwing zichtbaar maken in het model. 
- Oppervlakte maten inzichtelijk maken van verharding en bebouwing. 
- Enkele tekstuele aanpassingen 
- Referentiebeeld aanpassen 



 
Vervolg: 

Zoals besproken gaan we het concept BKP aanpassen. Dit is dan het definitieve document van de 
klankbordgroep waarmee Inge het project verder kan oppakken. 
Inge legt het plan voor aan de verschillende overleginstanties, zoals Provincie en Waterschap. Daarna 
zal Inge het plan invoegen in het grotere geheel van ASV I en voorleggen aan het college en de raad. 
Dit plan is de basis voor een verdere uitwerking van het bestemmingsplan. 
 
Voorlopig komen we niet meer bij elkaar. Of als blijkt dat we na overleg met Provincie en Waterschap 
aanpassingen moeten doen aan het plan, dan nemen we weer contact op met elkaar. 
Als we zover zijn dat het plan verkoopklaar wordt uitgewerkt en we kavelpaspoorten gaan maken, 
dan komt de klankbordgroep opnieuw bij elkaar. 
 
Inge gaat, in overleg met de nieuwe wethouder, Schalkwijkers informeren via de Schalkwijkse 
berichten over de resultaten van de klankbordgroep Lekdijk 28 en klankbordgroep Kaaidijk tussen 9-
11. Advies om dit te doen voordat de Tour begint in Schalkwijk. De boeren uit de 
grondruilovereenkomst worden apart geïnformeerd voorafgaand aan de Schalkwijkse berichten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


