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Agenda voor vanavond

1. Opening en voorstelronde

2. Welkom door de wethouder H. de Groot

3. Toelichting op de Agrarische Structuur Versterking - Inge van der Meer 

4. Project ASV I

5. Verschillende locaties

6. Uit elkaar in 2 groepen

7. Analyse en eerste uitgangspunten

8. Weer bij elkaar, korte terugkoppeling

9. Vervolg proces

10. Afsluiting 



ASV- Uitgangspunten (Structuurvisie Eiland van Schalkwijk)

• Landbouw en recreatie belangrijk voor de toekomst van Eiland van Schalkwijk

• Leefbaarheid in de kernen (vitaliteit) versterken

• Open en groen landschap:

• Uniek landschap

• Evenwicht voor dieren en plantenleven

• Nieuwe Hollandse Waterlinie

• Ruimte voor water

• Duurzame ontwikkeling

3. Toelichting op de Agrarische Structuur Versterking > Inge van der Meer



3. Toelichting op de Agrarische Structuur Versterking > Inge van der Meer



4. Project ASV I

Project ASV I:
• Grondruil ca 110 ha

• Verplaatsing boerderij Lekdijk 28 > De Trip

• Ontwikkeling Lekdijk 28

• Ontwikkeling Kaaidijk tussen nr 9-11

• HDSR Sterke Lekdijk



5.  Verschillende locaties

Kaders en randvoorwaarden:

• Reeds genomen raadsbesluiten:

10 maart 2020 Grondaankoop

16 juni 2020 Grondexploitatie & startnotitie ASV I

• Informatiebijeenkomst omwonenden Lekdijk 28

2 juli 2020

• Ligging binnen het UNESCO Werelderfgoed

Conclusie overleg Gemeente, Provincie Utrecht en Rijksdienst

voor Cultureel Erfgoed (RCE):

Lekdijk 28: Ontwikkeling onderzoeken binnen footprint 

huidige bebouwing

Kaaidijk 9-11: Ontwikkeling onderzoeken door voortzetting van  

het lint aan de Kaaidijk

De Trip: Er zijn nog gesprekken over de kaders voor de 

boerderij. Deze locatie wordt later toegevoegd

bij de participatie.



6. Uit elkaar in 2 groepen

Lekdijk 28

Blijf in deze meeting!!

Kaaidijk tussen nr 9 -11

In de mail staat een link voor de 2de meeting, 

u mag nu wisselen van meeting.

Aan het einde van de 2 aparte sessies komt iedereen weer terug in deze meeting!



Luchtfoto plangebieden en omgeving

Kaaidijk tussen 9 en 11

Lekdijk 28

Boerderij verplaatsen naar de Trip

▪ 39 hect. landbouwgrond aangekocht 

door gemeente in 2020 bij de Trip

▪ Boerderij Lekdijk 28 verplaatst naar 

deze locatie

▪ Eerste stap ASV Eiland van Schalkwijk

▪ Boerderijen met grote percelen 

toekomstbestendig

▪ Totale ruil aan gronden ca. 110 hect.



Plangebied Kaaidijk                                                       Plangebied Lekdijk



1850

Historische ontwikkeling

1900

1950

2020

▪ Historische ontwikkeling 

▪ Sinds jaar en dag agrarisch gebied

▪ Min of meer organisch gegroeid

▪ Ingrijpen van de mens

▪ Nieuwe Hollandse Waterlinie

▪ Spoorlijn

▪ Amsterdam-Rijnkanaal



Landschappelijke elementen 11

▪ Landschappelijk opgespannen tussen 

rivier en kanaal

▪ Linten, wetering en dijken als lijnen door 

het landschap

▪ Polders bepalen het landschapsbeeld

▪ Versterkt door de richting van de 

verschillende polders en de 

verschillende groenelementen



Civiele elementen 12

▪ Menselijk ingrijpen heeft deels het 

landschap veranderd

▪ Groei van de linten

▪ Aanleg dijken en dijkverzwaring

▪ Aanleg spoorlijn

▪ Aanleg Amsterdam-Rijnkanaal

▪ Groei van de dorpen 



Nieuwe Hollandse Waterlinie 13

▪ Groot deel van het Eiland valt binnen de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie

▪ Bestaat uit punten, lijnen en vlakken

▪ Bij ontwikkelingen nadrukkelijk rekening 

houden met werelderfgoed (Unesco)

▪ Locatie Lekdijk binnen invloedsgebied

gelegen



Landschappelijke analyse Kaaidijk 14

▪ Onderdeel van lint Schalkwijk

▪ Voormalige stroomrug

▪ Gelegen in polder Vuylkop

▪ Bebouwing op de koppen van de 

Copeverkaveling

▪ Open verkavelingspatroon

▪ Zicht op het landschap



Bebouwingsanalyse grote schaal Kaaidijk 15

▪ Onderdeel van het lint Kaaidijk

▪ Uiloper als lint van Schalkwijk

▪ Agrarisch lint

▪ Bebouwing direct aan het lint 

▪ Ter plaatse een klein cluster van 

bebouwing 

▪ Bebouwing aan Lekdijk agrarische 

bebouwingsensembles

▪ Boerderij met daarachter stallen en 

schuren rondom erf  
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Uitgangspunten Kaaidijk tussen 9 en 11 17

Uitgangspunten

▪ Bestaand lint voorzetten

▪ Zicht bestaande woningen

▪ Landschapsrichting

▪ Mogelijke vorming ensemble bij 

monumentale schuur

▪ Aansluitende nokrichtingen

▪ Schaal/maat bebouwingskorrel

▪ Passende landschappelijk 

inpassing



Landschappelijke analyse Lekdijk 18

▪ Onderdeel van lint Lekdijk

▪ Oeverwal (afzettingsrug achter de rivier)

▪ Open cultuurlandschap

▪ Opgaande begroeiing haaks op de dijk

▪ Zicht op het landschap vanaf de dijk

▪ Richting van de polder haaks op de dijk

▪ Werk aan de Groeneweg



Bebouwingsanalyse grote schaal Lekdijk
19

▪ Onderdeel van lint Lekdijk

▪ Onderdeel van agrarische 

bebouwingsensembles

▪ Bebouwing staat onder aan de dijk

▪ Hoofdhuis gericht op de dijk met 

daarachter schuren en stallen
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Uitgangspunten Lekdijk 28

Uitgangspunten

▪ Dijkverzwaring | profiel van vrije ruimte

▪ Vernieuwen van watergangen

▪ Herontwikkelen binnen bestaande 

footprint 

▪ Rekening houden met 300 m. NHWL

▪ Bestaand ensemble versterken

▪ Landschaps- erfrichting

▪ Aansluitende nokrichtingen

▪ Schaal/maat bebouwingskorrel

▪ Passende landschappelijk inpassing



8. Weer bij elkaar, korte terugkoppeling

• Terugkoppeling Lekdijk 28 > Buro SRO | John

• Terug koppeling Kaaidijk tussen nr 9-11 > Buro SRO | Jeroen



9. Vervolg proces

1. Uitwerken input van vanavond, eerste schetsen maken

2. Oprichten klankbordgroep, 

Voor beide locaties een aparte klankbordgroep van ca. 5 personen.

Aanmeldingen kunt u mailen naar: eilandvanschalkwijk@houten.nl

3. Eerste bijeenkomst klankbordgroep 10 februari 2022

4. Medio maart 2022, eerste concept ontwerpbestemmingsplan gereed.

5. Ontwerp bestemmingsplan medio juni 2022 in procedure

6. Besluit gemeenteraad najaar 2022

mailto:eilandvanschalkwijk@houten.nl


Vragen en discussie


