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Agenda voor vanavond

1. Opening en voorstelronde

2. Terugkoppeling bijeenkomst 20 januari 2022

3. Uitwerking input & onderzoek locatie Kaaidijk

4. Schetsen / maquette

5. Vervolg

6. Afsluiting 



• Onderzoeken boerenerf in plaats van lintbebouwing

• Woningen mogen geen belemmering vormen voor aanwezige bedrijven 

• Omwonenden maken zich ernstig zorgen over de plannen om woningen te bouwen aan de 

Kaaidijk

• ..

2. Terugkoppeling input bijeenkomst 20 januari 2022 



3. Uitwerking & Onderzoek locatie Kaaidijk 

Wat hebben we gedaan met de input?

- Hindercirkels omliggende bedrijven zijn in kaart gebracht;

- Gesproken met verschillende groepen/mensen uit Schalkwijk;

- Mogelijkheden onderzocht voor een boerenerf i.p.v. doorzetten van het lint; 

- Terug naar de provincie voor nieuwe inzichten (boeren erf), opnieuw overleg/onderhandeling;

- Ondertussen wordt het project ook financieel doorgerekend, uitgangpunt is ‘financieel kosten  

neutraal’; 

- De relatie met de andere deelprojecten wordt daarin continu bekeken: Lekdijk 28, Grote 

Driehoek.



Uitgangspunt ASV I

Budgettair neutraal zoeken naar de beste ruimtelijk inpasbare variant waarbij de volgende varianten als 

basis zijn vastgesteld door de raad:

- 11 woningen Lekdijk 28

- 8 woningen Lekdijk 28 en 6 woningen Kaaidijk

- 100 woningen elders / Grote Driehoek

Na onderzoek en uitwerking van de varianten in overleg met omwonenden, gaan we terug naar de 

gemeenteraad met een definitieve variant. Dit kan een mix zijn van alledrie de varianten waarbij het 

uitgangspunt budgettair neutraal en de best ruimtelijke inpassing belangrijke afwegingscriteria zijn.

Doel van de Klankbordgroep is dat we samen onderzoeken wat voor de Kaaidijk de best ruimtelijke 

inpassing is en wat er dan mogelijk is.



3. Uitwerking & Onderzoek locatie Kaaidijk 
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Analyse – locatie met globaal plangebied 8



Analyse – Nieuwe Hollandse Waterlinie 9



Analyse – bebouwing en openheid 10

▪ Zicht bestaande woningen

▪ Landschapsrichting

▪ Lintbebouwing en boeren erven 

aan het lint

▪ Nokrichtingen

▪ Schaal/maat bebouwingskorrel

▪ Passende landschappelijk 

inpassing

▪ Openheid landschap



Analyse – belemmeringen 11

▪ Geurcirkel van omliggende 

bedrijven 50 meter

▪ Beschermingszone waterkering

Schalkwijkse wetering 



Analyse – boeren erven 12

▪ Boeren erven aan het lint

▪ Herontwikkeling passend binnen 

structuur van boeren erven



Analyse – hoofdgebouwen aan het lint 13

▪ Hoofdgebouwen (boerderijen)     

aan het lint

▪ Herontwikkeling passend binnen 

structuur van het lint



Stedenbouwkundige denkrichting boeren erf 14

Denkrichting boeren erf

▪ Versterken van ervenstructuur

▪ 3 vrijstaande woningen rondom erf

▪ Buiten de belemmeringen

▪ Ontsluiting centraal via erf  

▪ Landschappelijk inpassen



Stedenbouwkundige denkrichting lintbebouwing 15

Denkrichting lintbebouwing

▪ Versterken van de lintstructuur 

▪ 3 vrijstaande woningen

▪ Buiten de belemmeringen

▪ Individuele ontsluiting per kavel 

vanaf de Kaaidijk 

▪ Landschappelijk inpassen



Referentiebeelden ter inspiratie



5. Vervolg

1. Uitwerken input van vanavond.

2. Terugkoppeling input en uitwerking aan de Provincie.

3.  Nieuwe bijeenkomst plannen om uitwerking en reactie Provincie te bespreken.

4. Uitwerken model incl. beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing.



Vragen en discussie


