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Dit boekwerk toont 4 verschillende ontwikkelingsmodellen 

voor de uitbreiding van de kern van Nijkerkveen.

De modellen hebben een verschillende ruimtelijke 

benadering en verschillen in woningaantal. Daarnaast 

worden andere uitgangspunten per model gehanteerd.

De modellen zijn onder te verdelen in twee typen, 

namelijk de landschappelijke modellen waarbinnen 

model 1 en 2 vallen en de dorpse modellen waarbinnen 

model 3 en 4 vallen.

1  INLEIDING



8 historische kaart 1830 - 1855  
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Voor de modellenstudie is een analyse gemaakt van het 

huidige landschap en de kern van Nijkerkerveen. De 

sterke en minder sterke punten zijn in beeld gebracht. 

De sterke landschappelijk waarden worden benut in de 

ruimtelijke  modellen.

Nijkerkerveen ligt in een laagveenontginningslandschap / 

slagenlandschap. In de 14e eeuw zijn de woeste gronden 

ontgonnen rondom Nijkerkerveen. De eerste kaarten van 

circa 1830 tonen een landschap dat zich kenmerkt door 

langgerekte kavels met een sterke houtwallenstructuur.

HISTORIE

2 ANALYSE
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luchtfoto Nijkerkerveen  
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In de huidige kern van Nijkerkerveen is niet veel 

te zien van de landschappelijk structuur. Zowel 

kavelmaat als beplanting is niet meer aanwezig. 

Momenteel is deze structuur nog wel herkenbaar in het 

landschap. Hoewel veel houtwallen zijn verdwenen, 

is het landschap nog steeds zeer kenmerkend. In het 

landschapsontwikkelingsplan uit 2005 wordt aanbevolen 

de singelstructuur te versterken door o.a. particuliere 

initiatieven. Het gebied wordt aangeduid als een gebied 

waar verstedelijking kan plaatsvinden met behoud van de 

kenmerkende landschappelijke structuur.

HUIDIGE STRUCTUUR
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HOUTWALLENSTRUCTUUR

beelden bestaande houtwallen in Nijkerkerveen

De huidige houtwallenstructuur bestaat veelal uit 

elsensingels, populieren en knotwilgen. Op de 

bijgevoegde kaart is de herkenbare structuur te 

zien.
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WATERSTRUCTUUR

De kavels worden omrand door sloten, waardoor 

het kavelpatroon duidelijk is te zien in de 

waterstructuur. De waterstructuur kenmerkt zuch 

door smalle sloten en een fijnmazig netwerk die 

afwateren naar de Laak of de Nieuwe Laak. Het 

gebied ten noorden van de Nieuwe Kerkstraat  

watert af naar de Nieuwe Laak en het gebied ten 

zuiden van de Nieuwe Kerkstraat  watert af op de 

Laak.
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ARCHITECTUURSTIJL

landelijke bebouwing nieuwbouw jaren ‘60 - ‘70 oudere dorpsbebouwing

De architectuur is onder te verdelen in twee 

categorieën, namelijk landelijke bebouwing en 

dorpse bebouwing. 

De landelijke bebouwing bestaat uit boerderijen, 

oud en nieuw, met een hoogte van twee lagen 

waarbij de kap laag aankapt. De bebouwing 

bestaat uit een rode baksteen met veelal donkere  

pannendaken. De schuren die van oudsher 

voorkomen zijn gemaakt uit zwart hout en hebben 

een kenmerkende vorm. 

De architectuur in het dorp bestaat uit oudere 

bebouwing langs de linten en nieuwere woningen 

in buurten uit de jaren ‘60 en ‘70. De architectuur 

van de buurten is zeer eenvoudig: rijtjeshuizen 

gemaakt van rode baksteen met een hoogte van 

twee lagen met een kap.
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Het voorzieningenniveau is laag in Nijkerkerveen. 

Het bestaat uit voetbalvelden en een gymzaal, 

een supermarkt, twee scholen, twee kerken en een 

beperkt aantal winkels.  De meeste voorzieningen 

liggen rondom het dorpsplein. Het dorpsplein 

vormt hierdoor het centrum van Nijkerkerveen.                                    

VOORZIENINGEN

sport kerk school kerk
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INFRASTRUCTUUR

De hoofdstructuur van wegen bestaat uit 

de Nieuwe Kerkstraat, de Schoolstraat, de 

Vrouwenweg en de Van Dijkhuizenstraat. Dit zijn 

oude linten die op grillige wijze in het landschap 

liggen. De Laakweg en de Vrouwenweg zijn oude 

ontginningslinten die haaks op de kavelrichting 

liggen. Vanaf deze linten is een structuur van 

kleine, veelal doodlopende, halfverharde wegen 

die woningen ontsluiten. Langs de halfverharde 

wegen liggen vaak meerdere woningen. Van 

oudsher waren dit meestal wegen waaraan een 

familie woonde, het ouderlijk huis met daarop 

volgend kinderen die langs de wegen hun huis 

bouwden.

De profielen van de wegen zijn landelijk en 

bestaan uit halfverharding of zwart asfalt. In het 

dorp zijn ook fietsstroken aangegeven en is in de 

woonstraten vaak langsparkeren gesitueerd.
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RECREATIE

De recreatieve meerwaarde in het landschap 

ligt in een aantal fietsroutes die zowel landelijk 

gebied als diverse landgoederen aandoen, en 

in een netwerk van klompenpaden. Er zijn twee 

routes van klompenpaden in de omgeving van 

Nijkerkerveen.

fietspaden (groen)

klompenpaden (blauw)
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WERKEN IN NIJKERKERVEEN

Werken vindt in Nijkerkerveen veelal bij het 

huis plaats. Er zijn o.a. veel boerenbedrijven 

en eenmanszaken. Het werken ligt niet echt 

geconcentreerd maar juist verspreid door 

Nijkerkerveen, zowel in het landelijk gebied als in 

het dorp.
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GASLEIDING 

Het gebied wordt doorkruist door een gasleiding. 

Deze ligt ten westen van de kern en loopt 

van noord naar zuid. De gasleiding geeft 

een bouwbeperking, doordat vooralsnog een 

bebouwingvrije zone rondom de gasleiding 

aangehouden is van circa 12,5 meter aan 

weerszijden.
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• Behoud en versterking van landschappelijke structuur.

• Uitbreiden waternetwerk door verbreden van bestaande  

structuur en mogelijk nieuwe elementen toe te voegen.

• Een eigen architectuurbeeld  door landelijke architectuur 

of een dorpse uitstraling, mede op basis van een 

onderzoek naar context gerelateerde architectuur. Oude 

kenmerken transformeren naar een nieuw beeld dat 

past bij Nijkerkerveen.

• Voorzieningen concentreren met behoud van de 

karakteristieke plekken in de huidige kern, mogelijk met 

een nieuw invulling.

• Mogelijkheden voor woonwerk-woningen onderzoeken.

• Infrastructuur toevoegen op basis van de 

landschappelijke structuur, oude kronkelige linten en 

strakke woonstraten.

• De recreatie versterken door het toevoegen van 

fietsroutes en klompenpaden.

CONCLUSIE UIT DE ANALYSE
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model 1 : landelijk wonen en
model 2: wonen in het landschap

model 3: afgerond dorp model   4: groot dorp



23

De modellen hebben een verschillende ruimtelijke 

benadering en verschillen in woningaantal. 

Daarnaast worden andere uitgangspunten per 

model gehanteerd.

De modellen zijn onder te verdelen in twee typen, 

namelijk:

- de landschappelijke modellen waarbinnen 

 model 1 en 2 vallen 

- en de dorpse modellen waarbinnen model 

 3 en 4 vallen.

LANDELIJK WONEN

Model 1 gaat uit van een landelijk beeld, een 

structuur die volledig gebaseerd is op de huidige 

landschappelijk structuur. Het gaat uit van 

bebouwde zones in het landschap die zich voegen 

in het bestaande landschap. Er wordt bebouwing 

voorgesteld in een lage dichtheid met een 

verschuiving in het woningbouwprogramma naar 

het dure segment, om zodoende een optimaal 

groene uitstraling en landelijke wonen te bereiken.

WONEN IN HET LANDSCHAP

Model 2  gaat eveneens uit van een landelijk 

beeld, gebaseerd op dezelfde huidige 

landschappelijke structuur. Het verschil  

ten opzichte van model 1 zit in het 

woningbouwprogramma. Model 1 bestaat 

voornamelijk uit vrijstaande, dure 

woningen. Het programma van model 2 heeft 

meer een gemengd programma dat bestaat uit 

het duur, midden en goedkoop segment. Het 

model heeft daardoor bebouwde strips die in het 

landschap liggen met een hogere dichtheid dan 

model 1. De uitstraling in de strips is daardoor 

minder landelijk. Het gevoel van wonen in het 

landschap blijft behouden.  

AFGEROND DORP

Model 3 – het afgerond dorp - bestaat uit een 

ruimtelijke afronding van het huidige dorp. Er 

wordt rondom het huidige dorp gebouwd in een 

dorpse dichtheid. In het omringende landschap 

kan nog worden gebouwd in zeer lage dichtheid. 

Dit sluit aan bij de landelijke bebouwing die nu 

reeds in het landschap te vinden is.

GROOT DORP

Model 4 - het grote dorp - gaat uit van  een 

dorpse dichtheid en beslaat de totale zoeklocatie. 

Nijkerkerveen wordt in dit model substantieel 

uitgebreid. In dit model wordt een relatie gelegd 

met de Integrale OntwikkelingensVisie (IOV) , 

waarin naast Nijkerkerveen nog twee dorpen 

worden gerealiseerd. Door de uitbreiding rondom 

Nijkerkerveen te vergroten is het mogelijk om één 

van de twee nieuwe dorpen niet te realiseren. 

Hierdoor komen Nijkerkerveen en het toekomstige 

nieuwe dorp, verder uit elkaar te liggen. Zo 

ontstaat meer waardevolle ruimte tussen beide 

dorpen en kan waardevol landschap met hoge 

ecologische waarden aan de oostzijde  blijven 

gehandhaafd.

3  RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSMODELLEN
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Er zijn een aantal uitgangspunten  meegegeven bij de 

planvorming:

• Een kaart met hindercirkels in het plangebied, de 

 hindercirkels leveren een beperking voor het bouwen.

• De gasleiding kent een bebouwingsvrije zone. Eventueel 

 kan de gasleiding worden verplaatst. Dit brengt echter 

 hoge kosten met zich mee.

• De voetbalvelden van de Veensche Boys willen 

 uitbreiden met één veld. Eventueel kunnen de velden 

 worden verplaatst.

• De begraafplaats wil graag uitbreiden. Hiervoor is een 

 zone gereserveerd ten westen van de huidige 

 begraafplaats.

UITGANGSPUNTEN



25

Model 1 (landelijk wonen) gaat uit van luxe, landelijk wonen. De 

structuur is gebaseerd op het huidige landschap. De bebouwde 

zones voegen zich in het bestaande landschap, tussen de bestaande 

en nieuwe houtwallen. De bebouwingsdichtheid is laag, 18 

woningen per ha., met een zwaar accent op het dure segment 

woningen. Hierdoor ontstaat een optimaal groene uitstraling en  de 

gewenste sfeer van landelijk wonen. 

Model 2 (wonen in het landschap) is qua ruimtelijke opzet gelijk aan 

model 1. De woningdichtheid en het woningbouwprogramma  is 

afwijkend. De dichtheid is hoger en de woningtypen zijn verschoven 

naar het goedkopere segment. De dichtheid is 20 woningen per 

hectare. De overige gehanteerde uitgangspunten zijn gelijk aan 

model 1.

In de modellen 1 en 2 blijven de Veensche Boys gehandhaafd op 

de huidige locatie en is een uitbreiding met 1 veld mogelijk. De 

gasleiding blijft eveneens gehandhaafd. De begraafplaats kan 

worden uitgebreid. 

 MODELLEN 1 EN 2: LANDELIJK WONEN EN WONEN IN HET    
 LANDSCHAP
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VOORZIENINGEN

In de modellen is een ruimtereservering voor 

voorzieningen opgenomen. Bij de uitwerking van 

het Masterplan wordt bepaald of voorzieningen op 

de huidige locatie kunnen worden gehandhaafd, 

of voorzieningen worden verplaatst. Bovendien 

wordt in het Masterplan bepaald waar de extra 

voorzieningen een plaats krijgen.

De strips worden ingepast tussen bestaande of 

nieuwe houtwallen. Om de bebouwing mogelijk te 

maken is het nodig om de bebouwingszones op te 

hogen met circa 1 meter.

De strips liggen verhoogd in het landschap.

Rondom de strips is een ruimtereservering 

opgenomen voor een goede overgang.

BEBOUWING

voorzieningen met landelijke uitstraling voorzieningen rondom dorpsplein wonen in het landschap recreatie
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ONTSLUITINGSPRINCIPE

variant 1: inprikkers variant 2: verbindende weg

De bebouwingzones kunnen worden ontsloten op 

twee wijzen: door middel van inprikkers vanuit 

doorgaande wegen, of door middel van een 

verbindende weg die de strips met elkaar verbindt. 

Deze laatste optie past ruimtelijk minder bij deze 

modellen. De profielen die zijn gehanteerd in dit 

model zijn 7,60m voor de woonstraten en 7,80m 

voor de gebiedsontsluitingswegen.  

smalle profielen
7.60 m 7.80 m
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GROENWATER

De wateropgave wordt gerealiseerd in het open 

landschap, in lange sloten die in verbinding staan 

met elkaar. Het slotenpatroon sluit aan bij de 

huidige waterstructuur.

Een voorwaarde voor de kwaliteit van dit model 

is dat het gebied tussen de bebouwde zones 

groen blijft. Dit groen kan worden ingezet voor 

waterberging, van koeienweide tot particuliere 

paardenwei, van kwekerij tot kinderboerderij etc.
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FLEXIBELE LIGGING BEBOUWINGSSTRIPS

Bijgevoegd zijn twee opties voor de locatie van de 

bebouwingsstrips. Ze tonen dat de locatie van de 

strips indicatief zijn en op verschillende locaties 

gesitueerd kunnen worden, de ligging is flexibel.

mogelijkheid 1 mogelijkheid 2

architectuur met landelijke uitstraling smalle groene profielen
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opp totaal te ontwikkelen bebouwingszones: 30 ha
opp totaal te ontwikkelen groengebied: 20 ha

opp inpassing woningen:    0,57 ha
opp voorzieningen:     1,14 ha

totaal aantal woningen model 1:   490
dichtheid:     18 w/ha
verdeling woningbouwprogramma:
goedkoop :     17%
middenduur      23%
duur       60%

totaal aantal woningen model 2:  550
dichtheid:     20 w/ha
verdeling woningbouwprogramma:
goedkoop     27,5%
middenduur      32,5%
duur       40%

RUIMTEGEBRUIK

zuidoostelijk gebied:
opp te ontw. beb.zone:  6,04 ha
opp te ontw. groen:       3,21 ha
aantal woningen model 1:  108
aantal woningen model 2:  121

te ontwikkelen bebouwingszones

voorzieningen

te ontwikkelen groengebied

gasleiding

Op basis van de aannames van het ruimtegebruik van deze modellen 

is een berekening gemaakt van de kosten en opbrengsten. Hieruit is 

gebleken dat model 1 een positief resultaat kent. De toevoeging van het 

zuidoostelijk gebied heeft een negatief effect van enkele miljoenen.

Na berekening van model 2 is gebleken dat dit model een negatief 

resultaat kent. De toevoeging van het zuidoostelijk gebied heeft eveneens 

een negatief effect van enkele miljoenen.
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De proefverkaveling geeft een indicatie van 

dichtheid en mogelijk verkaveling. Een aantal 

principes worden gehanteerd, korte straten, 

diversiteit in woningtypen, gemengd door elkaar, 

verspringende rooilijn en korte rijen.  Het parkeren 

wordt deels op straat en deels in parkeerpockets 

voorgesteld.

PROEFVERKAVELING

ruimtegebruik model 1:

uitgeefbaar:  62%

wegen:   13%

extra parkeren in o.r.   1%

groen:   19%

water:     5%

ruimtegebruik model 2:

uitgeefbaar:  59%

wegen:   13%

extra parkeren in o.r.   4%

groen:   19%

water:     5%

100 woningen 115 woningen
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Model 3 gaat uit van een afronding van het huidige dorp. Rondom 

het dorp wordt bebouwd, wat zorgt voor een natuurlijke afronding 

van het dorp. De contouren van de afronding zijn variabel. Er wordt 

gebouwd in een dorpse dichtheid van 22 woningen per hectare. 

In het landschap rondom het dorp worden villa’s toegevoegd in een 

lage dichtheid van ongeveer 10 woningen per hectare. Dit sluit aan 

bij het huidige beeld in het landschap. 

In dit  model wordt de Veensche Boys verplaatst naar een nader 

te bepalen locatie. De gasleiding blijft op locatie gehandhaafd en 

er wordt een reservering opgenomen voor de uitbreiding van de 

begraafplaats.

 MODEL 3: AFGEROND DORP
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BEBOUWINGVOORZIENINGEN

In dit model is een ruimtereservering voor 

voorzieningen opgenomen. Bij de uitwerking van 

het Masterplan wordt bepaald of voorzieningen op 

de huidige locatie kunnen worden gehandhaafd, 

of voorzieningen worden verplaatst. Bovendien 

wordt in het Masterplan bepaald waar de extra 

voorzieningen een plaats krijgen.         

individualiteit en verspringende rooilijnen afgeronde dorpsrand
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ONTSLUITINGSPRINCIPE

Voor de ontsluiting van de uitbreiding wordt 

de bestaande kern zoveel mogelijk ontlast. De 

infrastructuur bestaat uit een hoofdstructuur die de 

nieuwe dorpsdelen met elkaar verbindt. Hierdoor 

wordt de huidige kern niet belast met extra verkeer. 

Er worden twee verschillende profielen voorgesteld: 

Eén voor de hoofdontsluiting en één voor de 

woonstraten. Voor de hoofdweg wordt een profiel 

voorgesteld van 10.60m, voor de woonstraten een 

profiel van 9.60m.
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GROENWATER

De wateropgave van 12 % oppervlakte wordt 

deels in het nieuw te bebouwen deel voorgesteld, 

7%, het andere deel  (5%) wordt in het landschap 

ingepast in de vorm van lange sloten die passen in 

het beeld van het huidige landschap. Een groene 

parkzone vormt de overgang tussen bestaand en 

nieuw dorp. Deze zone heeft tevens de functie om 

het hoogteverschil tussen het bestaande dorp en 

de uitbreiding op te vangen.

Tussen de nieuwe bebouwing zijn verschillende 

groene plekken opgenomen inclusief een aantal 

lange houtwallen. In het omliggende landschap 

wordt de houtwallenstructuur versterkt. 



36

opp totaal te ontwikkelen afronding dorp: 30 ha
opp totaal te ontwikkelen groengebied: 6 ha

opp inpassing woningen:    0,33 ha
opp voorzieningen:     1,16 ha

totaal aantal woningen model 3:   698
dichtheid afgerond dorp:   22 w/ha
dichtheid villa’s in het groengebied:  10 w/ha

verdeling woningbouwprogramma:
goedkoop      30%
middenduur      30%
duur       40%

RUIMTEGEBRUIK

zuidoostelijk gebied:

opp te ontw. beb.zone:  7,78 ha
aantal woningen:          175

te ontwikkelen bebouwingszones

voorzieningen

villa’s in het landschap

gasleiding

Op basis van de aannames van het ruimtegebruik 

van dit model is een berekening gemaakt van de 

kosten en opbrengsten. Hieruit is gebleken dat dit 

model een nagenoeg financieel neutraal resultaat 

heeft. De toevoeging van het zuidoostelijk gebied 

heeft een negatief effect van enkele miljoenen.
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PROEFVERKAVELING

De proefverkaveling geeft een indicatie van 

ruimtegebruik en dichtheid. Een aantal principes 

worden gehanteerd zoals korte straten, 

diversiteit in woningtypen, gemengd door elkaar, 

verspringende rooilijn en korte rijen. Het parkeren 

wordt deels op straat en deels in parkeerpockets 

voorgesteld.                                  

ruimtegebruik model 3:

uitgeefbaar:  61%

wegen:   19%

extra parkeren in o.r.   3%

groen:   10%

water:     7%

203 woningen
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Model 4 voorziet eveneens in een dorpse uitbreiding met een 

dorpse dichtheid van 20 woningen per hectare. Het grote dorp 

omvat de totale zoeklocatie.  

In dit model wordt een relatie gelegd met de Integrale 

OntwikkelingensVisie (IOV) , waarin wordt voorgesteld naast 

Nijkerkerveen nog twee dorpen worden gerealiseerd. Indien 

gekozen wordt voor dit model betekent dit dat er kan worden 

volstaan met slechts één dorp ten oosten van Nijkerkerveen. 

In het scenario worden de Veensche boys verplaatst naar een 

nader te bepalen locatie. De gasleiding wordt verplaatst in 

dit scenario en er wordt een reservering opgenomen voor de 

uitbreiding van de begraafplaats.

 MODEL 4: GROOT DORP
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INTEGRALE ONTWIKKELINGSVISIE (IOV)

In de Integrale OntwikkelingensVisie (IOV) wordt 

voorgesteld om aan de oostkant van Nijkerkerveen 

nog twee dorpen te realiseren. Door de uitbreiding 

rondom Nijkerkerveen te vergroten tot het gehele 

zoekgebied is het mogelijk om één van de twee 

nieuwe dorp niet te  realiseren. Hierdoor komen 

Nijkerkerveen en het toekomstige nieuwe dorp, 

verder uit elkaar te liggen. Zo ontstaat meer 

waardevolle ruimte tussen beide dorpen en kan 

waardevol landschap met hoge ecologische 

waarden aan de oostzijde  blijven gehandhaafd.

voorstel Structuurvisie, twee dorpen oostelijk van Nijkerkerveen mogelijk één dorp oostelijk van Nijkerkerveen
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HOOFDONTSLUITINGSPRINCIPE

De infrastructuur bestaat uit een nieuwe 

hoofdontsluiting die de nieuwe dorpsdelen met 

elkaar verbindt. Hierdoor wordt de huidige kern 

niet belast met extra verkeer. Er worden twee 

verschillende profielen voorgesteld: Eén voor de 

hoofdontsluiting en één voor de woonstraten. Voor 

de rondweg wordt een profiel voorgesteld van 

10.60 m, voor de woonstraten een profiel van 

9.60 m.
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BEBOUWINGVOORZIENINGEN

In dit model is een ruimtereservering voor 

voorzieningen opgenomen. Bij de uitwerking van 

het Masterplan wordt bepaald of voorzieningen op 

de huidige locatie kunnen worden gehandhaafd, 

of voorzieningen worden verplaatst. Bovendien 

wordt in het Masterplan bepaald waar de extra 

voorzieningen een plaats krijgen.  

parkeerpockets



42

GROEN

De 12 % oppervlaktewater wordt in lange lijnen 

en waterpartijen ingepast in het dorp en staat in   

verbinding met elkaar. Een groene parkzone vormt 

de overgang tussen bestaand en nieuw dorp. Deze 

zone heeft tevens de functie om het hoogteverschil 

tussen het bestaande dorp en de uitbreiding op te 

vangen.

In het nieuwe dorpsdeel liggen verschillende 

groene plekken en een aantal lange houtwallen. 

WATER

houtwallen groene plek houtwallen inpassen in het dorpwaterpartij
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opp totaal te ontwikkelen afronding dorp: 50 ha

opp inpassing woningen:    0,81 ha
opp voorzieningen:     1,16 ha

totaal aantal woningen model 4:   950
dichtheid:     20 w/ha

verdeling woningbouwprogramma:
goedkoop      32%
middenduur     32%
duur       36%

RUIMTEGEBRUIK

zuidoostelijk gebied:

opp te ontw. beb.zone:  9,69 ha
aantal woningen:          194

te ontwikkelen bebouwingszones

voorzieningen

villa’s in het landschap

gasleiding

Op basis van de aannames van het ruimtegebruik 

van dit model is een berekening gemaakt van de 

kosten en opbrengsten. Hieruit is gebleken dat 

dit model een zeer negatief resultaat kent. De 

toevoeging van het zuidoostelijk gebied heeft een 

negatief effect van enkele miljoenen.
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PROEFVERKAVELING

ruimtegebruik model 1:

uitgeefbaar:  61%

wegen:   19%

extra parkeren in o.r.   3%

groen:   10%

water:     7%

De proefverkaveling geeft een indicatie van 

ruimtegebruik en dichtheid. Een aantal principes 

worden gehanteerd zoals korte straten, 

diversiteit in woningtypen, gemengd door elkaar, 

verspringende rooilijn en korte rijen. Het parkeren 

wordt deels op straat en deels in parkeerpockets 

voorgesteld.                                  

340 woningen
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4 BEOORDELING MODELLEN

In het vorige hoofdstuk zijn de vier modellen 

beschreven. In dit hoofdstuk worden de modellen 

beoordeeld op de volgende aspecten:

• Wonen

• Ruimtelijk/stedenbouwkundig

• Voorzieningen

• Financieel-economisch

• Civiel technisch

• Verkeer

• Maatschappelijk
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MODELLEN 1 EN 2: ‘LANDELIJK WONEN’ EN ‘WONEN IN HET LANDSCHAP’

RUIMTELIJK/STEDENBOUWKUNDIG
Model 1 en 2 hebben beiden het voordeel van 

flexibiliteit, elk van de voorgestelde woonvelden 

kan afzonderlijk van elkaar worden ontwikkeld 

en gerealiseerd. Het eerste deel kan noordelijk 

ontwikkeld worden, het tweede zuidelijk etc. 

Er hoeft in principe geen rekening te worden 

gehouden met een logische of volgtijdelijke 

planfasering. Het model kan hierdoor ook 

eenvoudiger inspelen op (toekomstige) 

belemmeringen. Een ander sterk punt van deze 

modellen is dat nadrukkelijk wordt aangesloten 

bij bestaande landschappelijke structuren, 

de woonvelden zijn als het ware ingepast in 

de landschappelijke onderlegger. Door de 

woonvelden op slimme wijze op te hogen is het 

mogelijk de huidige landschappelijke structuren 

te versterken. Als laatste geldt dat model 1 en 

2 ruimtelijk een uniek karakter hebben, er zal 

sprake zal zijn van een aanvulling op bestaand 

woonmilieu in de gehele gemeente Nijkerk en 

omgeving. De beide modellen onderscheiden 

zich ruimtelijk nadrukkelijk ten opzichte van 

nieuwbouwlocaties in de omgeving.

Met een ontwikkeling zoals beoogd in model 1 

en 2 zal het bestaande Nijkerkerveen niet letterlijk 

worden afgerond omdat de woonvelden in de 

directe nabijheid van de bestaande kern zullen 

verrijzen. Cruciaal in dit ruimtelijk concept is het 

open houden van de groene stroken tussen de 

woonvelden. In de bestemmingsplanperiode van 

10 jaar zal het open houden van deze groene 

stroken planologisch geborgd zijn, echter de 

druk om deze stroken in de toekomst alsnog 

te bebouwen blijft. Deze kan enkel worden 

tegengegaan door aan deze stroken functies toe 

te kennen die bebouwing onmogelijk maken. 

Zo zal een deel van de stroken bijvoorbeeld 

worden ingezet voor waterberging, echter dan 

resteert nog steeds groene ruimte waarvoor een 

passende invulling moet worden gezocht. Er kan 

worden gedacht aan recreatieve functies of aan 

natuurontwikkeling, echter voor natuurontwikkeling 

zijn de stroken beperkt van omvang. Ander nadeel 

van een ontwikkeling conform model 1 en 2 is dat 

het dorpscentrum niet centraal in het dorp kan 

worden gesitueerd omdat de ruimte ter plekke te 

beperkt is. Hierdoor bestaat de kans dat functies te 

verspreid  komen te liggen wat nadelig is voor hun 

bedrijfsvoering.
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VERKEER
Bij model 1 en 2 wordt aangesloten bij de 

bestaande verkeerstructuur in en rondom 

Nijkerkerveen. De woonvelden worden elk 

afzonderlijk ontsloten waarbij wordt aangesloten 

op deze bestaande verkeersstructuur. Voordeel 

hiervan is dan ook dat er weinig nieuwe 

infrastructuur aangelegd hoeft te worden. Nadeel 

van deze wijze van ontsluiten is dat er relatief 

veel aansluitingen op de Vrouwenweg moeten 

worden gerealiseerd. Bij de eventuele realisatie 

van een tweede en derde dorp conform IOV zal 

een separate ontsluitingsweg moeten worden 

aangelegd. Ander nadeel van het aansluiten op de 

bestaande structuren is dat er niet direct aanleiding 

is om de bestaande verkeersproblemen in het 

dorp op te lossen; het beperken van verkeer in de 

bestaande kern.

WONINGBOUWPROGRAMMA
Bij de beoordeling van het ruimtelijk concept is al 

aangegeven dat het woonmilieu in model 1 en 2 

zich nadrukkelijk onderscheidt ten opzichte van 

de meer traditionelere nieuwbouwlocaties is de 

omgeving. Echter om dit woonmilieu te kunnen 

creëren zal het woningbouwprogramma moeten 

bestaan uit relatief veel woningen in het dure 

segment, in model 1 circa 60% is de categorie 

duur,in model 2 circa 40 %. Nadeel hiervan is dat 

beide modellen weinig flexibel zijn om in te spelen 

inspelen op marktontwikkelingen aangezien beide 

modellen bij een te goedkoop programma niet 

gerealiseerd worden, de kosten overschrijden dan 

de opbrengsten. 

VOORZIENINGEN
Bij model 1 en 2 wordt het voorzieningencluster 

voorgesteld nabij en in het bestaande centrum van 

Nijkerkerveen. Nadeel van de gespreide ligging 

van de woonvelden is dat deze het draagvlak van 

de voorzieningen onder druk zetten, de afstand 

tot de voorzieningen wordt groter waardoor het 

minder eenvoudig te bereiken is. Alternatieven in 

onder andere Nijkerk zijn nabij, zeker wanneer 

gebruik wordt gemaakt van de auto. In model 1 en 

2 blijft voetbalvereniging Veensche Boys op haar 

huidige locatie gehandhaafd en wordt er tevens 

ruimte gereserveerd voor de uitbreiding van het 

complex met 1 veld. Nadeel van het inpassen van 

Veensche Boys is wel dat rekening met worden 

gehouden met hinderzones voor geluid en vooral 

licht en dat de mogelijkheden voor het realiseren 

van een Multifunctionele sportaccommodatie 

beperkt zijn.

CIVIEL
Voordeel van het inpassen van Veensche Boys op 

haar huidige locatie is indirect ook het behoud van 

het bergbezinkbassin onder deze locatie. Doordat 

het te ontwikkelen terrein moet worden opgehoogd  

gaat inpassing van woningen gepaard met 

maatregelen voor het opvangen van het 

hoogteverschil en/of het treffen van maatregelen 

om wateroverlast tegen te gaan.

Het inpassen van een groot aantal van bestaande 

woningen wordt financieel dan ook als nadelig 

beoordeeld. In model 1 en 2 worden de 

afzonderlijke woonvelden opgehoogd dit in 

tegenstelling tot model 3 en 4 waarbij het gehele 

gebied integraal wordt opgehoogd. Integraal 

ophogen kent schaalvoordelen ten opzichte 

van partieel ophogen. Daarnaast geldt dat 

partieel ophogen ook leidt tot extra kosten voor 

bijvoorbeeld het inpassen van het rioleringssysteem 

en nutsvoorzieningen. Bovendien moeten extra 
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kosten worden gemaakt voor het opvangen van 

hoogteverschil en het inpassen van bestaande 

houtwallen. Tot slot maakt deze wijze van 

ophogen het lastig om een doorgaand stelsel van 

watergangen te maken. De problemen met de 

waterhuishouding in het bestaande Nijkerkerveen 

kunnen in model 1 en 2 minder gemakkelijk 

worden opgelost dan bij model 3 en 4, omdat er in 

de directe omgeving van het huidige Nijkerkerveen 

minder oppervlaktewater wordt gerealiseerd.

MAATSCHAPPELIJK
In model 1 en 2 wordt voldaan aan de door raad 

geformuleerde randvoorwaarde om niet meer  dan 

600 woningen te bouwen. Daarnaast wordt de 

omvang van en het aanbod aan voorzieningen 

in beide modellen opgewaardeerd. Er is geen 

sprake van een grootschalige uitbreiding van 

de bestaande kern wat inhoudt dat de dorpse 

sfeer intact blijft. In model 1 en 2 zal het voor 

nieuwe bewoners moeilijker zijn om te integreren 

met bestaande bewoners juist vanwege de 

fysieke afstand tussen bestaande kern en nieuwe 

woonvelden. Het contact is hierdoor beperkter 

en zal ook indirect ertoe leiden dan men elkaar 

minder ontmoet bij bijvoorbeeld supermarkt 

of school. Het woningbouwprogramma in 

model 1 en 2 is weinig gedifferentieerd en 

biedt daardoor maar een beperkt aanbod 

voor jongeren en ouderen, juist de doelgroep 

waarin in Nijkerkerveen veel vraag naar is. De 

verkeerstructuur van de woonvelden sluit aan op 

de bestaande ontsluitingsstructuur, een nieuwe 

ontsluitingsstructuur is niet noodzakelijk, als gevolg 

daarvan is er geen directe aanleiding om de 

huidige problemen in de verkeerstructuur op te 

lossen.
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MODEL 3: AFGEROND DORP

RUIMTELIJK
In model 3 wordt letterlijk voldaan aan de wens 

om Nijkerkerveen af te ronden, de nieuwe 

bebouwing is voorzien rondom de bestaande kern, 

bestaande ‘gaten’ worden ingevuld. De randen 

van het nieuwe dorp liggen niet exact vast en 

bieden daarmee de ruimte om flexibel in te spelen 

op belemmeringen. Het nieuwe dorpscentrum 

wordt herkenbaar vormgegeven en is gesitueerd 

op een centrale locatie in het nieuwe dorp. Nadeel 

van dit model is dat de bestaande landschappelijke 

structuren slechts op zeer beperkte wijze kunnen 

worden gehandhaafd. 

WONINGBOUWPROGRAMMA
Het woonmilieu dat in model 3 wordt gerealiseerd 

onderscheidt zich niet van de traditionele 

nieuwbouwlocaties is de omgeving van 

Nijkerkerveen. Het bevat een gedifferentieerd 

programma met een mix van huur en koop in alle 

prijssegmenten.

VERKEER
In model 3 wordt de verkeerstructuur voor 

Nijkerkerveen aangepast waardoor het dorp via 

meerdere routes wordt ontsloten. Deze nieuwe 

verkeerstructuur biedt tegelijk ook de mogelijkheid 

om bestaande problemen in het dorp op te lossen, 

namelijk dat er minder verkeer door het dorp 

wordt geleid en dat bij voorzieningen een nieuwe 

“breng en haal”route kan worden gerealiseerd. 

Nadeel van deze nieuwe structuur is dat er 

verhoudingsgewijs veel nieuwe wegen worden 

voorgesteld.

WONINGBOUWPROGRAMMA
Het woningbouwprogramma dat in model 3 wordt 

voorgesteld is gedifferentieerd en sluit aan bij 

het woningbouwprogramma voor Nijkerkerveen 

welke volgt uit het marktonderzoek voor de 

ontwikkeling van deze locatie. De ontwikkeling van 

Nijkerkerveen zal gefaseerd plaatsvinden, deze 

fasering biedt de mogelijkheid om per deelgebied 

flexibel in te spelen op marktontwikkelingen. 

Nadeel van dit woningbouwprogramma is 

echter dat het veel overeenkomsten heeft met 

de woningbouwprogramma’s van omliggende 

nieuwbouwlocaties, in die zin onderscheidt het 

woningbouwprogramma zich niet in de lokale en 

regionale markt.
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VOORZIENINGEN
In model 3 wordt het voorzieningencluster 

voorgesteld nabij het bestaande centrum van 

Nijkerkerveen. Dit is mogelijk omdat in dit model 

Veensche Boys wordt verplaatst. Bij het zoeken van 

een nieuwe locatie dient onderzocht te worden 

of een multifunctionele sportaccommodaties tot 

de mogelijkheden behoort. Voordeel van het 

afgeronde dorp is dat het draagvlak voor de 

voorzieningen meer wordt gewaarborgd, het 

is voor bewoners eenvoudig om het centrum te 

bereiken. 

CIVIEL
Om woningbouw in model 3 mogelijk te maken 

moet het te ontwikkelen gebied integraal worden 

opgehoogd. Kostentechnisch gezien is integraal 

ophogen voordeliger dan partieel ophogen. 

Model 3 geeft voldoende mogelijkheden om 

de problemen met de waterhuishouding in het 

bestaande Nijkerkerveen op te lossen door middel 

van het situeren van het oppervlaktewater op de 

grens tussen het nieuwe en het oude deel van 

Nijkerkerveen. In model hoeven verhoudingsgewijs 

minder bestaande woningen civiel worden 

ingepast aangezien een deel van het gebied buiten 

het afgeronde dorp niet wordt opgehoogd. Als 

gevolg daarvan zullen er bij minder woningen 

technische maatregelen moeten worden getroffen, 

kostentechnisch gezien is dat een voordeel.

MAATSCHAPPELIJK
In model 3 is er daadwerkelijk sprake van een 

afgerond dorp. Oud wordt met nieuw verbonden, 

dit heeft een positief effect op de sociale 

cohesie in het dorp aangezien er voldoende 

aanleiding is voor integratie tussen oude en 

nieuwe bewoners. Het woningbouwprogramma 

heeft een gedifferentieerd aanbod en biedt 

juist mogelijkheden voor zowel jongeren als 

ouderen. Het introduceren van een nieuwe 

ontsluitingsstructuur biedt ook kansen voor het 

oplossen van verkeersproblemen in het bestaande 

dorp. Het waterhuishoudkundig systeem dat 

aan model 3 ten grondslag zal liggen biedt de 

mogelijkheid om de problemen met wateroverlast 

in het bestaande dorp op te lossen. De omvang 

van en het aanbod aan voorziening wordt 

opgewaardeerd. Nadeel van model 3 is er 

meer dan 600 woningen worden gerealiseerd 

waarmee niet wordt voldaan aan de eis van de 

gemeenteraad.
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MODEL 4: GROOT DORP

RUIMTELIJK
In model 4 wordt Nijkerkerveen als dorp afgerond, 

echter van een natuurlijke afronding is geen 

sprake, de grenzen van het plangebied zijn 

opgezicht. Als gevolg daarvan worden er ook 

aanzienlijk meer dan 600 woningen gerealiseerd 

wat als gevolg heeft dat het dorpse karakter van 

Nijkerkerveen onder druk komt te staan. Voordeel 

van dit grote aantal woningen daarentegen 

is dat er op termijn niet 2 maar 1 dorp naast 

Nijkerkerveen wordt gerealiseerd. Door het 

wegvallen van dit dorp ontstaat er een grotere 

landschappelijke buffer tussen Nijkerkerveen, 

nieuw dorp en groengebied. Het nieuwe 

dorpscentrum wordt herkenbaar vormgegeven en 

is gesitueerd op een centrale locatie in het nieuwe 

dorp. Nadeel van dit model is dat de bestaande 

landschappelijke structuren als gevolg van het 

ophogen niet kunnen worden gehandhaafd. 

VERKEER
In model 4 wordt de verkeerstructuur voor 

Nijkerkerveen aangepast waardoor het dorp via 

meerdere routes wordt ontsloten. Deze nieuwe 

verkeerstructuur biedt tegelijk ook de mogelijkheid 

om bestaande problemen in het dorp op te lossen, 

namelijk dat er minder verkeer door het dorp 

wordt geleid en dat bij voorzieningen een nieuwe 

“breng en haal”route kan worden gerealiseerd.

Nadeel van deze nieuwe structuur is dat er 

verhoudingsgewijs veel nieuwe wegen worden 

voorgesteld.

WONINGBOUWPROGRAMMA:
Het woningbouwprogramma dat in model 4 wordt 

voorgesteld is gedifferentieerd en sluit aan bij 

het woningbouwprogramma voor Nijkerkerveen 

welke volgt uit het marktonderzoek voor de 

ontwikkeling van deze locatie. De ontwikkeling van 

Nijkerkerveen zal gefaseerd plaatsvinden, deze 

fasering biedt de mogelijkheid om per deelgebied 

flexibel in te spelen op marktontwikkelingen. 

Nadeel van dit woningbouwprogramma is 

echter dat het veel overeenkomsten heeft met 

de woningbouwprogramma’s van omliggende 

nieuwbouwlocaties, in die zin onderscheidt het 

woningbouwprogramma zich niet in de lokale en 

regionale markt.

Daarnaast is het maar de vraag of markt deze 

hoeveelheid woningen aan kan.
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VOORZIENINGEN 
In model 4 wordt het voorzieningencluster 

voorgesteld nabij het bestaande centrum van 

Nijkerkerveen. Dit is mogelijk omdat in dit model 

Veensche Boys wordt verplaatst. Bij het zoeken van 

een nieuwe locatie dient onderzocht te worden 

of een multifunctionele sportaccommodaties tot 

de mogelijkheden behoort. Voordeel van het 

afgeronde dorp is dat het draagvlak voor de 

voorzieningen meer wordt gewaarborgd, het 

is voor bewoners eenvoudig om het centrum te 

bereiken. 

CIVIEL
Om woningbouw in model 4 mogelijk te maken 

moet het te ontwikkelen gebied integraal worden 

opgehoogd. Kostentechnisch gezien is integraal 

ophogen voordeliger dan partieel ophogen. 

Model 4 geeft voldoende mogelijkheden om 

de problemen met de waterhuishouding in het 

bestaande Nijkerkerveen op te lossen door middel 

van het situeren van het oppervlaktewater op de 

grens tussen het nieuwe en het oude deel van 

Nijkerkeerveen. 

MAATSCHAPPELIJK
In model 4 is wordt het gehele 

bestemmingsplangebied ontwikkeld. Het 

bestaande Nijkerkerveen wordt met de nieuwe 

uitbreiding verbonden, dit heeft een positief 

effect op de sociale cohesie in het dorp 

aangezien er voldoende aanleiding is voor 

integratie tussen oude en nieuwe bewoners. Het 

woningbouwprogramma heeft een gedifferentieerd 

aanbod en biedt juist mogelijkheden voor zowel 

jongeren als ouderen. Het introduceren van een 

nieuwe ontsluitingsstructuur biedt ook kansen 

voor het oplossen van verkeersproblemen in het 

bestaande dorp. Het waterhuishoudkundig systeem 

dat aan model 4 ten grondslag zal liggen biedt de 

mogelijkheid om de problemen met wateroverlast 

in het bestaande dorp op te lossen. De omvang 

van en het aanbod aan voorziening wordt 

opgewaardeerd. Nadeel van model 4 is er veel 

meer dan 600 woningen worden gerealiseerd, in 

totaal 950 woningen. Hiermee wordt niet voldaan 

aan de randvoorwaarde van de gemeenteraad. 

Bovendien komt met deze forse uitbreiding ook het 

dorpse karakter onder druk.
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CONCLUSIE 

Vanuit de inhoudelijke beoordeling van de 

modellen gaat de voorkeur uit naar model 3. 

Dit model sluit op veel punten goed aan bij de 

uitgangspunten en randvoorwaarden zoals deze 

zijn opgenomen in de Leefbaarheidsvisie en het 

IPvE. In dit model is het goed mogelijk om het 

dorpse karakter te behouden. Ruimtelijk gezien 

kan middels dit model een duidelijk afgerond dorp 

ontstaan. Tevens ontstaat door het verplaatsen 

van de Veensche Boys ruimte om een vernieuwd 

centrum vorm te geven en mogelijk meerdere 

sporten te huisvesten op de nieuwe locatie van de 

Veensche Boys. Verder bevat dit model een goede 

differentiatie in het woningbouwprogramma, 

waardoor de verschillende doelgroepen goed 

aan bod komen, het model flexibiliteit is om in 

te spelen op toekomstige ontwikkelingen in de 

markt. Huidige problemen omtrent verkeer en 

waterhuishouding in bestaande kern kunnen goed 

aangepakt worden. 
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De beoordeling van de modellen is in een vergelijkingstabel opgenomen. In deze tabel is de beoordeling ook visueel inzichtelijk gemaakt.
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realistisch

mogelijk

kritisch

niet realistisch
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Inleiding

Na toetsing van de vier modellen is geconcludeerd dat model 3 “afgerond 

dorp”het beste voldoet. De begeleidingsgroep schuift in haar advies over 

het IPvE en de modellenstudie het “Veense model”als alternatief naar voren. 

Bestudering van dit advies leidt tot de conclusie dat het Veense model veel 

overeenkomsten vertoont met model 3.

Dit leidt tot het voorstel om bij het voorkeursmodel het model “afgerond dorp” 

als basis te hanteren, aangevuld met suggesties vanuit de begeleidingsgroep. 

Dit hoofdstuk beschrijft de kenmerken van het voorkeursmodel dat – samen 

met het Integraal Programma van Eisen – als basis dient voor de verdere 

uitwerking.

Beschrijving voorkeursmodel

Het voorkeursmodel gaat uit van een afronding van het huidige dorp. Rondom 

het dorp wordt bebouwd, wat zorgt voor een natuurlijke afronding van het 

dorp. De contouren van de afronding zijn variabel. Er wordt gebouwd in een 

dorpse dichtheid van 22 woningen per hectare. 

In het landschap rondom het dorp worden villa’s toegevoegd in een lage 

dichtheid van ongeveer 10 woningen per hectare. Dit sluit aan bij het huidige 

beeld in het landschap. 

In dit  model wordt de Veensche Boys verplaatst naar een nader te bepalen 

locatie. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd voor het uitbreiden en 

vernieuwen van het huidige dorpscentrum. De gasleiding blijft op locatie 

gehandhaafd en er wordt een reservering opgenomen voor de uitbreiding van 

de begraafplaats.

5 V00RKEURSMODEL
Het beeldmateriaal in dit hoofdstuk is als voorbeeld toegevoegd en geeft slechts een indicatie van 

mogelijke verkaveling, verkeerstructuur en waterhuishouding, de exacte ligging wordt  in een later 

stadium nog nader onderzocht.
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BEBOUWINGVOORZIENINGEN

In dit model is een ruimtereservering voor 

voorzieningen opgenomen waarbij het zoekgebied 

aansluitend aan het  bestaande centrumgebied 

ligt. Bij de uitwerking van het Masterplan wordt 

bepaald of voorzieningen op de huidige locatie 

kunnen worden gehandhaafd, of voorzieningen 

worden verplaatst en wordt tevens de exacte locatie  

bepaald.

In dit model wordt onderzocht op welke plaatsen 

en welk mate bedrijvigheid aan huis kan 

plaatsvinden. Hierbij wordt ook de huidige locatie 

van bedrijvigheid aan de Talmastraat betrokken.

individualiteit en verspringende rooilijnen afgeronde dorpsrand
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ONTSLUITINGSPRINCIPE

Voor de ontsluiting van de uitbreiding wordt de 

bestaande kern zoveel mogelijk ontlast. Hierbij 

wordt gestreefd naar het weren van zwaar verkeer 

door de bebouwde kom. De infrastructuur bestaat 

uit een hoofdstructuur die de nieuwe dorpsdelen 

met elkaar verbindt. Hierdoor wordt de huidige 

kern niet belast met extra verkeer. Er worden twee 

verschillende profielen voorgesteld: Eén voor de 

hoofdontsluiting en één voor de woonstraten. 

Voor de hoofdweg wordt een profiel voorgesteld 

van 10.60m, voor de woonstraten een profiel van 

9.60m. Het parkeren wordt deels op eigen terrein 

(voornamelijk 2^1 kap en vrijstaande woningen) 

deels op straat en deels in parkeerpockets 

voorgesteld.
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GROENWATER

De wateropgave van 12 % oppervlakte wordt 

deels in het nieuw te bebouwen deel voorgesteld, 

7%, het andere deel  (5%) wordt in het landschap 

ingepast in de vorm van lange sloten die passen in 

het beeld van het huidige landschap. Een groene 

parkzone vormt de overgang tussen bestaand en 

nieuw dorp. Deze zone heeft tevens de functie om 

het hoogteverschil tussen het bestaande dorp en 

de uitbreiding op te vangen.

Tussen de nieuwe bebouwing zijn verschillende 

groene plekken opgenomen inclusief een aantal 

lange houtwallen. In het omliggende landschap 

wordt de houtwallenstructuur versterkt.
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RUIMTEGEBRUIK

Op basis van de aannames van het ruimtegebruik 

van model “afgerond dorp” is een berekening 

gemaakt van de kosten en opbrengsten. Hieruit is 

gebleken dat dit model een nagenoeg financieel 

neutraal resultaat heeft. Wanneer uit onderzoek 

blijkt dat in het Voorkeursmodel meer ruimte 

wordt gegeven aan bedrijvigheid aan huis, kan 

dit een negatief effect hebben op de opbrengsten. 

Uitgangspunt bij het Voorkeursmodel is dat het 

uiteindelijk een neutraal resultaat heeft. 

De toevoeging van het zuidoostelijk gebied heeft 

een negatief effect van enkele miljoenen.

opp totaal te ontwikkelen afronding dorp: 30 ha

opp totaal te ontwikkelen groengebied: 6 ha

opp inpassing woningen:    0,33 

ha

opp voorzieningen:     1,16 

ha

totaal aantal woningen model 3:   698

dichtheid afgerond dorp:   22 

w/ha

dichtheid villa’s in het groengebied: 10 w/ha

verdeling woningbouwprogramma:

goedkoop      30%

middenduur      30%

duur       40%
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zuidoostelijk gebied:

opp te ontw. beb.zone:  7,78 ha
aantal woningen:          175

te ontwikkelen bebouwingszones

voorzieningen

villa’s in het landschap

gasleiding


