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Agenda

⚫ Welkom wethouder Gerard Mostert

⚫ Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit, André Langenberg 
(BERGcs)

⚫ Uitwerkingsplan en procedures, Jalien Oegema (Witteveen en 
Bos)

⚫ Alternatieve routes werkverkeer, David Biron (Witteveen en 
Bos)

⚫ Informatiemarkt (aansluitend)



Welkom door wethouder Gerard Mostert

⚫ Video wordt opgestart



Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit

⚫ André Langenberg (BERGcs)



Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit

• Vertrekpunt

• Opzet en verkaveling de Kleipetten Zuid

• Programma

• Beeldkwaliteit

• 3D beelden

• Vragen



Vertrekpunt de Kleipetten Zuid

Thema: Hollandse waterstad (in aansluiting op regio) en openbare oever



Centrale thema's de Kleipetten Zuid

• Creëren goede aansluiting op de Kleipetten

• Creëren groen- en waterrijk woonmilieu rond 
Waterboslaan

• Benutten ligging aan de Oude Rijn

• Benutten open waterverbinding met de Oude Rijn

• Openbare oever langs de Oude Rijn



De Kleipetten Zuid: bestemmingsplan



Opzet de Kleipetten Zuid: water

In de opzet wordt rekening gehouden met de water en groennorm.



Opzet de Kleipetten Zuid: groen en spelen

⚫ nieuwe honden 
uitlaatveldje

⚫ haven plantsoen



Haven en groen centraal in het gebied
Aanlegplekken aan steiger voor ca. 25 sloepen, spelen voor oudere kinderen



Openbare oever aan de Oude Rijn
Voorbeelden tuinen elders aan de Oude Rijn met tuinmuurtje of pergola



Opzet de Kleipetten Zuid: verkeer



Fietsstraat over de Waterboslaan
Voorbeeld Utrecht, in de Kleipetten Zuid geen langsparkeren 



Opzet de Kleipetten Zuid: appartementen

⚫ zoeklocaties



De Kleipetten Zuid: verkaveling



De Kleipetten Zuid: programma

In totaal zijn er 192 woningen ingetekend.

Op grond van de Doelgroepenverordening zijn er 25% 
categorie sociale huur en 25% categorie betaalbare 
woningen in het programma zijn opgenomen. 

Mede de reden dat het programma zo divers is geworden en 
geen standaard nieuwbouwwijk.

Rekening gehouden met water en groennorm.



De Kleipetten Zuid: programma

Introductie kleinere bijzondere woningtypen in de categorie 
sociale huur en in de categorie betaalbare woningen

- rug-aan-rug woning (betaalbaar)

- kwadrant woning (sociaal en betaalbaar)

- smalle woning (sociaal)



Rug-aan-rug woningen
Voorbeelden eldersVoorbeelden elders (Renswoude, Zeist)



Kwadrantwoning
Voorbeelden elders (Rotterdam, Vijfhuizen, Jonkersvaart)



Smalle woning
Voorbeelden elders (Amersfoort)



Beeldkwaliteit
Kwaliteit in het hele plan, verscheidenheid vooral aan de haven 
en het havenplantsoen, de panden aan de Vliet als voorbeeld



Beeldkwaliteit: appartementengebouwen
Appartementengebouw hebben een echte kap



Beeldkwaliteit: openbare ruimte 
Hoge kwaliteit, veel aandacht voor groen, de parkeervakken waterdoorlatend en vergroend



3D beelden: vogelvlucht richting Oude Rijn



3D beelden: zicht op het haventje vanaf de brug



3D beeld: steiger in het haventje



3D beelden: zicht richting haventje en cul-de-sac



3D beelden: weg langs havenplantsoen



3D beelden: speelplek havenplantsoen



3D beelden: tuinen aan pad langs de Oude Rijn



Uitwerkingsplan en procedures

⚫ Jalien Oegema (Witteveen en Bos)



Uitwerkingsplan Kleipetten Zuid

• Juridisch bindend document

• Legt gebruiks- en 
bouwmogelijkheden vast

• Bestaat uit:
• Toelichting incl. milieu- en 

omgevingsonderzoeken

• Regels

• Verbeelding 



Procedure

• College van B&W stellen ontwerp uitwerkingsplan vast 

• Ontwerp uitwerkingsplan 6 weken ter inzage

• College van B&W stelt definitief uitwerkingsplan vast 



Bestemmingsplan De Kleipetten Zuid

• Vastgesteld op 30 
november 2006

• Onherroepelijk sinds 
7 november 2013 (na 
uitspraken RvS)

• Uitwerkingsplicht 
• Uitwerkingsregels



Alternatieve routes werkverkeer

⚫ David Biron (Witteveen en Bos)



Alternatieve routes werkverkeer
Ontwikkeling Kleipetten Zuid

05-07-2022



Onderzoek naar route werkverkeer

• Wenselijke wegbreedte: 6m 

• Periode: 2 of 3 keer 12 maanden 

• Frequentie: afhankelijk van bouwfase; gemiddeld 3x per dag (variërend van 1-20x) 
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Aanrijdroute 

• A-44 → Rijnsburgerweg
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3 alternatieve routes 

˗ Vermijden van drukke verkeersroutes (fiets-, wandel- en autoverkeer)

De volgende aspecten zijn van belang:

· Verkeersveiligheid

· Overlast beperken
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Varianten routes 

1. Geheel via de Valkenburgerweg (met of zonder verbreding)

2. Circuit via Nassaulaan

A. Nassaulaan blijft 2-richtingsverkeer

B. Nassaulaan wijzigt in 1-richtingsverkeer 
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Variant 2A 

VARIANT 1
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Plaatselijk verbreden Valkenburgerweg? 
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Plaatselijk verbreden Valkenburgerweg? 
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Variant 2A 

VARIANT 2A
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Variant 2A 

VARIANT 2B

48



Verzamelen van opmerkingen/suggesties na afloop van de presentatie bij de 
thematafel
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www.witteveenbos.com


