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Opzet van de presentatie  

• Inleiding (Frank Frijlink) 

• Stedenbouwkundig plan (Linda Schepers) 

• Actuele ontwikkelingen  

• - Bouwveld B1: “challenge middenhuur” 

• - Bouwveld B5/6: uitbreiding winkelcentrum 

• - Voorgenomen aankoop CBD1  

• Vervolgtraject 

 

 



  

 

 

2008 Masterplan SPRT (met “lange wand”) 

       2010 Bestemmingsplan (o.a. met “dove gevels”) 

            2017 FNV kavel aangekocht (zodat “knik” een “boog” kan worden) 

                2018 Ambitiedocument (met nieuwe groenstructuur en extra aansluiting Beneluxlaan)  

                      2019 nieuw stedenbouwkundig plan (SP) 

                            2020 nieuwe bestemmingsplannen voor woon- en winkelgebied (niet voor de weg)  

 

Snellerpoort, hoe zit het ook al weer ?  

FNV KAVEL 
SNELLERPOORT 

Minkema 



Door aankoop FNV kavel: 
• Boog bij de Beneluxlaan mogelijk (bij Roche)  

• Fietsverbinding tussen station en Snellerpoort 

• Snelfietsroute langs spoor 

• Integrale ontwikkeling Poort van Woerden/station 



Snellerpoort, een nieuw ambitiedocument (2018)  

Nieuwe aansluiting Beneluxlaan 

Uitbreiding winkelcentrum 

Wandelpromenade  

Centraal groengebied  

* 





Stedenbouwkundig plan 
Snellerpoort 



Ontwikkelingen 

A-12 



Beeld spoorzijde verlegde weg 

Geen anonieme ontsluitingsweg! 

Beter: een laan met voorkanten langs het spoor  

AAN DEZE PRESENTATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND 

AAN DEZE PRESENTATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND 



Kernwaarden 
AAN DEZE PRESENTATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND 

AAN DEZE PRESENTATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND 



Vastgesteld ambitiedocument 

AAN DEZE PRESENTATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND 



AAN DEZE PRESENTATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND 

AAN DEZE PRESENTATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND 

*nader te onderzoeken kruising 

Verkeersstructuur 

* 



Bouwstenen 

AAN DEZE PRESENTATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND 

AAN DEZE PRESENTATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND 



Beeldkwaliteit  

 

Levendige stationsbuurt 

• Moderne 21e eeuwse stationsbuurt 

• Geïnspireerd op 19e -eeuwse stationsbuurten 

• Hoge woningdichtheid 

• Fijn om te leven en werken, mix aan voorzieningen  

• Hoogwaardige verblijfsruimte: winkelplein, 

promenade en buurtpark 

• Harmonieuze gesloten bouwblokken (eenheid in 

verscheidenheid) 

 

Heldere hiërarchie: 

• Royale en voorname bebouwing aan stadsstraten. 

• Compacte en smalle bebouwing aan de informele 

dwarsstraten 



Duurzame mobiliteit   

 

• Ligging nabij station 

• Een verkeersluwe en verkeerveilige buurt 

• Minimaliseren verkeersbewegingen 

• Stimuleren deelmobiliteit 

• Aantrekkelijke en uitnodigende langzaam 

verkeersroutes (fiets en voetganger) 

• Goed toegankelijke, zichtbare 

fietsenstallingen 



Waterstrategie  

 

• Kwalitatief hoogwaardig open water 

• Water lokaal opslaan en/of hergebruiken 

• Afkoppelen regenwater  

• Zichtbaar maken waterberging 

 

 



Bodem en energie  

 

• Bouwen aan een energieneutrale wijk,  

• Stimuleren om woningen energiezuiniger te bouwen 

• Collectieve oplossingen zoals WKO, zonne-energie e.d. 

• Bodemenergieplan  

 

 

 

 



Natuur en groen  
 
Natuurinclusieve buurt 

• Vergroten biodiversiteit 

• Groen inzetten tegen hittestress, voor goede 

luchtkwaliteit en regenwaterinfiltratie, voedsel 

• Parkzone met grote (schaduw) bomen 

• Variatie inheemse boom- en plantsoorten 

• Natuurvriendelijke oevers 

• Groene daken, balkons, binnenterreinen 

• Geveltuinen grenzend aan trottoir 

• Nestruimte 



Sociale aspecten  
• Een levendige inclusieve buurt 

• Co-creatie in bouwvelden 

• Uitnodigen tot verblijven, spelen, bewegen 

en ontmoeten 



Stedenbouwkundige en beeldkwaliteitsrichtlijnen 
• Buurtniveau 



• Bebouwingseenheden van 3-4 grondgebonden woningen breed 

• Appartementengebouwen zijn breder  

• Particuliere opdrachtgeverschap (zelfbouw) in de vorm van losse panden, maximaal 4 tot 6 woningen per straat 

• Kleurverschillen in baksteen volgens natuurlijk kleurenpalet 

Stedenbouwkundige en beeldkwaliteitsrichtlijnen 
• Buurtniveau 



Stedenbouwkundige en beeldkwaliteitsrichtlijnen 
• Blokniveau ter illustratie 



Stedenbouwkundige en beeldkwaliteitsrichtlijnen 
• Blokniveau ter illustratie 



Impressie 



Impressie 
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Impressie 



Impressie 



Vragen over het 
stedenbouwkundig plan ? 



Een paar actuele ontwikkelingen: 

 



Onderzoek naar haalbaarheid 

van uitbreiding winkelcentrum 

CBD1 
Actuele ontwikkelingen 
- Belangstelling van de provincie 
- B1 challenge middenhuur 
- B 5/6 uitbreiding winkelcentrum 
- Voorgenomen aankoop CBD 1  



Ontwikkeling Woerden Zuid in goede samenwerking met provincie e.a.  



B1 challenge middenhuur 



B5/6 Intentie overeenkomst haalbaarheid uitbreiding winkelcentrum 
met supermarkt, parkeren en maximaal 100 woningen. 
Uitbreiding winkelcentrum (met een discounter) past binnen actualisatie supermarktstructuurvisie. 
Van de 100 woningen circa 33 sociale huur en 33 middenhuur. 



  

 

 

 

Voorgenomen aankoop kavel Cattenbroekerdijk 1 (CBD1) 

C
B
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1
 



Detailtekening(en) fietspad en situatie bij CBD1     Door de aankoop van perceel Cattenbroekerdijk 1 (CBD1): 
- kan het snelfietspad naar Harmelen worden doorgetrokken  
- ontstaan gescheiden verkeersstromen voor auto’s en fietsers  
- neemt de ontwikkelpotentie van B1 toe (groter bouwveld, minder lawaai) 
- zou op CBD1 maatschappelijke functie kunnen komen  



Vervolgstappen? 

Twee Bestemmingsplannen: 

1 x woongebied 

1 x winkelcentrum 

 

Inloop in december  



 
Bestemmingsplan  
woongebied 
Snellerpoort  
(max. 800 woningen) 
 
- Extra aansluiting op 

Beneluxlaan ter hoogte 

van het winkelcentrum 

- Meer centrale 

groenstructuur (en 

wandelpromenade) 

- Minder dove gevels in 

bebouwing langs het 

spoor.    

 

 

 



Bestemmingsplan 
winkelcentrum  
Snel & Polanen 
  
- extra supermarkt 

- max 100 woningen:  

- circa 33 % sociale huur,  

     - circa 33 % midden huur, 

     - circa 33 % dure huur 

- parkeergarage (200 plaatsen)  

- nieuw winkelplein  

 

 

 

 

 

 



Vragen? 



Bedankt voor uw aandacht  


