
 
 

 
Inspreken door Stichting Hugo Kotestein 

Commissie Ruimte op 16 november 2017 

Agendapunt 8: bestemmingsplan Oudelandseweg 44 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Naar aanleiding van het bouwplan voor Oudelandseweg 44 heeft Stichting Hugo Kotestein een 

zienswijze ingediend. Wij vinden het bouwplan onaanvaardbaar. Ons bezwaar tegen het bouwplan 

omvat 6 punten. Deze punten hebben we in 6 korte alinea’s in onze zienswijze toegelicht.  

Op 22 september kregen wij de zienswijzenrapportage toegezonden. Hierin worden de ingediende 

zienswijzen becommentarieerd. Onder punt 4 wordt de zienswijze van Stichting Hugo Kotestein 

behandeld en op alle punten weerlegd. 

Voor ons is dit aanleiding om hier vanavond in de commissie Ruimte van het spreekrecht gebruik te 

maken. 

 

bouwvolume en bouwhoogte 

Het bouwvolume gaat van 3300 m3 naar 8300 m3, dat is 2½ x zoveel. Waarom kan dit op deze kavel? 

Het bestemmingsplan uit 2010 wijst nergens in deze richting. In de zienswijzenrapportage wordt geen 

afdoende uitleg gegeven over deze kolossale toename. Deze vraag van onze Stichting blijft daarom 

staan. 

 

In de zienswijzenrapportage wordt gezegd dat het onze doelstelling is om te komen tot een invulling 

die op deze locatie passend is. Met “ons” wordt bedoeld: de gemeente. Dat klinkt Stichting Hugo 

Kotestein vreemd in de oren. Het is toch niet de doelstelling van de gemeente om zo’n groot volume 

op deze plek te bouwen, dat is de wens van de indiener van het plan. 

 

Er wordt in de zienswijzenrapportage gesteld dat het bouwplan een intermediair is tussen de 

verschillende soorten bebouwing in de omgeving. Het perceel Oudelandseweg 44 ligt bijna aan het 

einde van het bebouwingslint langs de Oude Rijn. Als hier een gebouw van 21 meter hoog komt, dat 

uitsteekt boven Brediushage en ver uitsteekt boven de 4 woningen aan het einde van het 

bebouwingslint, dan kan echt niet gesproken worden van een intermediair tussen de bestaande 

bebouwing in het lint. Het wordt een nieuwe verstoring. 

 

Oudelandseweg 44 ligt op een zichtlocatie op de oeverwal van de Rijn. Iets verder naar het noorden 

wordt voor een perceel aan Geestdorp op de oeverwal van de Rijn een bestemmingsplanwijziging 

voorbereid. Onder de “gemeentelijke bekendmakingen” van 18 oktober jl. wordt dit gemeld. Het 

garagebedrijf op die plek is gestopt, het is de bedoeling dat er één woning voor terugkomt. De inhoud 

van dit bouwplan is nog niet gepubliceerd, maar het klinkt in zijn bedoeling heel anders dan het plan 

voor Oudelandseweg 44. De locaties liggen aan dezelfde rivieroever op slechts 600 meter van elkaar. 

 

de beleving van de nieuwbouw 

Wij hebben in onze zienswijze de Oudelandseweg een ‘allee’ genoemd. Nieuwe bouwplannen horen 

dat karakter te versterken, vinden wij. De gemeente zegt in haar commentaar dat de Oudelandseweg 

het karakter van een allee al lang heeft verloren, m.a.w. daar hoeft geen rekening meer mee te worden 

gehouden. 

Dat wij het begrip ‘allee’ noemen is niet zo gek. Zo’n kleine 10 jaar geleden toen Woerden een nieuwe 

Structuurvisie opstelde, viel het begrip allee ook. De toegangswegen naar het centrum van de stad 



zouden weer het karakter van een allee moeten krijgen, zo werd gesteld. De Oudelandseweg is zo’n 

toegangsweg. En het allee-karakter is er nog voor wie het wil zien. Wees daar zuinig op als gemeente 

en bouw het verder uit. 

[De definitie van een allee is: ‘laan of brede weg tussen twee of meer rijen bomen’]  

Aan het begin van de Oudelandseweg staat nog een dubbele rij bomen. Verderop in de richting van de 

Kruipin kunnen bomen geplant worden. 

 

In onze zienswijze wijzen wij erop dat vanaf het jaagpad - kijkende over het water - de afstand van 25 

meter tot aan de overzijde van de Oude Rijn als veel minder wordt ervaren.  

“Wij delen die mening niet” staat in het commentaar van de gemeente. En dus wordt niets met onze 

opmerking gedaan. Terwijl onze opmerking wel degelijk van belang is in de beleving van de 

nieuwbouw vanaf het jaagpad. De gemeten afstand strookt bij water niet met wat het menselijk oog 

waarneemt, mensen uit de praktijk weten dat. 

 

Ook wordt in de zienswijzenrapportage op meerdere plaatsen aangehaald dat de locatie 

Oudelandseweg 44 stedelijk gebied is. Louter stedenbouwkundig gezien moge dat zo zijn, maar de 

locatie ligt wel aan de uiterste rand van het gedefinieerde stedelijk gebied. Aan de overkant van de 

Oudelandseweg ligt het Landgoed Bredius, waarvoor een apart bestemmingsplan geldt. De rode 

contour, die de Provincie om de stedelijke kern van Woerden heeft getrokken, komt hier heel ver naar 

het zuiden. Het landgoed Bredius en ook de Oudelandseweg voorbij de Meanderbrug liggen aan de 

andere kant van de rode contour. Het past dan toch niet als gemeente om hier aan de rand van het 

stedelijk gebied en aan de oever van de Oude Rijn een nieuw bouwwerk van 21 meter hoog toe te 

staan. 

 

gevelaanzicht 

Met de uitstekende balkons in het nieuwe bouwplan zal het kwalijke beeld van Brediushage op deze 

mooie plek aan de Oudelandseweg en aan de Rijn worden herhaald. Vooral vanaf het water en vanaf 

het jaagpad aan de overzijde zal het gevelbeeld met de balkons als zeer storend worden ervaren. 

 

relatie met omliggende bebouwing 

Het is een normaal gebruik om bij het ontwerpen van een gebouw naar een relatie te zoeken met 

beeldbepalende bebouwing in de omgeving. In onze zienswijze vragen wij aandacht hiervoor. De 

gemeente stelt in de zienswijzenrapportage dat voor het lage deel van het bouwplan dit is gebeurd. 

Maar bij het hoge deel wordt er voor gekozen om een nieuwe tijdlaag toe te voegen in een 

architectuurstijl van deze tijd, aldus het commentaar. Is dat de echte reden? Het lijkt meer op het 

creëren van zoveel mogelijk bouwmassa om het beoogde aantal woningen te realiseren. 

 

afsluitend 

Stichting Hugo Kotestein is van mening dat het voorliggende bouwplan moet worden afgewezen. Een 

nieuw plan voor woningbouw op deze gevoelige plek hoort in volume niet uit te gaan boven het 

huidige bouwvolume. Daarnaast dient in het ontwerp maximaal rekening te worden gehouden met de 

ligging tussen Rijn en Brediuspark en met de ligging aan de noordelijke entree van Woerden. De 

ruimtelijke en cultuurhistorische identiteit van het plangebied moet in een nieuw bouwplan 

uitgangspunt worden. 

 

 

 

Namens Stichting Hugo Kotestein 

werkgroep Woerden 

P. Brak, voorzitter 

 

 

bijlagen: 3 bladen met foto’s 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 
Graanmaalderij firma Arie Blok, foto 1958 

 

 

 

 
 
Graanmaalderij firma Arie Blok, foto 1969 


