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1. Inleiding 

Het gebouw van de voormalige Minkemaschool aan de Van de Valk Boumanlaan in Woerden staat al enige 

tijd leeg en wordt tijdelijk beheerd. Momenteel wordt het voor een deel bewoond en gebruikt voor onder 

andere kunst en cultuur. Het schoolgebouw en de bijbehorende conciërgewoning hebben de status van 

gemeentelijk monument en zijn eigendom van de gemeente Woerden.  

In 2016 heeft de gemeente een selectieprocedure uitgeschreven voor ontwikkeling van het pand en een 

deel van de oostelijk liggende kavel. Hier hebben in totaal zeven partijen op ingeschreven, waarvan slechts 

drie partijen een concreet plan hebben ingediend. De andere vier partijen voldeden niet aan de spelregels: 

ze leverden geen ingevuld biedingsformulier, hadden geen schetsontwerp of wilden een 1-op-1-gesprek. 

Uiteindelijk is de selectieprocedure gestopt omdat bleek dat door alle partijen niet werd voldaan aan de 

minimale vereisten. Op dat moment is besloten de ontwikkeling van deze gebouwen en kavel integraal te 

bekijken en onderdeel te laten uitmaken van de ontwikkeling van het Stationsgebied. Op die manier kon 

het Oude Minkema in samenhang met de omgeving worden beschouwd en worden onderzocht hoe een 

kansrijke ontwikkeling tot stand kon komen. Voor het Stationsgebied zou een visie worden opgesteld, waar 

het Oude Minkema deel van 

uit zou gaan maken. Dat is 

gebeurd: in 2020 en begin 

2021 is gewerkt aan de 

totstandkoming van de 

Stedenbouwkundige visie 

Stationsgebied. Bovendien is 

in 2019 de FNV-kavel 

verworven door de gemeente, 

waardoor nu een logischer 

verkaveling mogelijk is: in de 

selectie in 2016 was een 

‘onhandig’ hoekje niet te 

gebruiken omdat het niet in 

gemeentelijk eigendom was. 

In de figuur hiernaast is de 

ligging van het Oude Minkema weergegeven in het Stationsgebied (zwarte stippellijn).  

 

Vanwege de breed gedeelde wens op korte termijn tot ontwikkeling van dit gebouw en kavel over te kunnen 

gaan, zetten we in deze memo globaal de te zetten stappen in het ontwikkelproces op een rij. 

 

 

Figuur 1: ligging Oude Minkema in het Stationsgebied 
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2. Stedenbouwkundige visie Stationsgebied 

 

Op dit moment ligt de voornoemde Stedenbouwkundige visie Stationsgebied ter besluitvorming voor. De 

visie heeft een hoog abstractieniveau en benoemt de ruimtelijke structuren en hoofdlijnen voor de korte en 

lange termijnontwikkeling van de verschillende deelgebieden. In de visie zijn daarnaast globale kaders en 

spelregels opgenomen voor de ontwikkeling van de verschillende bouwvelden. Ook voor het Oude 

Minkema. Het Oude Minkema krijgt in de visie een bijzondere, prominente ligging aan het nieuwe 

Stationsplein-Zuid. Vanwege deze ligging, het historische, betekenisvolle karakter en de monumentale 

status van het pand zien we het als een pareltje in het gebied en verdient dit gebouw een plek in de 

schijnwerpers. Bovendien vinden we dat niet alleen mogelijke toekomstige bewoners, maar iedereen van 

dit gebouw en bouwvlak gebruik zou moeten kunnen maken: het moet openbaar toegankelijk worden. 

Welke precieze functie dit gebouw in de toekomst krijgt, weten we nu echter nog niet precies. 

In het kader hieronder is weergegeven wat in het eindconcept van de Stedenbouwkundige visie 

Stationsgebied is opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op bovenstaande figuur is te zien dat het Oude Minkema + omgeving in het eindconcept van de visie in 

één bouwveld ligt, samen met het oostelijk gelegen kavel. In zuid-noord-richting is over het bouwveld een 

verbinding voorzien voor busvervoer en autoverkeer (kiss&ride) naar het station. 

 

 

Figuur 2: Oude Minkema in eindconcept Stedenbouwkundige visie Stationsgebied 

Voor het Oude Minkema is in de Stedenbouwkundige visie Stationsgebied het volgende opgenomen: 

· de precieze functie moet nog worden uitgewerkt, maar deze moet gezichtsbepalend zijn; 

· waarbij (voor een deel) openbare toegankelijkheid uitgangspunt is; 

· het gebouw wordt samen met het oostelijk gelegen kavel gezien als één bouwveld. Op dit 

oostelijke kavel is ‘een gemengd programma, waaronder wonen’ voorzien; 

· parkeren zal uit het zicht van de openbare ruimte plaats moeten vinden, onder de bebouwing 

of onder de grond; 

· voor een deel van het fietsparkeren van de Minkemaschool zal een oplossing moeten 

worden gevonden. 

 



3. Stappen voor ontwikkeling bouwveld Oude Minkema + omgeving 

 

Met de ontwikkeling van het bouwveld Oude Minkema + omgeving willen we recht doen aan het bijzondere 

karakter, de prominente plek in de stad en de historie van dit gebouw. Om deze ontwikkeling concreet te 

maken moet een aantal stappen worden doorlopen. In dit hoofdstuk geven we van deze stappen een 

globale beschrijving.  

 

Het Oude Minkemagebouw is een gebouw met historie, veel inwoners van Woerden zijn er naar school 

gegaan of hebben een andere band met het gebouw. Vanwege de monumentale status en de indeling van 

het gebouw zijn hier niet zomaar alle functies haalbaar. Om tot de beste nieuwe functie(s) en invulling te 

kunnen komen willen wij de creativiteit van de brede omgeving gebruiken: bewoners van Woerden en 

omgeving, bedrijven, organisaties, etc.. Om deze creativiteit los te krijgen stellen wij voor de volgende, in 

de figuur opgenomen stappen te doorlopen. Onder de figuur staan per stap globaal de activiteiten 

toegelicht.  

 

0. Vaststellen stedenbouwkundige visie Stationsgebied 

Als eerste stap zal de Stedenbouwkundige visie Stationsgebied moeten worden vastgesteld. De visie 

vormt het integrale kader voor een samenhangende ontwikkeling van het Stationsgebied en bevat 

uitgangspunten voor de uitwerking van de deelgebieden. Ook moeten de stappen in deze memo een 

stap verder worden uitgewerkt zodat ze inhoudelijk, financieel, procedureel en juridisch kloppen.  

 

1. Opgave voor de ontwikkeling scherp stellen 

De bouwstenen voor de opgave zijn globaal opgenomen in de visie en in deze memo (zoals: dit moet 

een gezichtsbepalende ontwikkeling zijn, waarbij het gebouw (voor een deel) openbaar toegankelijk 

is). Door de opgave in een themasessie met de gemeenteraad scherp te stellen beogen we 

antwoorden te krijgen op de volgende vragen: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 

mensen bezoeker of gebruiker kunnen worden van deze speciale plek? Welke aanvullende kaders 

(bijv. gemeente levert geen financiële bijdrage aan de ontwikkeling, hoe zit het met de ruimtelijke 

inpasbaarheid van de invulling) moeten we van tevoren vastleggen? Hoe kunnen we er voor zorgen 

dat dit een haalbare en realistische ontwikkeling wordt? Hiervoor zullen wij een voorstel doen.  

 

 

 



2. Ophalen van ideeën: de voorronde 

Als de set aan kaders compleet is gaan we met de bevolking, organisaties, marktpartijen, 

geïnteresseerden en gemeenteraad aan de slag om ideeën op te halen. Dit willen we zo breed mogelijk 

inzetten: iedereen die een goed idee heeft voor de ontwikkeling van dit bouwveld, dus het Oude 

Minkemagebouw en het naastgelegen kavel, mag dit idee indienen. Voorwaarde is wel dat het idee 

past binnen de vooraf geformuleerde kaders. Niet alles komt dus in aanmerking voor ontwikkeling op 

deze speciale plek. Partijen mogen eigenstandig, maar ook gezamenlijk een idee indienen; zo kunnen 

partijen zich verenigen in de vorm van consortia. De ingediende ideeën hoeven nog geen uitgewerkte 

plannen te zijn; het gaat om de voorgestelde functies en hoe deze globaal ruimtelijk inpasbaar zijn. Dit 

is dan ook een voorronde voor de uiteindelijke selectie.  

 

3. Gewenste nieuwe functie(s) bepalen 

Dit doen we op basis van de geformuleerde kaders: hier moeten plannen/functies tenminste aan 

voldoen. De ideeën uit de voorronde worden hieraan getoetst. Ideeën die niet aan de minimale kaders 

voldoen, vallen af. De overige ideeën worden beoordeeld en bieden de basis voor het formuleren van 

de uitvraag aan de markt. Het college van B&W neemt hier een besluit over en informeert de raad. 

 

4. Uitvraag aan de markt 

Op basis van de geformuleerde kaders en uitgangspunten en de gewenste nieuwe functie(s) wordt de 

uitvraag open in de markt gezet. De spelregels zijn hierbij voor alle partijen gelijk en duidelijk. Dit doen 

we om een gelijk speelveld te creëren en de beste ontwikkeling te kunnen selecteren. Partijen die 

eerder met ideeën zijn gekomen kunnen formeel inschrijven op deze uitvraag, maar ook nieuwe partijen 

kunnen zich melden. Hierbij is het ook mogelijk dat consortia (samenwerking van verschillende partijen) 

inschrijven: dit biedt mogelijk kansen voor niet-rendabele functies op deze plek.  

 

5. Selectie beste plan en partij 

Uit de inzendingen wordt het plan geselecteerd dat het beste scoort op de vooraf gedefinieerde criteria. 

Criteria kunnen bijvoorbeeld zijn de toegankelijkheid, de bijdrage aan de samenleving, minimale 

opbrengst, etc. Het college neemt een besluit over de selectie en informeert de raad hierover. Resultaat 

van de selectie is het sluiten van een ontwikkelingsovereenkomst tussen initiatiefnemer en gemeente 

voor ontwikkeling van het Oude Minkema + omgeving. 

 

6. Uitwerking, bestemmingsplanprocedure en vergunningverlening 

De geselecteerde partij werkt zijn plan uit. Een participatie- en communicatietraject met de omgeving 

maakt hier onderdeel van uit. Gemeente draagt zorg voor de (postzegel)bestemmingsplanprocedure, 

vergunningverlening en bouwrijp maken van de grond. Hierover maken partijen afspraken. 

 

7. Realisatie 

Na vergunningverlening kan tot realisatie worden overgegaan door initiatiefnemer.  

 

 


