
Bestemmingsplan locatie Witt 

Een Bestemmingsplan voor het bouwen van een heel aantal 

woningen, dat is een positieve ontwikkeling. 

Het plan was 100 woningen te bouwen op die locatie, nu zijn dat er 

117 geworden. 

Dat zijn heel veel woningen op een relatief kleine locatie. 

En LvdD heeft daar  zorgen over, gaat dat niet ten koste van het 

leefklimaat?  

Wordt het niet een steenwoestijn, met een uiterst schrale fauna? 

Steeds meer deskundigen zien de waarde en de mogelijkheden van 

dak -en gevelgroen. 

De bouwopgaves kleuren steeds meer groen! 

Het effect van dak- en gevelgroen is nationaal en internationaal een 

actueel thema. 

En dat heeft geresulteerd in een lange lijst met argumenten waarom 

groen zo belangrijk is voor steden. 

Gevelgroen in combinatie met groen in voortuinen en straatbomen 

vermindert de opwarming van de leefomgeving en een mooie groene 

leefomgeving zorgt voor een goed leefklimaat, daar worden mensen 

blij van. 

 

Vragen: 

1- Is dit B.P. wel klimaatbestendig met zoveel verhard, horizontaal en   

  vertikaal steenoppervlak en  weinig groen? 

 

Antwoord: 

Het bestemmingsplan maakt een klimaatbestendige inrichting 

mogelijk van de gebouwen en de openbare ruimte.  

Het bestemmingsplan heeft ruime groen-, water- en 

tuinbestemmingen waar geen woningbouw mogelijk is. Het 

bestemmingsplan regelt dat de ruimte tussen de 



appartementengebouwen groen moet worden ingericht. Ook 

tussen de grondgebonden woningen is in vergelijking met 

voormalig Campinaterrein nu rekening gehouden met een 

groene collectieve binnentuin, doordat de auto’s grotendeels 

onder de woningen parkeren. 

In het aan het bestemmingsplan als bijlage toegevoegde 

document “Omgevingskwaliteit Campinaast Woerden” 

beschrijven we de gezamenlijke ambities voor de verdere 

ontwikkeling van het plan. Hierin zijn een groen stedelijke 

leefomgeving en klimaatadaptieve openbare inrichting als 

kernkwaliteiten uitgewerkt.  

 

2-Ik heb kort geleden rondgekeken in de omgeving van  het 

bebouwde, voormalig Campinaterrein, wat mij opviel daar was de 

horizontale en vertikale stenen omgeving, ik had even het gevoel dat 

ik was teruggekeerd in het stenen tijdperk. 

Wordt de horizontale en verticale omgeving van dit plan op 

vergelijkbare steenachtige wijze ingevuld? 

Zo niet, hoe dan wel?  

 

Antwoord: 

Zoals bij vraag 1 is beantwoord geeft het bestemmingsplan 

voldoende ruimte voor een groene horizontale inrichting van de 

omgeving. 

Voor wat betreft de verticale inrichting is er gekozen voor een 

zorgvuldige gedetailleerde baksteenarchitectuur waarbij bij de 

grondgebonden woningen ruimte is voor groene daken. 

 

3-Op het Campinaterrein zijn ook een aantal hoge    

woongebouwen gerealiseerd, onlangs, door een architect op bezoek 

in het gemeentehuis, gekarakteriseerd als "woondozen". 



Wat wordt er gedaan om de hogere woongebouwen in dit plan een 

andere, groenere, vriendelijker, uitstraling te geven? 

 

Antwoord: 

De omgeving van deze woongebouwen krijg een groene 

inrichting. We zetten daarbij in op natuurinclusieve ontwerpen 

voor de biodiversiteit. Dit komt naar voren in de keuze voor 

vaste beplanting in het hellend landschap. Er is tevens ruimte 

voor natuurinclusieve maatregelen zoals nestgelegenheid. 

 

4-In het plan is een van de uitgangspunten de locatie in te richten als 

een rustige groene woonwijk, er wordt gekozen voor "groen 

stedelijk" 

Duurzaamheid krijgt vorm door o.a. natuurinclusief bouwen. 

Er wordt ingezet op natuurinclusief ontwerpen voor de 

biodiversiteit.  

Welke kaders zijn daarvoor door het college aan de ontwikkelaar 

gesteld? 

Zijn er criteria door het college vastgesteld op basis waarvan een 

groene woonwijk, alsook natuurinclusief bouwen,  c.q. een 

natuurinclusieve omgeving en biodiversiteit kunnen worden 

getoetst? 

 (Een soort "Groene-Omgevingskwaliteit", vergelijkbaar met  

  Omgevingskwaliteit Campinaast Woerden") 

Zo niet: hoe vindt dan de toetsing plaats? 

Heeft het college behoefte aan kaders hiervoor die door de raad zijn 

vastgesteld, ook voor plannen in de toekomst? 

 

Antwoord: 

Bij het overleg over de voorstellen en nadere uitwerking van de 

gebouwen en de openbare ruimte vormt het eerder geneomde 



document “Omgevingskwaliteit Campinaast Woerden” het 

kader. Dit document schrijft niets voor maar dient als inspiratie 

en motivatie en borgt de beoogde ambities. Ook de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed gebruikt dit document bij haar 

toetsing van de welstand. Voor dit bestemmingsplan heeft het 

college geen behoefte aan extra kaders bovenop de reeds 

geformuleerde opties. 

 

5- Zijn bij de planvorming, stadsecologen als groene adviseurs,   

    betrokken geweest?  

 

Antwoord: 

Nee, voor de planvorming is een landschapsarchitect betrokken 

geweest. Voor de verdere uitwerking zal door de ontwikkelaar 

ook een stadsecoloog betrokken gaan worden.  

 

Ter informatie 

De laatste decennia zijn de ontwerpers zeer geboeid door groene   

daken en begroeide gevels. 

De Milanese architect Stefano Boerri trok de aandacht  met zijn 

verticale bossen, hoogbouw met veel groen op balkons en daken. 

In Nederland bouwt Boerri  verticale bossen in Eindhoven en Utrecht. 


