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Inleiding 
De transformatie van Nieuw-Middelland tot een gemengd stedelijk woongebied leidt tot zichtbare resultaten. Het eerste 
leegstaande kantoorgebouw is gesloopt en binnenkort start de bouw van de eerste woningen. Ook zijn met enkele 
eigenaren van bestaande gebouwen intentieovereenkomsten gesloten om de haalbaarheid van woningbouw te 
onderzoeken. Deze ontwikkelingen zijn een vervolg op de in november 2019 door uw raad vastgestelde structuurvisie 
Middelland-Noord. Met deze Raadsinformatiebrief brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken rondom deze 
actuele ontwikkelingen. Naast deze concrete ontwikkelingen zijn er ook meerdere locaties in Nieuw-Middelland waarvoor 
verkennende gesprekken worden gevoerd met eigenaren en ontwikkelende partijen. Dat biedt serieuze kansen om de 
komende periode meer actieve ontwikkelingen op te starten.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
 
locatie De Houttuin  
De eerste ontwikkeling in Nieuw-Middelland betreft het plan De Houttuin, de nieuwbouw van 265 appartementen door 
BAM en GroenWest ter plaatse van het voormalige FNV-hoofdkantoor aan de Houttuinlaan 3. Op 16 december 2020 
heeft uw raad het bestemmingsplan voor deze locatie vastgesteld (20R.01079). Tegen dit bestemmingsplan is geen 
beroep ingesteld. Inmiddels zijn zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning onherroepelijk. De 
bouwvoorbereidingen verlopen voorspoedig. Het voormalige FNV-hoofdkantoor is gesloopt, de locatie is inmiddels 
bouwrijp gemaakt en in juni 2021 zal de bouw starten. In totaal komen er op deze locatie 6 appartementengebouwen met 
in totaal 82 sociale huurwoningen voor GroenWest, 99 vrije sector huurwoningen voor CBRE en 84 koopwoningen. De 
eerste fase van 42 woningen is verkocht en de tweede fase van 42 woningen is in mei 2021 gestart. De nieuwe (autovrije) 
route waaraan de woningen het adres hebben krijgt als straatnaam Kopermolen.  
 



  
Afbeelding 1: vogelvlucht nieuwbouwplan De Houttuin  
 
Het parkeren voor bewoners en bezoekers vindt plaats in een collectieve parkeergarage die toegankelijk is vanaf de 
Houttuinlaan. Deze gebouwde parkeervoorziening  maakt het mogelijk om het gebied rondom de 
appartementengebouwen groen in te richten met veel aandacht voor sport, spel en ontmoeting. De garage krijgt een 
houten gevelbekleding met deels groene beplanting en, net als het merendeel van de appartementengebouwen, een 
groen sedumdak. Op de begane grond van de parkeergarage komen enkele ruimtes voor onder andere een post-
pakketpunt, voor andere maatschappelijke voorzieningen en voor de WKO-installatie (Warmte Koude Opslag) van de 
woningen. De kopers en huurders van de appartementen komen niet in aanmerking voor een ontheffing of vergunning om 
in het openbaar gebied te parkeren. Hierover zijn afspraken gemaakt met de ontwikkelaar en dit wordt ook opgenomen in 
de verkoop- en verhuurdocumentatie. Dit biedt de kans om de verblijfskwaliteit van het openbaar gebied van Nieuw-
Middelland te verbeteren.  
 

  
Afbeelding 2: voorlopige impressie parkeergarage De Houttuin  
 
locatie De Molenhoek  
Op 1 maart 2021 is een anterieure overeenkomst gesloten met B@Start B.V. voor het realiseren van 72 appartementen in 
de middenhuur op de locatie Zaagmolenlaan 12. Dit project De Molenhoek is na het project De Houttuin de tweede 
ontwikkeling in het campusgebied zoals in de structuurvisie Middelland-Noord is benoemd. In de overeenkomst zijn 
financiële afspraken en garanties in het kader van het kostenverhaal en afdracht aan het gebiedsfonds opgenomen. 
Naast deze financiële afspraken zijn specifieke afspraken vastgelegd over onder andere de hoogte van de huren en over 
de woningtoewijzing. Huurders die een sociale huurwoning in de gemeente Woerden achterlaten krijgen voorrang. De 
woningen zullen met name geschikt zijn voor 1-2 persoonshuishoudens.  
Het gebouw bestaat uit een in hoogte getrapt volume met een atrium (binnentuin) op een halfverdiepte parkeerkelder met 
een groene buitenruimte en een voetpad aan de randen. Boven de halfverdiepte parkeerkelder heeft de nieuwbouw aan 
de zijde van de Watermolenlaan een hoogte van 4 bouwlagen, aan de zijde van de Zaagmolenlaan een hoogte van 5 
bouwlagen en op de hoek van de Zaagmolenlaan/Watermolenlaan een hoogte-accent van 7 bouwlagen. De hoogte en 
vormgeving sluiten aan bij de spelregels en principes voor het campusgebied uit de structuurvisie Middelland-Noord.  
 



  
Afbeelding 3: impressie nieuwbouw De Molenhoek  
 
De binnentuin en het groen om het gebouw krijgen een specifieke groene inrichting gericht op het versterken van de 
biodiversiteit. Ook komen er in het gebouw nestkasten en voorzieningen in de spouwmuren voor vleermuizen. Het dak 
van het gebouw wordt voorzien van sedum en zonnepanelen. Conform de Parkeervisie Middelland-Noord worden er 55 
parkeerplaatsen in een halfverdiepte parkeergarage gerealiseerd en komen er 3 deelauto’s. Ook wordt in de garage/het 
gebouw gezorgd voor voldoende fietsparkeerplaatsen en ruimte voor scootmobielen. Het ontwerp-bestemmingsplan voor 
het plan De Molenhoek ligt met ingang van 20 mei 2021 tezamen met onder andere de ontwerp omgevingsvergunning ter 
inzage. Vanaf die datum bestaat de mogelijkheid om gedurende 6 weken een zienswijze in te dienen. Na deze termijn 
worden eventuele zienswijzen beoordeeld en zal het bestemmingsplan, samen met de beantwoording van de zienswijzen 
ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. De mogelijkheid van de gezamenlijke voorbereidingsprocedure van het 
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning (in de Wet ruimtelijke ordening wordt dit een coördinatieregeling 
genoemd) benutten wij om tot de gewenste versnelling van de woningbouw op deze locatie te komen.  
 
locatie De Bleek 1  
Met de eigenaar van het perceel De Bleek 1 is in december 2020 een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid 
van woningbouw op deze locatie te onderzoeken. Uitgangspunt daarbij is dat het bestaande kantoorgebouw wordt 
gesloopt en plaats maakt voor nieuwe woningen. Een dergelijke ontwikkeling draagt bij aan een verdere vernieuwing 
rondom het gemeentehuis en zorgt voor een aanzienlijke toevoeging van woningen in dit deel van Nieuw-Middelland. Het 
haalbaarheidsonderzoek naar onder andere de ruimtelijke opzet, het woningbouwprogramma, de parkeeroplossingen en 
de financiële haalbaarheid is nog gaande. Op het moment dat het onderzoek is afgerond en er een planvoorstel gereed 
is, zullen wij uw raad hierover een Raadsinformatiebrief sturen voordat een eventuele anterieure overeenkomst wordt 
afgesloten of een ontwerp-bestemmingsplan in procedure worden gebracht.  
 

  
Afbeelding 4: in rood de begrenzing van het perceel De Bleek 1  
 
locatie Polanerbaan 1-3  
Met de eigenaar van het perceel Polanerbaan 1-3 is eind 2018 een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid 



van woningbouw op deze locatie te onderzoeken. Er zijn enkele gesprekken geweest om te verkennen hoe een 
ontwikkeling van deze locatie zou kunnen plaatsvinden. Eerder dit jaar is duidelijk geworden dat een ontwikkeling op deze 
locatie vanwege lopende huurcontracten niet binnen afzienbare termijn mogelijk is. De eigenaar van het perceel heeft om 
die reden besloten om de intentieovereenkomst niet te verlengen. De huidige invulling van deze locatie met functies zoals 
het datacentrum en het Daan Theeuwes Centrum blijft dus voorlopig ongewijzigd.  
 
locatie St. Antonius  
Bij de vaststelling van de structuurvisie Middelland-Noord op 14 december 2019 heeft de raad een motie aangenomen 
waarin het college onder andere is verzocht om in gesprek te blijven met het St. Antonius over de zorgvisie en het 
zorgaanbod, maar de plannen over de ruimtelijke ontwikkeling met het St. Antonius pas verder te behandelen als de 
zorgvisie gereed is en op instemming van de raad kan rekenen. Om die reden zijn nog geen verdere stappen gezet met 
de gebiedsontwikkeling van de locatie van het St. Antonius. Er is eerst ruimte geboden om duidelijkheid te krijgen over 
het gewenste zorgaanbod voor deze locatie. Met de Raadsinformatiebrief van 6 april 2021 hebben wij de raad 
geïnformeerd over de ontwikkelingen van ZorgSamen (D/21/011427); op 14 april 2021 heeft het St. Antonius een 
bijeenkomst georganiseerd om de raad te informeren over de actuele ontwikkelingen. De komende periode willen wij 
samen met het St. Antonius verkennen op welke wijze de visie op zorg in combinatie met wonen & zorg richting kan 
bieden voor een ontwikkeling van deze locatie.  
 
locatie nieuwe politiekantoor  
Op 28 januari 2021 heeft de raad een besluit genomen over het beschikbaar krediet voor een aanbouw aan het 
gemeentehuis van een nieuw politiebureau. Het project rond de realisering van het politiekantoor wordt in overleg tussen 
de gemeente Woerden en de politieorganisatie naar verwachting formeel opgestart in september van dit jaar. Voor de 
ontwikkeling van het politiekantoor geldt dat dit binnen Nieuw-Middelland een zelfstandig project is waarbij de gemeente 
opdrachtgever is. Net als bij alle andere projecten vindt afstemming plaats om te komen tot een goede samenhang 
binnen Nieuw-Middelland.  
 
Uitwerking openbare ruimte  
Nu de eerste projecten concreet gestalte krijgen, gaan wij ook aan de slag met de uitwerking van de plannen voor de 
openbare ruimte. De huidige functionele inrichting waarbij het parkeren dominant aanwezig is zal plaatsmaken voor een 
nieuwe inrichting zonder straatparkeren. Het principe is dat het parkeren hoofdzakelijk op eigen terrein of op termijn in 
een eventuele openbare parkeergarage plaatsvindt. Dat moet zorgen voor een versterking van de woon- en 
verblijfskwaliteiten van de openbare ruimte in Nieuw-Middelland. De herinrichting van het openbaar gebied zal gefaseerd 
plaatsvinden, zeker zolang in bepaalde delen nog hoofdzakelijk bedrijven en kantoren zijn gehuisvest. Belangrijk 
uitgangspunt is dat het parkeren in de openbare ruimte is gereguleerd op het moment dat de eerste woningen in Nieuw-
Middelland medio 2022 bewoond zijn. Dat is in lijn met de door uw raad vastgestelde parkeervisie Middelland-Noord en 
zoals wij u eerder hebben gemeld in onder andere het raadsvoorstel inzake het stedenbouwkundig- en 
beeldkwaliteitsplan Houttuinlaan 3 (20R.00574). Die parkeerregulering zal concreet betrekking hebben op de 
Houttuinlaan, Zaagmolenlaan, Watermolenlaan en De Bleek waar in de huidige situatie nog straatparkeren mogelijk is. 
Ook voor het parkeerterrein aan de zuidzijde van het station worden maatregelen voor parkeerregulering uitgewerkt. 
Daarbij zorgen wij voor een goede communicatie naar zittende bedrijven en (nieuwe) bewoners. Wij verwachten later dit 
jaar een voorstel voor deze parkeerregulerende maatregelen aan uw raad te kunnen voorleggen.  
 

  
Afbeelding 5: voorlopige impressie toekomstige inrichting Blekerijlaan  



  
 
   
 
Financiën 
Voor het project Nieuw-Middelland heeft uw raad in november 2019, gelijktijdig met de vaststelling van de structuurvisie, 
besloten om een Gebiedsfonds in te stellen (19R.00657). De Nota Reserve Gebiedsfonds Middelland maakt onderdeel uit 
van de structuurvisie Middelland-Noord en bevat de financiële spelregels die gelden voor de gebiedstransformatie. 
Daarbij geldt bijvoorbeeld dat marktpartijen een percentage (2,5%) van de marktwaarde van het nieuw te realiseren 
vastgoed als exploitatiebijdrage betalen. Zoals in de Nota Reserve Gebiedsfonds Middelland is toegelicht, komt die 
exploitatiebijdrage voor een deel ten goede aan de Reserve Infrastructurele Werken en voor een ander deel ten goede 
aan de Reserve Gebiedsfonds Middelland. Vanuit het Gebiedsfonds wordt vervolgens geïnvesteerd in de de herinrichting 
van het openbaar gebied in Nieuw-Middelland. Op het moment dat gelden uit het Gebiedsfonds aangewend moeten 
worden voor de maatregelen in het openbaar gebied, zal uw raad gevraagd worden daarover een besluit te nemen. In het 
najaar van 2021 zal u in een besloten informatiebijeenkomst worden geïnformeerd over de financiële opzet van de 
verschillende ontwikkelingen binnen de Poort van Woerden. 
 
   
 
Vervolg 
Deze Raadsinformatiebrief geeft een overzicht van actuele ontwikkelingen in Nieuw-Middelland. Zoals aangegeven, 
zullen wij uw raad separate voorstellen voorleggen op het moment dat een besluit genomen moet worden over concrete 
projecten binnen Nieuw-Middelland.  
  
 
   
 
Bijlagen 
 


