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PROGRAMMA KLANKBORDGROEP #1

Uitgenodigd waren alle leden van de klankbordgroep, samengesteld 
naar aanleiding van de eerste brede bewoners bijeenkomst in het kader 
van participatie (29 januari). Het doel van de bijeenkomst was om de 
ideeën van landschaps architectenbureau plein06 te delen en te toet-
sen aan de zienswijze van de klankbordgroepleden.

Het programma zag er als volgt uit: 
1. 19.15 uur: Introductie door projectleider Tara van den Ban  
2.  19.30 - 20.00 uur: presentatie door landschapsarchitect  

Linde Elsinga  
3.  20.00 - 20.45 uur: uit elkaar in twee groepen  

(ca 45 minuten discussie aan tafel)
4. 20.45 uur - einde: plenaire terugkoppeling

De introductie van Tara ging vooral in op de plangrens. Ook stond een 
nadere kennismaking met de klankborgroep op het programma. Enke-
le leden van de klankbordgroep maakten duidelijk dat zij de verwach-
ting hadden, dat de strook ten oosten van het plangebied integraal zou 
worden meegenomen in de ontwikkeling van ’t Suyt II en waren verrast 
dat dit niet zo bleek te zijn. 
Belangrijk aandachtspunt voor het structuurvoorstel was de  
ontsluiting  van de wijk in relatie tot de verkeersoverlast vanuit de sport-

De opzet van de bewonersavond was als volgt: 

1.  Intro Tara    30 - 45 minuten

2.  Presentatie Linde   30 minuten

3.  Uit elkaar in twee groepen (ca 45 minuten discussie aan tafel)

De introductie van Tara ging in op de plangrens. De klankbordgroep had 

de verwachting dat dit integraal zou worden meegenomen en was verrast 

dat dit niet was gebeurd.

Belangrijk aandachtspunt voor het structuurvoorstel is de ontsluiting 

van de wijk in relatie tot de verkeersoverlast vanuit de sportvelden. De 

mandelige binnengebieden kunnen interessant zijn, mist goed afgestemd 

met toekomstige bewoners, het beheer goed wordt georganiseerd en 

nagedacht over de soort woningen rondom de mandelige gebieden. 

Een anders aandachtspunt is het aandeel appartementen, waarvan 

goede voorbeelden moeten worden getoond die passend zijn in een 

landelijke uitstraling en niet te hoog dienen te zijn. 

Vier aandachtspunten werden gezamenlijk benoemd om te 

onderzoeken in het vervolgtraject:

1. Plangrens en extra groenstrook

2. Ontsluiting van de woonwijk

3. Mandelige gebieden 

4. Inpassingen appartementen (met goede referenties onderbouwen)

De vier aandachtspunten worden meegenomen ter onderzoek in 

het vervolgtraject in de zomer en op de volgende klankbordgroep 

bijeenkomst nader worden toegelicht of worden verduidelijkt. 

velden. De mandelige binnengebieden kunnen interessant zijn,  
mist goed afgestemd met toekomstige bewoners, mits het beheer 
goed wordt georganiseerd en mits wordt nagedacht over het type  
woningen rondom de mandelige gebieden. 

Een ander aandachtspunt was het aandeel appartementen en de 
hoogte daarvan. Met goede voorbeelden zal moeten worden aange-
toond dat dit passend kan zijn in een landelijke uitstraling. 

Vier aandachtspunten werden gezamenlijk benoemd om te  
onder zoeken in het vervolgtraject: 
1. Plangrens en extra groenstrook  
2. Ontsluiting van de woonwijk  
3. Mandelige gebieden  
4.  Inpassingen appartementen (met goede referenties  

onderbouwen)  

De vier aandachtspunten worden meegenomen ter onderzoek in  
het vervolgtraject in de zomer en op de volgende klankbordgroep  
bijeenkomst nader toegelicht of verduidelijkt. 



AANWEZIG 
Ca 15 mensen uit de klankbordgroep. 

Projectleider Gemeente Waddinxveen: Tara van der Ban

plein06: Linde Elsinga, Ola Gabrys

Tekstueel - Communicatie: Karin Jongkind, Manon van de Graaf

AANWEZIGEN

Deelnemers uit de klankbordgroep:

Angelique Anderson
Natalie Berghoef
Pieter de Booij
Henk Ensink
Letty Schoenmakers
Jolanda Los
Marten en Colinda van Deel
Gert van Straalen
Jeroen van Gils
Bart van Laar
Ingmar Waller

Projectleider gemeente Waddinxveen: Tara van den Ban 
plein06: Linde Elsinga, Ola Gabrys 
TekstUeel - communicatie: Karin Jongkind, Manon van de Graaf 



STRUCTUUR
GROEN, WATER, EN BINNENWERELDEN



PLUSPUNTEN
• Bijzondere wijk 

• Leuke en ruime opzet

LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR
• Natuurlijke uitstraling

• Goede landschapslijnen

• Veel groen en water

• Mandelige binnenwereld (mits goede afspraken)

• Maximaal drie woonlagen

OVERGANGEN
• Mooie overgang naar het perceel met agrarische 

bestemming 

• Groene buffer tussen ‘t Suyt I en ‘t Suyt II

• Hoog groen tegen verlichting van sportvelden

• Rand reageert goed op vrije kavels

MINPUNTEN
• 30% sociale huur

• Groene strook niet integraal meegenomen

• Aanwezigheid van te hoge appartementen

VERBETERPUNTEN
MANDELIG GEBIED
• Lastig beheerbaar

• Mandelige gebieden werken het beste met (duurdere) koopwoningen

GROENSTROOK
• Groenstrook weiland benoemen

• Groenstrook meenemen, zodat gegarandeerd kan worden dat deze 
groen blijft

SUGGESTIES
• Plukbos of tiny forest in de groenstrook

• In plaats van hoogbouw (ongewenst) bijvoorbeeld geschakelde 
bungalows met (gedeelde) patiotuinen voor ouderen en mindervaliden

• Centrale speelplek zoals in Kralingen waar ouders met kinderen kunnen 
zitten en spelen

• Denk na over passende straatnamen

• Uitbreiden in de groenstrook niet met te veel extra woningen maar begrip 
voor passende oplossing in aantallen

• Hogere bebouwing aan de rand, met behoud van ‘Polderzicht’ over de 
Bentwoudlaan

• Lage verlichtingsmasten van ca 4 meter toepassen

• Uitstraling en beeld van schapenweide als uitgangspunt nemen

terugkoppeling bewonersavond ‘t Suyt II
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VERKEER
ONTSLUITINGEN, PARKEREN EN HULPDIENSTROUTE



PLUSPUNTEN
• Parkeerplaatsen groen ingepast

MINPUNTEN
ONTSLUITING VIA FLORIJNLAAN
• Locatie van de ontsluiting naar Florijnlaan

• Extra belasting Florijnlaan

VERKEERSDRUKTE IVM SPORTVELD
• Verkeersdruk gehele wijk incl. Onderweg

VERBETERPUNTEN
• Hoofdontsluiting plangebied

• Ontsluiting over Florijnlaan en niet langs Hospice

GEBIEDSONTSLUITING IRT SPORTVELD
• Verkeersveiligheid op de Florijnlaan

• Uitgangswegen (in huidig scenario niet haalbaar i.v.m. 
drukte tussen 17:00 en 19:00 uur en op zaterdagen)

INPASSING BENTWOUDLAAN
• Geluidswal rondweg meenemen

SUGGESTIES / AANDACHTSPUNTEN
• Koplampen (op bruggen) schijnen woningen aan de Florijnlaan in. Let 

op de oriëntatie van de weg

• Let op de dominante verkeesstromen, mensen richting de Snelweg 
nemen (overwegend) de Plasweg naar het zuiden, intern dorpsverkeer 
neemt (overwegend) de Plasweg richting het noorden

SNELHEIDSREMMENDE MAATREGELEN
• Snelheidsremmende maatregelen in de wijk 

• Onderzoek hoe het bestemmingsverkeer van het sportveld minder 
hard kan rijden. De oorzaak van de overlast komt vooral van hard 
rijdende bezoekers, niet zo zeer van de bewoners - die passen hun 
snelheid aan als ze de wijk in komen rijden. 

• Snelheidsremmende maatregelen op de Florijnlaan toepassen

GEBIEDSONTSLUITING IRT SPORTVELD
• Onderzoek naar andere ontsluiting sportveld

• Misschien twee ingangen? Dus meer routes om te verdelen

• Combinatie ontsluiting onderweg en Florijnweg

INPASSING BENTWOUDLAAN
• Inpassing Bentwoudlaan integraal meenemen

• Geluidswal Bentwoudlaan meetekenen

terugkoppeling bewonersavond ‘t Suyt II
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DUURZAAMHEID
DEELAUTOS, SPEELPLEKKEN, GROENE BINNENWERELD



ALGEMEEN
• Idealistisch maar wel verplicht aan milieu

PLUSPUNTEN
NATUURLIJK EN GROEN
• Landelijk karakter, straalt rust uit

• Natuur en groen

• Achtertuinen in verlengde met gemeenschappelijke groene 
ruimte

• Groen gebied rechts blijft alsnog groen

DUURZAAMHEID
• Goede ideeën over duurzaamheid

DEELMOBILITEIT
• Deelauto concept positief, maar wellicht niet passend bij de 

doelgroep

SPELEN
• Veel speelplekken en rustplekken

MINPUNTEN
• Zonnepanelen passen niet bij ‘t Suyt I (landelijke uitstraling)

VERBETERPUNTEN
MANDELIG GEBIED
• Uitvoering mandelig gebied

WATER
• Wat betreft de waterpartijen waakzaamheid gevaar kleine kinderen 

SUGGESTIES /AANDACHTSPUNTEN
ENERGIEBRON
• Welke energiebron gaat de wijk voorzien? Liever geen biomassa 

als energiebron

DEELMOBILITEIT
• Denk na over diverse vormen van deelmobiliteit. Bijvoorbeeld een 

‘Deelstint’ waar ouders gebruik van kunnen maken. Of bijvoorbeeld 
een deel-step

SPELEN
• De speelplek in ‘t Suyt I is uitgevoerd in donker materiaal. Het 

zwarte rubber geeft vlekken

terugkoppeling bewonersavond ‘t Suyt II
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