
Samenvatting reacties concept gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan 
 
Nadat in april 2011 een begin is gemaakt met een nieuwe gebiedsvisie voor WA-laan en 
omgeving, zijn de leden van de klankbordgroep en de werkgroep uitgenodigd weer deel te 
nemen aan het proces. Ondanks dat niet iedereen heeft gereageerd was er duidelijk nog 
steeds veel animo en interesse. Degenen die gereageerd hebben zijn in het afgelopen jaar 
betrokken bij het proces, soms individueel, soms gezamenlijk. Het onderscheid tussen 
werkgroep en klankbordgroep is verdwenen. De combinatie van de twee is de participatie 
groep geworden. 
 
De gebiedsvisie is deze keer minder ingrijpend. De reacties vanuit de participatiegroep zijn 
zowel wat betreft het proces en de inhoud positief. Helaas is het niet altijd gelukt om alle 
stukken ruim van tevoren toe te sturen. Toch is het resultaat, gezien de reacties, positief 
ontvangen. Een van de reacties bevatte de volgende tekst: (waarvoor dank) 
 
“In het algemeen een heldere analyse en een duidelijk plan van aanpak. Het rapport is vanuit 
een ruimtelijkeordeningsgedachte geschreven en minder vanuit een te optimaliseren 
eindresultaat, wat zeker verfrissend is.” 
 
In deze samenvatting worden de reacties per hoofdstuk behandeld. In de reacties zijn ook 
opmerkingen over onjuistheden in de taal en de afbeeldingen gemaakt. Deze zijn veelal 
letterlijk verwerkt en daarom ook niet in deze samenvatting opgenomen als het niet een 
inhoudelijk punt betreft. De reacties zijn zowel mondeling als schriftelijk ontvangen.  
  



Hoofdstuk 1 Aanleiding en Historie 
 

1. Naamgeving gebieden 
 

Samenvatting 
In de visie worden in de tekst de termen plangebied, studiegebied en projectgebied door 
elkaar gebruikt. Dit is verwarrend en komt de helderheid van het stuk niet ten goede. 
 

Beantwoording 
Het stuk hinkt inderdaad op meerdere gedachten. Het is duidelijker als met plangebied het 
totale gebied van de gebiedsvisie wordt aangeduid. De term studiegebied kan daarmee 
verdwijnen. Projectgebieden zijn de gebieden zoals bedoeld in hoofdstuk 4, waarvoor 
specifieke scenario’s zijn gemaakt. 
 

Conclusie 
De tekst en afbeeldingen worden aangepast. 

Hoofdstuk 2 Analyse plangebied 
 

2. Rommelig karakter 

 

Samenvatting 
Het plangebied wordt omschreven als ‘rommelig’. Dit doet geen recht aan het aangenaam 
gevarieerde karakter van het gebied. Het diverse en open karakter van het gebied is vooral 
een kwaliteit. 
 

Beantwoording 
Dat het gebied gevarieerd is in gebruik en verschijningsvorm is inderdaad niet enkel negatief. 
Rondom de Hoogmadeseweg is deze variatie in combinatie met het sterke laanprofiel van de 
weg bijzonder waardevol. Aan de zijde van de WA-laan was het beeld daarentegen wel 
degelijk rommelig. Inmiddels zijn enkele terreinen opgeruimd maar blijft deze zijde kwetsbaar 
door gebrek aan consistente inrichting en gebruik.  
 

Conclusie 
De tekst wordt aangepast om ook de kwaliteit van variatie te noemen. 
 

3. Watersysteem 

 

Samenvatting 
Het is onduidelijk waarom het boezemwater in het gebied geen functie meer heeft. De 
waterplas is aangelegd als (red: tijdelijke) waterberging. Het stuk mist een onderbouwing van 
het hoogheemraadschap voor de conclusies. 
 

Beantwoording 
De waterbergingsopgave in en om het gebied betreft vooral de polders. Binnen de polders 
moet genoeg wateroppervlak zijn om bij regenval water te kunnen bergen voordat het 
weggepompt wordt. Het water wordt uit de polder naar de hoger gelegen boezem gepompt. 
Via de boezem stroomt het water vervolgens naar plaatsen waar het water via rivieren kan 
worden afgevoerd. Binnen het beheersgebied is sprake van één boezemsysteem. Al het 
boezemwater staat met elkaar in verbinding en is belangrijk om het water van gemalen naar 



de buitenrand van het poldergebied te vervoeren. Doodlopende delen zonder gemaal dragen 
niet bij aan het systeem (Het gemaal ligt bij de jachthaven). De boezem moet ook een 
bepaalde bergingscapaciteit hebben om pieken en dalen te kunnen verwerken. Deze 
capaciteit is echter niet gebonden aan de polderindeling. 
Indien het watersysteem daadwerkelijk wordt aangepast zal dit in nauwe samenwerking met 
het hoogheemraadschap gebeuren. 
 

Conclusie 
Behalve enkele taalaanpassingen geen aanpassing. 

4. 30km wegen 

 

Samenvatting 
In de gebiedsvisie wordt geen visie gegeven op de 30km wegen. Daarmee blijft 
onduidelijkheid over de status van de weg terwijl het in de praktijk beter kan worden 
aangegeven. 
 

Beantwoording 
Voor de inrichting en aanwijzing van 30km wegen verwijzen wij naar het Integraal verkeer- 
en vervoerplan (IVVP) en de uitvoeringsvoorstellen die momenteel in de raad worden 
besproken. Het IVVP geeft een duidelijk beeld van de gewenste inrichting van deze wegen. 
Of en wanneer deze inrichting tot stand komt is niet het onderwerp van de gebiedsvisie. 
 

Conclusie 
In de analyse wordt een korte beschrijving van het OV in het gebied opgenomen. 

5. Openbaar vervoer 

 

Samenvatting 
In de gebiedsvisie wordt niet gerept over het openbaar vervoer (OV). 
 

Beantwoording 
In het plangebied zijn verschillende bushaltes (bus 48 en 182). De routes en de haltes zijn 
voor de gebiedsvisie een gegeven en geen punt van discussie. Daarvoor verwijzen wij naar 
het Integraal verkeer- en vervoerplan (IVVP) en de regionale OV-Visie. Het is inderdaad wel 
zo dat in het analysedeel van de visie de bestaande haltes en routes op z’n minst genoemd 
kunnen worden in combinatie met de bestemmingen waarvoor deze van belang zijn. 
 

Conclusie 
In de analyse wordt een korte beschrijving van het OV in het gebied opgenomen. 

6. Zwarte pad 

 

Samenvatting 
Het Zwarte pad, dat langs tennispark de Munnik loopt tot aan het Essenlaantje is niet 
opgenomen in de gebiedsvisie.  
 

Beantwoording 
Het Zwarte pad, dat een overblijfsel is van een oud kerkepad, is inderdaad niet als 
structurerend element benoemd. Dat betekent niet dat de gemeente geen waarde aan het 
Zwarte pad hecht en al helemaal niet dat we van zins zijn het weg te halen. Ook de 
gemeente vindt het pad met bijbehorend groen belangrijk en zal dat in ere houden. 



Het pad heeft echter geen grote betekenis voor het deel ten zuiden van de Hoogmadeseweg 
waarover de gebiedsvisie vooral gaat. In de structuur van fiets- en wandelroutes hoort het 
pad natuurlijk wel thuis. 
 

Conclusie 
Het Zwarte pad wordt als wandelroute in de verkeerskaart opgenomen. 
 

7. Boerderij Sterkenburg 

 

Samenvatting 
De ambitie is om Sterkenburg als cultuurhistorisch waardevol element te behouden en voor 
de boerderij een functie te zoeken die past in de omgeving. Zonder duidelijke stellingname is 
er een risico dat het ontwikkelen van het gebied de genoemde cultuurhistorische waarden 
zal aantasten. Omdat in de gebiedsvisie een duidelijk streven hoort, pleiten wij voor een 
heldere tekst daarvoor. 
 

Beantwoording 
De cultuurhistorische waarde van het boerderijcomplex wordt door de gemeente ook gezien. 
De door u toegestuurde cultuurhistorische verkenning brengt die waarde met veel detail in 
beeld. Het uitgangspunt is dan ook behoud van het complex. 
 
Het behoud is echter van twee belangrijke factoren afhankelijk. Ten eerste is van belang dat 
de uitbreidingsbehoefte van de begraafplaats voldoende ingetoomd kan worden. Uit de tekst 
en de scenario’s blijkt wel dat een volgorde is bedacht in de locatie van uitbreiding. De eerste 
uitbreiding van ca. 350 plaatsen kan op de plek van de waterplas. Hopelijk is dat genoeg. 
Mocht daarna echter nog meer ruimte nodig zijn dan is de richting van de boerderij de 
volgende stap. In scenario 1 is daarvoor te zien dat met het invullen van de ‘taartpunt’ nog 
iets kan worden bereikt maar als dat niet genoeg is dan ligt aansluiting op de bestaande terp 
voor de hand. 
Ten tweede is nog niet duidelijk of de ontwikkeling van de boerderij als uitbreiding van 
Monuta of bezoekerscentrum (financieel) haalbaar is. De gemeente kan en wil momenteel 
geen middelen vrijmaken daarvoor. Mochten daarvoor, zoals aangegeven, middelen bij de 
provincie te vinden zijn, dan proberen we daar zeker aanspraak op te maken. 
 

Conclusie 
Het tekstvoorstel voor de kansenkaart wordt overgenomen. 

Hoofdstuk 3 Gewenste ruimtelijke structuur 
 

Geen specifieke reacties 

  



Hoofdstuk 4 Ontwikkellocaties 
 

8. Hobbytuinen 
 

Samenvatting 
In de beschrijving van de locatie staat dat op deze plek geen ontwikkelingen voorzien zijn. 
Dit is onjuist. Bestemmingsplan W4 zal de bouwmogelijkheden voor de hobbytuinen 
verruimen. 
 

Beantwoording 
In overleg met de gebruikers van de tuinen is inderdaad in bestemmingsplan W4 het bouwen 
van een opslagruimte mogelijk gemaakt. Het gebruik en ruimtelijke uitstraling van de tuinen 
zal hier niet aanmerkelijk mee veranderen. Voor de gebiedsvisie is dat dus geen 
ontwikkeling. 
 

Conclusie 
Geen aanpassing nodig. 

9. Ranzijn 
 

Samenvatting 
Het omdraaien van Ranzijn richting Willem-Alexanderlaan lijkt inderdaad logisch. Kan dat 
eigenlijk wel goed aansluiten op deze weg? En is ook nagedacht over de achterzijde die dan 
aan de Hoogmadeseweg ontstaat? 
 

Beantwoording 
De Willem-Alexanderlaan heeft nu al een aantal aansluitingen, zoals bij het gemeentehuis en 
het zwembad. Dat mogen er niet teveel worden anders kan de doorstroming belemmerd 
worden. Op dit moment is het nog niet problematisch en de verwachting is dat een of twee 
extra nog wel past. Daarnaast wegen de voordelen in dit geval op tegen de nadelen, want de 
Hoogmadeseweg is erbij gebaat om de verkeersbewegingen van Ranzijn kwijt te zijn. 
De aansluiting van Ranzijn op de Hoogmadeseweg is zeker een punt van aandacht. In de 
gesprekken met ranzijn is tot nu toe gesproken over een ‘winkeltuin’. Wij zijn er van overtuigd 
dat hiermee een mooie overgang naar de Hoogmadeseweg kan worden gemaakt zonder 
lelijk hekwerk. Aan deze kant ligt ook een watergang die goed kan worden gebruikt als 
terreinafscheiding. 
 

Conclusie 
Geen aanpassing nodig. 

  



Projectgebied Zwembad en omgeving 
 

10. Vijver bij rotonde 
 

Samenvatting 
In de scenario’s is een vijver getekend in het groen langs de Hoogmadeseweg. Kan daar niet 
de speelplek juist komen? 
 

Beantwoording 
De groen inrichting en vijver in de tekening zijn daar getekend om te laten zijn dat bij de 
nieuwe bebouwing ook een (on)bepaalde hoeveelheid nieuw water hoort en ruimte moet zijn 
voor groen. Dat sluit niet uit dat hier een speelplek kan, al moet dan wel een andere plek 
voor het water bedacht worden. 
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de suggestie van de vijver op deze plek door 
sommige omwonenden bijzonder wordt gewaardeerd. Daarnaast is een vrij flinke speelplek 
in de scenario’s opgenomen langs de Willem-Alexanderlaan. Aan de voorzijde van het 
zwembad is zo’n speelterrein beter bereikbaar en toegankelijk voor de wijk. 
 

Conclusie 
Geen aanpassing. 

11. Luchtkwaliteitsonderzoek 

 

Samenvatting 
In het luchtkwaliteitsonderzoek voor de Willem-Alexanderlaan is destijds meegenomen dat 
Vliko zou worden uitgeplaatst. Wanneer een supermarkt op deze locatie wordt mogelijk 
gemaakt moet onderzoek worden gedaan waarin voor verkeer rekening wordt gehouden met 
een ‘worst case’ scenario, voor zowel de supermarkt zelf als het vrachtverkeer van Vliko. 
 

Beantwoording 
Bij het opstellen van de visie is rekening gehouden met de verschillend omgevingsaspecten. 
Het onderzoek is echter niet voor elk scenario al zodanig ver dat de haalbaarheid 
onomstotelijk is vastgesteld en onderbouwd. Gezien de kosten van dergelijk onderzoek is het 
ook logisch om dat pas te doen als de uitwerking een stap verder is. Op dat moment is het 
inderdaad nodig om de maximale invulling als basis voor het (verkeers)onderzoek te 
gebruiken. Als op dat moment de verplaatsing van Vliko geen reële aanname mocht blijken 
dan hoort het vrachtverkeer van Vliko daar ook bij. 
 

Conclusie 
Wordt in het project zwembad en omgeving meegenomen. Geen aanpassing van de visie. 

Projectgebied Uitbreiding begraafplaats 
 

12. Capaciteit varianten 
 

Samenvatting 
De varianten B en C in de variantenstudie hebben te lage getallen voor uitbreidingsvlek 1. 
 

Beantwoording 
Dit is inderdaad onjuist. Voor dit deel moet de uitbreidingscapaciteit 700 plekken zijn. 

 



Conclusie 
De getallen worden aangepast. 

13. Capaciteit scenario’s 

 

Samenvatting 
De twee scenario’s hebben maar een zeer beperkt capaciteitsverschil. Dit beperkte verschil 
is onvoldoende onderbouwing voor het opbreken van het boerderijcomplex Sterkenburg. 
 

Beantwoording 
In het scenario 2 stond een onjuiste verwijzing naar model E. Dit moet zijn model D. Het 
verschil tussen de twee scenario’s is dan groter omdat in model E nog een watergang tussen 
de oude en de nieuwe begraafterp ligt. 
Zie ook de beantwoording van punt 7. 

 

Conclusie 
Scenario 2 verwijst nu naar model D. 

14. Kwaliteit van de waterpartij 
 

Samenvatting 
De waterpartij heeft zeker een ruimtelijke kwaliteit en wordt te negatief besproken in het 
rapport. 
 

Beantwoording 
De waterpartij is in het verleden als (tijdelijke) bergingslocatie voor het W4-project gegraven. 
Later is ook een keurvergunning verleend om de plas te dempen, al is deze niet gebruikt. De 
belevingskwaliteit van het water is natuurlijk ook een persoonlijke kwestie, maar voor de 
gebiedsvisie is gekeken naar de betekenis die het in het gebied als geheel heeft en naar de 
aansluiting om de omgeving. 
Het water wordt niet gebruikt voor recreatie of iets vergelijkbaars. De randen zijn niet 
bijzonder fraai en zelfs lelijk te noemen aan de zijde van het talud. De investeringen die we 
zouden moeten doen om het toegevoegde waarde te geven voor de openbare ruimte zijn 
groot, terwijl tegelijkertijd ruimte nodig is voor de begraafplaats. 

 

Conclusie 
Geen aanpassing nodig. 

15. Hobbytuinen als uitbreidingsruimte voor de begraafplaats 

 

Samenvatting 
In de beschrijving van de locatie hobbytuinen en ook in de paragraaf over ontwikkelingen bij 
dit projectgebied wordt gesuggereerd dat de tuinen ook nodig zijn voor uitbreiding de 
exploitatie van de begraafplaats niet wordt aangepast. Moet in dat geval niet naar andere 
locaties worden gekeken zoals bijvoorbeeld de gemeentewerf? Als de gemeente dit ziet als 
een reëel risico moet er dan niet een derde scenario voor worden opgenomen? 
 

Beantwoording 
Alle gronden binnen dit projectgebied behalve de hobbytuinen zijn door de gemeente 
aangekocht om de uitbreiding van de begraafplaats mogelijk te maken. Het is daarom ook 
logisch om eerst naar die gronden te kijken als uitbreiding wordt onderzocht. Vervolgens 
komen gronden die op dit terrein aansluiten (ruimtelijk) in aanmerking. Met de bouw van het 
gemeentehuis is uitbreiding richting de noordzijde moeilijk zo niet onmogelijk geworden. Dat 



de tuinen dan gezien worden als de ‘makkelijke’ oplossing wordt door de tuineigenaren als 
onrechtvaardig gezien. Dat is begrijpelijk. 
De scenario’s in de gebiedsvisie zijn mogelijk én wenselijk. Daarom kan het voorgestelde 
scenario niet worden toegevoegd. Het is namelijk niet wenselijk. De gebiedsvisie sluit dus uit 
dat de uitbreidingsbehoefte van de begraafplaats niet wordt beperkt. Deze groeibeperking is 
een voorwaarde voor het uitvoeren van de in de visie gestelde ruimtelijke 
uitwerkingsmogelijkheden. 

 

Conclusie 
Geen aanpassing nodig. 

16. Uitgangspunt behoud hobbytuinen 

 

Samenvatting 
Bij de spelregels van beide scenario’s  staat tussen haakjes ‘aandacht voor het waterpeil’. 
Daar moet ook worden toegevoegd ‘waterkwaliteit’ en de ‘veilige begrenzing’ van de tuinen. 
 

Beantwoording 
Bij aanpassing van de waterhuishouding in het gebied moet inderdaad behalve het waterpeil 
ook de waterkwaliteit meegenomen worden.  
De overgang tussen begraafplaats en tuinen zou er niet toe moeten leiden dat de tuinen 
publiek toegankelijk worden. Dat is duidelijk, ook zonder opname in de uitgangspunten. 
 

Conclusie 
De term ‘waterkwaliteit’ wordt opgenomen in de spelregels zodat deze niet kan worden 
vergeten. 
 

  



Projectgebied RZG en Cardea 
 

17. Bouwhoogte ziekenhuisterrein 
 

Samenvatting 
De opgenomen bouwhoogte van 16 meter is mogelijk onvoldoende om de wensen van de 
zorggroep te realiseren. In verband met de nodige technische ruimten op het dak is een 
hoogte van 20 meter wenselijk.  
 

Beantwoording 
De bouwhoogte van 16 meter is voldoende om de 4-laagse bebouwing zoals die is 
voorgesteld in de variantenstudie te realiseren. De hoogte die de omgeving ervaart moet wat 
ons betreft daarop aansluiten. De technische voorzieningen kunnen gezien worden als 
ondergeschikt. 
De technische ruimten op de gebouwen zullen niet het hele gebouwoppervlak bestrijken. 
Door deze terugliggend uit de gevel te bouwen en te kiezen voor plekken die niet bepalend 
zijn voor het aanzicht hoeft het algehele beeld niet te worden aangepast. 
 

Conclusie 
In de scenario’s wordt aan de tekst toegevoegd dat technische ruimten op de gebouwen 
kunnen worden gemaakt. 

18. Bouwhoogte Cardea-terrein 

 

Samenvatting 
De voorgestelde bouwhoogte aan de zijde van Holtlant is te hoog. In plaats van 12 meter zou 
dit 8 meter moeten zijn om het uitzicht en de privacy van de omwonenden beter te 
beschermen. 
 

Beantwoording 
De afstand tussen de bedoelde gebouwen en de woningen van het holtlant is ruim genoeg 
voor de voorgestelde bouwhoogte. In overleg met de zorggroep is echter gekozen om een 
verdere verfijning van de bouwhoogte aan te brengen waardoor de gevel aan de zijde van 
Holtlant tot 8 meter wordt beperkt. 
 

Conclusie 
In de scenario’s wordt aan de tekst toegevoegd dat technische ruimten op de gebouwen 
kunnen worden gemaakt. 
 

19. Woningbouw Cardea-terrein 

 

Samenvatting 
Het bouwen van woningen zo dicht op de A4 is vanuit milieu hygiënisch oogpunt ongewenst. 
Vooral het geluid en de gezondheidseffecten maken dit tot een ongeschikte plek. 
 

Beantwoording 
Het geluidonderzoek laat zien dat op deze locatie maar beperkt kan worden gebouwd voor 
een gevoelige functie als wonen, tenzij aanvullende maatregelen worden genomen. De 
mogelijkheden hiervoor zijn dus afhankelijk van de ontwikkeling van Vierzicht kavel 1. Op die 
kavel kan een gebouw voor aanvullende afscherming zorgen. 



De normen voor luchtkwaliteit zoals de wet deze stelt worden in het gebied niet 
overschreden. Uit het advies van de GGD voor deze locatie blijkt echter wel dat in de 
nabijheid van de rijksweg de risico’s voor de gezondheid hoger zijn. 
De combinatie van deze aspecten hebben geleid tot een woningbouwvariant met een lage 
dichtheid en een beperkte bouwhoogte. 
 

Conclusie 
Geen aanpassing nodig. 

20. Huidig gebruik zusterhuis Leythenrode 
 

Samenvatting 
In de visie staat dat het zusterhuis buiten gebruik is. Dit is onjuist. 
 

Beantwoording 
Met de tekst wordt bedoeld dat het gebouw niet gebruikt wordt voor de huisvesting van 
verplegend personeel. 
 

Conclusie 
Geen aanpassing nodig. 

21. Bestaande bouwmogelijkheden Leythenrode  

 

Samenvatting 
In de scenario’s vormt de huidige planologische situatie (bestemmingsplan Centrum) 
uitgangspunt voor de locatie Leythenrode. Hier is door de gemeente het bestemmingsplan 
verkeerd geïnterpreteerd. Daardoor wordt hogere bebouwing voorgesteld dan het 
bestemmingsplan toestaat en de studie van de zorggroep vraagt. 
 

Beantwoording 
In het bestemmingsplan Centrum is de goothoogte voor het gehele bouwvlak 15 meter. De 
totale bouwhoogte inclusief kap is zelfs 20 meter. Doordat in bestemmingsplan centrum met 
een arcering ook bestaande gebouwen zijn ingetekend kan discussie ontstaan over het vlak 
dat bebouwd mag worden. Het gaat hier echter om het hele vlak, begrensd door een dikke 
lijn. Dat de omgeving de mogelijkheid van 20 meter (!) bouwhoogte dicht tegen de 
Munnikenweg als ongewenst wordt gezien is begrijpelijk. 
De voorgestelde bouwhoogten aan de kant van de munikkenweg zijn voor de scenario’s 
respectievelijk 12 meter en 2 lagen met kap (ca. 10 meter). Dat is aanzienlijk minder dan wat 
het huidige bestemmingsplan toestaat en in lijn met de studie van de zorggroep. 
 

Conclusie 
Geen aanpassing nodig. 

22. Voorkeursgrenswaarde geluid  

 

Samenvatting 
In het geluidsonderzoek wordt gebruik gemaakt van 53dB-contouren. In andere onderzoeken 
wordt ook wel 48dB gebruikt. Waarom dit verschil? Is voor de bestaande situatie al eens een 
hogere grenswaarde vastgesteld? 
 

Beantwoording 
De voorkeursgrenswaarde is 48 decibel (dB). Onder deze waarde wordt de geluidsbelasting 
per definitie als acceptabel gezien. Daarboven kan met een besluit hogere waarden een 
gevoelige functie alsnog mogelijk gemaakt worden. Voor geluid van de rijksweg is de 



bovengrens 53dB voor nieuwe of uitbreidende functies en 58dB voor bestaande functies. 
Vandaar dat de maatgevende contour van 53dB is gebruikt. 
Voor 50km/u-wegen is de absolute bovengrens 63dB en in het regionale beleid 58dB. In het 
verleden is gemeentebreed de grenswaarde op 53dB vastgelegd, maar voor specifieke 
projecten ook hogere waarden dan dat. In bijlage 3 staat een uitgebreidere toelichting op de 
betekenis van de waarden. 
 

Conclusie 
Geen aanpassing nodig. 

23. Groen langs Willem-Alexanderlaan bij Cardea  

 

Samenvatting 
Wordt de groene strook langs de Willem-Alexanderlaan (red: feitelijk Simon Smitweg) hier 
een voorkant? 
 

Beantwoording 
Het nieuwe gebouw van Cardea zal de voordeur hebben aan de Simon Smitweg, tegenover 
de brandweer. Aan de zijkant van het gebouw, parallel aan de Simon Smitweg (A4-kant), is 
ook het parkeren en halen- en brengen voorzien. In overleg met Cardea is ervoor gekozen 
om de groene rand langs de weg als buffer te houden tussen bebouwing en de weg. Het 
karakter is daarmee eerder een achter- dan een voorkant. De parkeerplaatsen worden door 
het groen aan het zicht ontnomen. 
 

Conclusie 
Geen aanpassing nodig. 

24. Verbinding tussen Cardea en ziekenhuis  

 

Samenvatting 
Indien op het Cardea-terrein het verpleeghuis wordt gebouwd is voor de bedrijfsvoering een 
verbinding tussen de twee locaties nodig. 
 

Beantwoording 
In het scenario is een gebouwde verbinding opgenomen tussen de twee locaties. Daarmee is 
een luchtbrug bedoeld die het profiel van het dijkje niet aantast. Het maken van een op 
maaiveld gelegen verbinding waarover ook zwaarder transport kan plaatsvinden is mogelijk, 
als het aan het begin van de dijk wordt gemaakt. Op die plek is de aantasting beperkt. De 
toegang over deze verbinding wordt beperkt tot de voor de logistiek noodzakelijke 
bewegingen. 
 

Conclusie 
In de uitwerking van het project wordt hiermee rekening gehouden. Geen aanpassing nodig. 
 
 


