
voor diverse doelgroepen. Voor de ontwikkeling van 
de huurwoningen werkt de gemeente samen met 
woningbouwcorporatie GroenWest. In dit plan blaast 
de ontwikkelaar het monumentale stationsgebouw 
en privaatgebouw nieuw leven in én herstelt de 
gebouwen in hun oorspronkelijke staat. Dit jaar is 
de gemeente gestart met het bouwrijp maken van 
het gebied. Meer informatie vindt u op de website 
Spoorpark Mijdrecht.

 ARGON
 De gemeente en sportvereniging Argon zijn het eens 

over de inzet van 3 sportvelden voor 100 tot 150 
betaalbare woningen voor starters en senioren. De 
gemeente denkt voor senioren aan een ‘Knarrenhof’. 
Hier wonen ouderen zelfstandig, maar kijken ze 
goed naar elkaar om. Het gaat om de velden 4, 5 
en 6. De sportvelden 1, 2 en 3 blijven sportvelden. 
Sportveld 7 wordt een kwartslag gedraaid en wordt 
kunstgrasveld. En op het grasveld achter sporthal 
De Phoenix komt een nieuw sportveld. De gemeente 
stelt geld ter beschikking aan Argon voor renovatie 
van de verenigingsgebouwen. De gemeente werkt de 
komende tijd de afspraken met sportvereniging Argon 
verder uit in een plan van aanpak. De gemeenteraad 
moet nog instemmen met de voorwaarden voor de 
ontwikkeling.

DE MARICKEN I
 De wijk De Maricken I is bijna klaar. Hier zijn de 

plan moet de doorstroom van het verkeer in Vinkeveen 
verbeteren. Het college stelt voor eenrichtingsverkeer 
op de Kerklaan en Herenweg richting de N201 in te 
voeren. En een nieuwe weg aan te leggen vanaf de 
afrit van de N201 ten noorden van de Julianalaan 
met eenrichtingverkeer in de tegenovergestelde 
richting. Bij deze verkeersoplossing is een doorsteek 
tussen de Julianalaan en de Kerklaan noodzakelijk. 
De gemeenteraad heeft het college opgedragen 
variant B mee te nemen in de verdere uitwerking 
van het centrumplan. De raad heeft benadrukt dat de 
uitwerking van het centrumplan in nauwe samenspraak 
met omwonenden moet plaatsvinden.

BON-GRONDEN
 Volgend jaar wil de gemeente starten met de bouw 

van een nieuwe brandweerkazerne vlakbij het PenR-
terrein bij de afslag van de A2 in Abcoude. De oude 
brandweerkazerne voldoet niet meer aan verschillende 
wettelijke eisen. Met een nieuwe kazerne waarborgt de 
gemeente goede brandweerzorg voor Abcoude. Tussen 
het PenR-terrein, de nieuwe brandweerkazerne, de A2 
en de randen van de woonwijk ligt nu nog een weiland 
(bekend als de Bon-gronden). Dat weiland biedt goede 
kansen voor woningbouw. Hoe die woningbouw eruit 
komt te zien weet de gemeente nog niet. De gemeente 
ziet hier vooral kansen voor woningen voor ouderen en 
starters.

 KEES BON ZAAL 
 De locatie is gekocht door een partij die kleine 

woningen gericht op ouderenzorg wil bouwen. De 
plannen werkt de initiatiefnemer nu uit. De bouw kan 
naar verwachting in 2022 starten.

 DE ZUWE
 Ruimtelijk gezien past woningbouw grenzend aan het 

beschermd dorpsgezicht van Baambrugge. Het gaat om 
ongeveer 18 woningen. Het plan bestaat uit een mix 
van woningen, waarvan minimaal 30% sociale huur en 
betaalbare koop- en vrijesectorwoningen. De gemeente 
stelt op dit moment samen met de ontwikkelaar de 
kaders op. De gesprekken met de buurt zijn gestart. Het 
dorpscomité Baambrugge wordt hier ook bij betrokken.

RIJKSSTRAATWEG 85 
 Een initiatiefnemer heeft een plan ingediend voor het 

verbouwen van de boerderij en bijbehorend koetshuis 
tot 7 tot 9 appartementen. Op het achtererf staan 9 
woningen gepland. De boerderij ligt tegen de kern 
van Baambrugge en in het beschermd dorpsgezicht. 
Het plan past in de dorpsvisie Baambrugge. Het 
vergroot de recreatiemogelijkheid voor inwoners met 
de aanleg van een zogeheten klompenpad. Dit pad 
verbindt het woonerf via de Rijkstraatweg met het dorp 
Baambrugge, en loopt verder via het parkgebied langs 
de Toertocht naar het natuur/recreatiegebied langs het 
spoor. De kleine boomgaard in het plan biedt een plek 
voor ontmoeting in het dorp. De gemeente werkt nu 
aan het bestemmingsplan om woningbouw mogelijk te 
maken. 

klankbordgroep geeft advies. In 2022 wil het college 
de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie 
door de gemeenteraad laten vaststellen.

DE MEIJERT
 De 2 tennisverenigingen uit Mijdrecht en de gemeente 

hebben afspraken gemaakt over de toekomstige 
invulling van de tennislocaties. Op korte termijn 
komen er padelbanen, extra tennisbanen en een jeu 
de boulebaan. Dit wordt uiteindelijk 1 tennislocatie. 
Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningbouw 
op de locatie De Meijert en de tennislocatie van 
Tennisvereniging Mijdrecht. De gemeente ziet kansen 
voor 100 tot 200 betaalbare woningen voor starters en 
senioren, zowel koop- als huurwoningen. De tennishal 
maakt geen onderdeel uit van de plannen. De gemeente 
presenteerde tijdens de informatieavond 3 mogelijke 
manieren voor de invulling. Hierop heeft de gemeente 
veel reacties gekregen. Samen met een aantal 
bewoners verwerkt de gemeente - waar mogelijk - de 
reacties in de voorwaarden voor de ontwikkeling van 
de woningbouw. Deze voorwaarden legt het college in 
2022 voor aan de raad.

TWISTVLIED
 Klein wonen kan het antwoord zijn op de behoefte aan 

betaalbare woningen voor 1-persoonshuishoudens. 
Op deze locatie bouwt de gemeente 50 betaalbare 
starterswoningen. Het gaat om 26 sociale 
huurwoningen en 24 betaalbare koopwoningen (tot 
170.000 euro) van circa 45 m2. In het eerste kwartaal 
van 2022 start de sloop van de oude school. Daarna 
start de bouw van de appartementen. 

GOSEWIJN VAN AEMSTELSTRAAT
 Op deze locatie bouwt GroenWest 24 

sociale huurappartementen. Het gaat om 
levensloopbestendige en energiezuinige 
appartementen met 2 slaapkamers. Alle appartementen 
zijn inmiddels toegewezen aan senioren. Vanwege 

de ligging aan de rand van het centrum, nabij 
voorzieningen, zijn de woningen zeer geschikt 
voor deze doelgroep. Bijna alle senioren laten een 
eengezinshuurwoning binnen de gemeente achter. 
Dit zorgt voor doorstroming op de woningmarkt. 
De regeling Van groot naar beter heeft daaraan 
bijgedragen. De oplevering van het complex is gepland 
in januari 2022.

 PRINS BERNHARDLAAN
 Op deze locatie bouwt GroenWest 21 sociale 

levensloopbestendige huurappartementen voor 
senioren. Het gaat om energiezuinige appartementen 
met 2 slaapkamers. Ook deze appartementen zijn 
inmiddels toegewezen aan senioren. Vanwege 
de ligging aan de rand van het centrum, nabij 
voorzieningen, zijn de woningen zeer geschikt 
voor deze doelgroep. Bijna alle senioren laten een 
eengezinshuurwoning binnen de gemeente achter. 
Dit zorgt voor doorstroming op de woningmarkt. 
De regeling Van groot naar beter heeft daaraan 
bijgedragen. De oplevering van het complex is gepland 
in april 2022.

 STATIONSLOCATIE
 (SPOORPARK MIJDRECHT)
 Op de oude stationslocatie staat de bouw van 35 

(sociale) huurwoningen en 36 koopwoningen gepland. 
Het gaat om woningen in verschillende prijsklassen. 
Daarmee ontstaat een wijk met een woonprogramma 

afgelopen jaren al ruim 400 woningen gebouwd. Op 
dit moment worden de laatste straten van de wijk 
ingericht. Alle woningen uit deze fase zijn inmiddels 
verkocht. Begin 2022, wanneer fase 5 gereed is, start de 
gemeente met het inrichten van het groengebied in de 
Maricken I. 

 DE MARICKEN II 
 Achter de schermen werkt de gemeente hard aan De 

Maricken II, een wijk die aansluit op De Maricken I. 
In deze wijk komen ongeveer 600 woningen. Hiervan 
wordt 30% sociale huurwoningen en 15% middeldure 
huurwoningen of betaalbare koopwoningen. De 
startdatum is nog niet bekend. De ontwikkelaars en de 
gemeente werken momenteel de plannen verder uit. 

 VOORBIJ-LOCATIE (HERENWEG 116-118)
 Aan de Herenweg heeft een initiatiefnemer een 

plan ontwikkeld voor de bouw van ongeveer 50 
woningen. In juli 2021 heeft de gemeenteraad de 
uitgangspunten voor de ontwikkeling vastgesteld. Het 
plan bestaat uit een mix van vrije kavels en betaalbare 
huur- en koopwoningen. Hiervan wordt 30% sociale 
huurwoningen en 15% middeldure huurwoningen 
of betaalbare koopwoningen. De gemeente gaat nu 
aan de slag met een bestemmingsplanwijziging. Het 
college wil dit begin 2022 aan de raad voorleggen. Na 
vaststelling kan de initiatiefnemer aan de slag met de 
bouw.

JUMBO EN CSW WILNIS 
 De gemeente is samen met Combinatie Sportclub 

Wilnis (CSW) en Jumbo de mogelijkheden aan het 
onderzoeken voor de verplaatsing van de Jumbo 
naar de locatie van CSW. De 3 partijen willen graag 
1 nieuw en duurzaam gebouw: met daarin de 
sportaccommodatie van CSW én de Jumbo. Als de 
Jumbo naar de CSW-locatie gaat, ontstaat er ruimte 
voor woningbouw aan de Molmlaan in Wilnis. 
Uit eerste onderzoeken blijkt dat er verschillende 
mogelijkheden zijn voor woningbouw aan de 
Molmlaan. In alle varianten zit minimaal 30% sociale 
huur en 15% middeldure huur. 

CENTRUMPLAN VINKEVEEN
 Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente 

tussen de 250 en 300 woningen bouwen, ongeveer 
1.000 m² aan voorzieningen realiseren en de 
verkeersveiligheid op de Herenweg verbeteren. Voor dit 

voor diverse doelgroepen. Voor de ontwikkeling van 

de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie 

 De 2 tennisverenigingen uit Mijdrecht en de gemeente 

de ligging aan de rand van het centrum, nabij 

 DE MARICKEN II 
 Achter de schermen werkt de gemeente hard aan De 

 VOORBIJ-LOCATIE (HERENWEG 116-118)
 Aan de Herenweg heeft een initiatiefnemer een 

Wethouder Rein Kroon: “Hierbij treft u het nieuwe overzicht van 
bouwprojecten in onze gemeente. Nog nooit zijn we met zoveel plannen 
tegelijk bezig geweest. Het kan onze inwoners die op zoek zijn naar een 
woning niet snel genoeg gaan. Maar goede woningen bouwen kost tijd, 
geld en mankracht. Daarom heeft de gemeente bij de provincie Utrecht 
een subsidie aangevraagd voor begeleiding van woningbouwprojecten 
in De Ronde Venen. De provincie heeft deze subsidie toegekend. Hierdoor 

ontstaat er een versnelling van de woningbouw in de provincie Utrecht tussen 2021 en 2024. De 
gemeente zet deze subsidie het komende jaar in voor de woningbouwprojecten de Twistvliedlocatie 
en de Maricken 2. In totaal betreft het de bouw van ruim 1.000 woningen waarvan ongeveer 50% 
betaalbare woningen (sociale huur, betaalbare koop of middeldure huur).”

U ziet per dorp waar er plannen zijn voor 
woningbouwontwikkeling
Dit zijn bouwplannen die al in ontwikkeling zijn. En locaties die 
de gemeente onderzoekt om te kijken of daar kansen liggen 
voor woningbouw.

Het is een overzicht van de grootste plannen
Op veel plekken in de gemeente ontwikkelen initiatiefnemers 
op kleine schaal bouwplannen. Dat gaat om bouwplannen van 
een paar woningen. Het kan gaan om oude bedrijfspanden die 
verbouwd worden tot woning, of om een paar woningen op 
een braakliggend terrein in een dorp.

De gemeente heeft de ambitie 4800 woningen 
te bouwen voor 2040
Voor de woningbouwambities op de langere termijn 
zoekt de gemeente geschikte locaties. Denk aan locaties 
als de Tuinderslaan in Mijdrecht. Voor dit soort potentiële 
toekomstige bouwlocaties is medewerking nodig van de 
provincie. Hierover is de gemeente met de provincie in 
gesprek.

BEDRIJVENTERREIN DE ENGEL 
 IN AMSTELHOEK
 Dit gebied bestaat uit bedrijfsgebouwen en 

betonnen vlaktes voor opslag. De panden zijn 
van een ontwikkelaar. De gemeente en de 3 
projectontwikkelaars willen dit bedrijventerrein 
gebruiken voor woningenbouw. 45% van deze 
woningen moet van de gemeente sociale huur- en 
betaalbare koopwoningen worden. Inwoners van 
Amstelhoek denken mee over het ontwerp, de planning 
en de uitvoering van deze nieuwe woonwijk. Ze doen 
dit via een klankbordgroep. Hierin zitten omwonenden 
en vertegenwoordigers van wijkcomité Amstelhoek en 
stichting Leefbaarheid Industrieterrein Amstelhoek. De 
klankbordgroep brengt ideeën en wensen in en geeft 
advies. 

DE HOEF
Verschillende kleine woningbouwinitiatieven 

 Aan de Eerste Hoefweg 7 verbouwt de eigenaar de 
oude showroom van Floor Verbruggen Motoren tot 
een gebouw met woonappartementen. Hiervoor heeft 
de gemeente toestemming gegeven. Op De Hoef 
Oostzijde 67A zat een agrarische bedrijf. Voor deze 
locatie heeft de gemeente voorwaarden opgesteld voor 
de bouw van enkele starters- en seniorenwoningen. 
De verwachting is dat de gemeenteraad deze maand 
hierover een besluit neemt. 

De gemeente en bewoners gaan in overleg met de 
provincie Utrecht

 De provincie stelt dat je bij dorpen 50 woningen 
mag bijbouwen. Gemeente en bewoners van het 
dorpscomité gaan met de provincie bekijken onder 
welke voorwaarden dit mogelijk is

HOFLAND
 De Hofl andschool en de Eendracht krijgen na ruim 

40 jaar een nieuw gebouw. De nieuwe school 
komt aan de kant van de Kogger. Het wordt een 
duurzaam en energieneutraal gebouw met ruimte 
voor kinderopvang. Door het nieuwe schoolgebouw 
2 verdiepingen hoog te maken, ontstaat er ruimte 
voor woningen. De gemeente onderzoekt nu 
hoeveel woningen er kunnen komen en voor wie. 
De schatting is dat er ruimte is voor ongeveer 100 
woningen. De gemeente wil betaalbare woningen 
bouwen voor starters en senioren. Samen met de 
buurt houdt de gemeente aandacht voor groen, 
behoud van speelgelegenheid, veiligheid, verkeer 
en parkeergelegenheid. De komende tijd werkt de 
gemeente met een klankbordgroep van omwonenden 
aan de verdere uitwerking van de plannen. De 

Wonen in De Ronde Venen

MEER INFORMATIE VINDT U OP: WWW.DERONDEVENEN.NL/BOUWPLANNEN

EEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BOUWPLANNEN 
IN GEMEENTE DE RONDE VENEN
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