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Wonen in Zoeterwoude





Wonen is een onderwerp dat iedereen aan gaat. Zowel de samenleving 

als de woningmarkt is continu in beweging. De economische crisis heeft 

ook in Zoeterwoude impact gehad. Regels op het gebied van wonen zijn 

fors veranderd. Landelijk doen zich een aantal trends voor die ook voor 

Zoeterwoude gevolgen hebben. 

Onderzoek wijst uit dat Zoeterwoude de komende jaren te maken krijgt met vergrij-

zing. Dat heeft consequenties voor onze bouwplannen. Daarnaast blijft ook de behoefte 

aan starterswoningen. In woningbouwplannen blijven we daarom aandacht houden 

voor zowel senioren als voor starterswoningen. 

Het is van groot belang dat het voorzieningenniveau van Zoeterwoude, zoals winkels, 

sportaccommodaties en sociale en culturele activiteiten op peil blijft. Om deze voorzie-

ningen te kunnen behouden is het van belang dat een evenwichtige bevolkingsopbouw 

wordt gestimuleerd. Dat betekent  seniorenwoningen, starterswoningen maar ook 

(jonge) gezinswoningen. Door voor die verschillende doelgroepen woningen te realiseren, 

leveren we een bijdrage aan de levensvatbaarheid van Zoeterwoude, de aanwezige voor-

zieningen en daarmee de leefbaarheid van onze gemeente.

Wij zijn trots op de karakteristieke eigenschappen van Zoeterwoude, Groen, Weids, 

Ondernemend en Sociaal. Het rustige dorpse woonmilieu, direct bij de stad (Zoeterwoude- 

Rijndijk) en de meer landelijke woonmilieus in het dorp bieden voor ieder wat wils.

Deze brochure geeft een inkijkje in de verschillende bouwprojecten. Projecten voor 

iedere doelgroep, waarbij bij een aantal bouwprojecten, vooruitlopend op landelijke 

regelgeving, hoge duurzaamheidseisen worden gesteld.

Misschien zit hier ook úw toekomstige woning tussen! Ik wens u veel leesplezier.

Ton de Gans

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling

Voorwoord



Dat de economische crisis voorbij is, is terug 

te zien in de vele verzoeken aan de gemeente  

om woningbouwplannen te bespreken en te 

beoordelen. Dit zijn kleine plannen voor een 

enkele woning voor een particulier, maar ook  

grote plannen voor  meerdere  nieuwbouw-

woningen. 

In Zoeterwoude geldt dat  35% van het totale 

woningbouwprogramma sociaal moet zijn. 

Voldoen plannen hier niet aan? Dan moeten 

ontwikkelaars € 25.000 per niet gerealiseerde 

sociale woning in een fonds storten. Dit fonds 

wordt gebruikt voor het subsidiëren van pro-

jecten waarin meer dan 35% sociale woningen 

worden gebouwd. Zo bevordert de gemeente 

de bouw van sociale woningen. 

In onderstaand overzicht ziet  u dat in de 

periode 2010-2019 meer dan 1000 woningen 

zijn- of worden gebouwd. 

De verhoudingen tussen sociale woningen 

en vrije sector woningen verschillen jaarlijks. 

In de periode 2010-2019 is het percentage 

sociale woningbouw 36,5%. 

   

Deze brochure biedt een overzicht van de 

plannen tot en met 2019. Per project ziet u  in 

welke fase het project zich bevindt, de locatie 

en de contactgegevens van de ontwikkelaars.

Dit zijn de plannen die nu bij de gemeente 

bekend zijn. Wij gaan er vanuit dat in de loop 

van 2017 meer nieuwe plannen komen. Via 

www.zoeterwoude.nl  en www.facebook.com/

zoeterwoude houden wij u op de hoogte van 

wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen.  

Inleiding

Woningbouw aantallen in Zoeterwoude Woningbouwpercentages Zoeterwoude

“
”

Wij zijn er trots op dat wij voldoen aan de 
door de gemeenteraad gestelde norm van 35%. 
Eigenlijk meer dan trots omdat wij in 
Zoeterwoude de hoogste sociale norm hebben 
van de regio. 
In andere regiogemeenten ligt de norm voor 
sociale woningbouw op 20 tot 30%

     Els Möhle-Landman

     Strategisch manager Ruimtelijke Ontwikkeling en 

     Ruimtelijk Beheer



Verde Vista Plas 
‘wonen in de watertuin’   

op welke locatie?
Aan de Stadhouderslaan, Zoeterwoude-Rijndijk

wat komt er?
24 zeer duurzame twee-onder-een-kapwoningen met een 
energielabel A++++. De woningen komen met hun achtertuin 
direct en vrij te liggen aan de toekomstige Verde Vista Plas, 
een water- en groenrijke omgeving met diverse speel- en 
recreatievoorzieningen. De woningen zijn voorzien van diepe 
tuinen met houten vlonders en natuurlijke oevers. In de Verde 
Vista Plas komt een Pirateneiland waar kinderen heerlijk 
kunnen spelen. 

Planning 
De verkoop is op 20 april 2017 
gestart. De bouw van de woningen 
start naar verwachting het 1e 
kwartaal van 2018. 

Meer informatie
• Projectontwikkelaar: R. de Hoogt, 088-1009500, 
 rdehoogt@kalliste.nl
• www.wonenindewatertuin.nl
• Projectleider gemeente: L. Gips-Heintz, 071-5806300, 
 l.gips@zoeterwoude.nl

op welke locatie?
Ten noorden en zuiden van de Molentocht, Zoeterwoude-
Rijndijk.

wat komt er?
Noordelijk van de Molentocht komen ca. 110 vrije sector 
woningen en ca. 30 beneden-bovenwoningen (sociale huur). 
Het eerste deel is in 2016 opgeleverd. Het tweede deel is in 
aanbouw. Zuidelijk van de Molentocht worden kantoren, een 
supermarkt en appartementen (in de vrije huursector en een 
deel in de sociale categorie) ontwikkeld.

De Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, een samenwerking 
tussen gemeente Zoeterwoude en BNG Gebiedsontwikkeling, 
is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van VerdeVista 
Meerburg. 

Planning 
De bouwwerkzaamheden duren naar 
verwachting tot 2019. 

Meer informatie
• Directie Ontwikkelingsmaatschappij 

Meerburg: 
 M.H. Geerling, 071-5806391, info@verdevistameerburg.nl
• www.verdevistameerburg.nl
• Projectleider gemeente: R. Riethoven, 071- 5806300, 

r.r.riethoven@zoeterwoude.nl

Verde Vista Meerburg



Jachthaven Tijssen in Zoeterwoude Rijndijk wordt in 
de aankomende periode getransformeerd in project de 
Aquamarijn. Het bestaande bedrijvengebied, tussen de 
huisnummer 141 t/m 153b wordt omgevormd tot 59 stijlvolle 
appartementen. 

op welke locatie?
Hoge Rijndijk 141 t/m 153b, Zoeterwoude-Rijndijk 

wat komt er?
59 appartementen, binnenhaven en ondergrondse 
parkeergarage. De 59 appartementen worden verdeeld over 3 
verschillende gebouwen. Bestaande uit 31 koopappartementen 
aan het water en 28 startersappartementen aan de Hoge 
Rijndijk. 
Daarnaast komt er een ondergrondse parkeergarage en 
een binnenhaven met 9 ligplekken. Twee gebouwen staan 
gesitueerd aan de Oude Rijn met direct zicht op het vaarwater. 
Aan de Hoge Rijndijk staat het derde gebouw gesitueerd voor 
starters op de woningmarkt.

Planning 
Een principeverzoek om 
planologische medewerking is in 
behandeling. 

Meer informatie  
• Projectontwikkelaar: Chronos 

Vastgoed B.V., 071-4050060 
• www.wonenaandeouderijn.nl
• Projectleider gemeente: D. Boerhout, 071- 5806300, 

d.boerhout@zoeterwoude.nl

Zwethof is een unieke locatie. Het biedt de ruimte om op een 
zeer mooie landelijke locatie, zeer duurzame eigentijdse 
woningen te realiseren. Het project ligt aan de zuidzijde van 
Zoeterwoude-Dorp. 

het landschap vormt de basis voor de 
stedenbouwkundige opzet van Zwethof
In dit project is veel ruimte voor een natuurlijke inrichting, 
water en spelen. Toegevoegd wordt nieuwe natuur in de 
vorm van extra water, rietlandjes, natuurvriendelijke oevers, 
pestbosjes en beplanting van knotwilgen. De landschappelijke 
opzet met ‘boerenerven’ past niet alleen goed in de omgeving, 
maar biedt ook een gevarieerd programma afgestemd op de 
inwoners van Zoeterwoude en omgeving. 

gevarieerd programma
Zo wordt ook rekening gehouden met ouderen. Het programma 
voor ouderen is gericht op zelfstandig wonen in een 
beschermde landelijke omgeving. 
Zaken als drempelloos bouwen, 
levensloopbestendig wonen en een 
aanpasbare plattegrond, waarbij alle 
basisvoorzieningen op de begane 
grond gerealiseerd kunnen worden, 
zijn daarbij vanzelfsprekende zaken.

op welke locatie? 
Zwethof, grenzend aan Swetterhage, Zoeterwoude-Dorp. 

wat komt er?
Hier worden 40 woningen gerealiseerd. Zowel twee-onder-een-
kapwoningen, vrijstaande woningen als enkele rijwoningen. 

Planning
Verwacht wordt dat de planologische procedure het 3e kwartaal 
van 2017 kan worden gestart.

Meer informatie  
• Projectontwikkelaar: AM B.V., 0306097222, martin.van.

nuland@am.nl
• Projectleiders gemeente:L. Gips-Heintz, 071-5806300, 

l.gips@zoeterwoude.nl, R. Riethoven, 071-5806300, 
 r.r.riethoven@zoeterwoude.nl
 

aquaMarijn
Prachtig wonen aan het water 

landelijk wonen in Zwethof







op welke locatie? 
Bloemenweide Noord is een plangebied centraal gelegen 
in Zoeterwoude-Dorp en beslaat het terrein van zorglocatie 
Emmaus, de terreinen van basisscholen Klaverweide, Corbulo 
en Westwoud (apart project) en kinderopvang SKZ.

alle voorzieningen centraal
In het project Bloemenweide Noord worden een aantal 
belangrijke voorzieningen van Zoeterwoude-Dorp 
vernieuwd. Zo heeft WIJdezorg nieuwbouw gerealiseerd 
van de ouderenhuisvesting op de locatie van de voormalige 
aanleunwoningen aan de Bennebroekweg. Op de locatie van de 
aanleunwoningen aan de Emmaushof wordt een Brede School 
gerealiseerd waarin de drie basisscholen, de voorzieningen van 
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ), de bibliotheek en 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden gehuisvest. 

Op de vrijkomende locaties van SKZ, de basisscholen 
Westwoud, Klaverweide en Corbulo zal na oplevering van de 
nieuwe Brede School ook ontwikkeling plaatsvinden. Dit betreft 
woningbouw. Deze plannen moeten nog worden uitgewerkt.

Planning
Als eerste is de nieuwbouw van WIJdezorg aan de 
Bennebroekweg gerealiseerd. Op de plek van de Emmaushof 
zal de Brede School gebouwd worden. Zodra de Brede School 
gereed is, wordt gestart met de vrijgekomen locaties. In 
2017 wordt voor de locaties Corbulo, SKZ en Klaverweide een 
bestemmingsplan opgesteld. 

Verwacht wordt dat dat de planologische procedure voor de 
woningbouw op de locaties Corbulo, SKZ en Klaverweide het
 3e kwartaal van 2017 kan worden gestart.

Meer informatie  
• Projectleider gemeente: R. Riethoven, 071-5806300, 

r.r.riethoven@zoeterwoude.nl

op welke locatie? 
Aan de Veldzichtstraat, Zoeterwoude-Dorp

wat komt er?
Momenteel staat hier de Westwoudschool, die in 
augustus 2018 verhuist naar de nieuw te bouwen Brede 
School in Zoeterwoude-Dorp. Voor deze locatie wordt 
momenteel onderzocht of hier een woongroep voor oudere 
Zoeterwoudenaren met gedeelde zorg ontwikkeld kan 
worden. Naar verwachting worden hier tussen de 20 en 24 
appartementen gerealiseerd.

Planning
De verwachting is dat in 2017 er een plan ligt op basis waarvan 
de gemeente een realisatieovereenkomst zal aangaan met 
stichting Samenscholing, met als doel eind 2018 of begin 2019 
te starten met de uitvoering. 

Meer informatie
• Stichting Samenscholing: 
 samenscholingzoeterwoude@gmail.com 
• Projectleider gemeente: R. Riethoven, 071-5806300, 

r.r.riethoven@zoeterwoude.nl

bloeMenweide noord
transformatie zorg, onderwijs en 
wonen

locatie westwoudschool



hoge rijndijk 103  

De volgende bouwprojecten zijn nog in een voor-

bereidende fase. De planning wordt in een later 

stadium bekend gemaakt op www.zoeterwoude.nl/

nieuwbouwprojecten. Onderstaand ziet u alvast een 

kort overzicht van de toekomstige bouwplannen. 

Plannen in voorbereiding 

op welke locatie?
Hoge Rijndijk 103, Zoeterwoude-Rijndijk 

wat komt er?
Appartementencomplex met 12 appartementen

Meer informatie
• Projectontwikkelaar: Oasa architecten, 
 071-573 0549, info@oasaarchitecten.nl 
• Projectleider gemeente: J. Maliepaard, 071-5806300, 

J.Maliepaard@zoeterwoude.nl

wat komt er?
Appartementencomplex met 16 sociale huurwoningen (< 60 m2).

Meer informatie 
Projectontwikkelaar: Ecoplicity

Dorpsstraat 19

op welke locatie? 
Dorpstraat 19, Zoeterwoude-Dorp  

wat komt er?
3 studio appartementen boven de commerciële ruimte

Meer informatie 
• Projectontwikkelaar: Princenhage Investments B.V., 
 030-225 0448 
• Projectleider gemeente: J. Maliepaard, 071-5806300,
 J.Maliepaard@zoeterwoude.nl

op welke locatie?
Aan de Van Swietenstraat 1 te Zoeterwoude-Dorp. Onderzocht 
wordt of de huidige Christus Dienaarkerk plaats kan maken voor 
de ontwikkeling van woningen. 

wat komt er?
Vooralsnog wordt uitgegaan van 10 eensgezinswoningen en 16 
appartementen, sociale sector.  

Meer informatie 
• Projectontwikkelaar: Verheij Vastgoedontwikkeling, 
 06-22447222, info@verheijvastgoedontwikkeling.nl
• Projectleider gemeente: R. de Jong, 071- 5806300, 
 r.g.de.jong@zoeterwoude.nl 

Santhorst 

op welke locatie? 
Tegen A4 en Leiden aan, tussen de Stadhouderslaan en de 
Meerburgerwatering te Zoeterwoude-Rijndijk.

wat komt er?
Dit project is nog in ontwikkeling. De verwachting is dat er circa 
55 woningen worden gerealiseerd in verschillende categorieën. 
Zowel sociale starterswoningen (koop), rijwoningen, twee-onder-
één-woningen en vrijstaande woningen. Het plan krijgt veel 
water, vergelijkbaar met de woningbouw van de eilanden van het 
plan Verde Vista Meerburg.

Planning
De planning is dat de overeenkomst tussen gemeente en 
de ontwikkelaar in 2017 wordt afgerond en mogelijk de 
voorbereidingen ook nog in hetzelfde jaar starten.

Meer informatie
• Projectontwikkelaar: Van Rhijn Bouw en BPD
• Projectleider gemeente: R. Riethoven, 071-5806300, 

r.r.riethoven@zoeterwoude.nl

Weidelaan 

op welke locatie? 
Aan het einde van de Weidelaan in Zoeterwoude-Dorp wordt een 
(tomaten)kas gesaneerd.  Om deze sanering mogelijk te maken 
worden ter plekke woningen ontwikkeld. Samen met de sanering 
van de kas aan de Weidelaan word ook de (paprika)kas aan de 
Papeweg gesaneerd, hier komt weiland terug.

wat komt er?
Voorlopig wordt er gerekend met een programma van 22 
woningen. Zowel twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande 
woningen als enkele rijwoningen. De woningen grenzen allemaal 
aan het water. 

Meer informatie 
• Projectontwikkelaar: Samenwerking van Granneman 

Projectonwikkeling en Mooijvastgoed
 J. Granneman, 071-5803333, jgranneman@grannemanbv.nl 
 L. Mooij, 06-48169700,lorenz@mooijvastgoed.nl
• Projectleider gemeente: L. Gips-Heintz, 071-5806300, 
 l.gips@zoeterwoude.nl

koPPerwetering 3
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Colofon:

Uitgave: Gemeente Zoeterwoude, mei 2017. 

Disclaimer: Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Artist Impressions: Architecten/Projectontwikkelaars van de betreffende projecten.
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