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Notitie voor wethouder Henk Hoek 

 

 
Zorgen over de ruimtelijke ontwikkeling van Woubrugge 

 
 
De Dorpsraad Woubrugge maakt zich zorgen over de behandeling van een aantal projecten op het gebied van 
de ruimtelijke ordening in Woubrugge. In deze notitie worden deze zorgen nader toegelicht. 
 
De vigerende provinciale en gemeentelijke regels geven Woubrugge nauwelijks speelruimte: het dorp zit 
opgesloten binnen kassencomplexen en BSD-contouren en de toegankelijkheid voor verkeer is verre van 
ideaal. Dat maakt het vinden van oplossingen voor de actuele en toekomstige ruimtelijke vraagstukken niet 
eenvoudig. Des te belangrijker is het bij het zoeken naar oplossingen het totaalbeeld niet uit het oog te 
verliezen. 
 
De actuele ruimtelijke vraagstukken worden echter behandeld zonder de onderlinge samenhang daarbij te 
betrekken. De deeloplossingen, die wellicht worden gevonden, zijn zodoende niet alleen suboptimaal, maar 
blokkeren ook betere integrale mogelijkheden. Wij menen dat daarmee de toekomstige leefbaarheid van 
Woubrugge tekort wordt gedaan. Tegen de afzonderlijke plannen, maar ook tegen deze gefragmenteerde 
aanpak, bestaat dan ook aanzienlijke en begrijpelijke maatschappelijke weerstand, terwijl juist een breed 
draagvlak wenselijk is. 
 
 
Een overzicht van de actuele ruimtelijke vraagstukken: 
 

 Het Terrein van Egmond, een van de top-4 locaties voor extra sociale huurwoningen, zit ingeklemd 
tussen een kassencomplex en de woningen aan de Kerkweg, en wordt dan ook door velen om tal van 
redenen gezien als een planologisch hoogst ongelukkige locatie. 

 De alternatieve locaties Weteringpad en Vingerhoedstraat zijn klein en leggen onaanvaardbaar beslag 
op het toch al buitengewoon schaarse (speel)groen in het dorp.  

 De alternatieve locatie Noordzijde Kerkweg, met vergelijkbare nadelen als de locatie Van Egmond, mag 
zich bij voorbaat verheugen op alle verkeersoverlast van de N 446, zoals geluidsoverlast en fijnstof. 

 De alternatieve locatie Leidse Slootweg is slecht ontsloten, als gevolg van de veel te smalle toegang 
via de Bateweg en/of de Oudendijkseweg. Bovendien heeft die locatie een functie als overgangszone 
tussen de bebouwing en het aansluitende open landschap. 

 Ingeval de verhuizing van de varkenshouderij Nico Kroes naar de Kruisweg doorgaat wordt 
woningbouw voorzien aan de A. de Graaflaan, onder de geur van nabijgelegen veehouderijen en 
zonder adequate verkeersontsluiting. Ingeval de verhuizing niet doorgaat wordt het bedrijf wellicht ter 
plekke uitgebreid. 

 Langs dezelfde A. de Graaflaan staat een omvangrijke uitbreiding op stapel voor de melkveehouderij 
Van Stralen. Onduidelijk is waarom ook voor dat bedrijf geen betere locatie kan worden gevonden.  

 Voor de beoogde nieuwe varkenshouderij Brockhoff langs de Oudendijkseweg wordt reeds geruime tijd 
nagedacht over een alternatieve locatie bij Ofwegen, maar vooralsnog blijft het bij praten. 

 Verdere gesprekken over een eventueel IKC Woubrugge zullen onmiddellijk leiden tot de vraag naar 
een geschikte locatie. 
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Drie voorbeelden van gewenste integrale benadering moge dienen ter ondersteuning van onze zorg. 
 

1. De door de dorpsraad bepleite strategische aankoop van het RWZI-terrein door de gemeente zou 
gecombineerd kunnen worden met een ‘grondruil’ met Nolina. Dat biedt onder meer perspectieven voor 
uitbreiding c.q. verplaatsing van sportvelden en de vestiging van het IKC. De dorpsraad realiseert zich 
dat er op dit moment nog geen uitgewerkt plan bestaat voor het mogelijk gebruik van dit terrein, maar 
dat er verschillende mogelijkheden zijn zal duidelijk worden wanneer er een samenhangende, 
middellange ruimtelijke visie op Woubrugge is opgesteld. Daarbij moet worden bedacht dat dit terrein 
vooralsnog de enige realistische uitbreidingsmogelijkheid biedt voor Woubrugge. 

 
2. Zowel het noordelijk gedeelte van de Bateweg, als de Leidse Slootweg en de Oudendijkseweg zijn niet 

berekend op het particuliere en bedrijfsmatige verkeersaanbod. Reeds lang bestaat de wens naar een 
betere ontsluiting c.q. een tweede ontsluitingsweg ter ontlasting van de Bateweg, mede ten behoeve 
van een betere toegankelijkheid voor hulpdiensten. Dit vraagstuk komt nog nadrukkelijker aan de orde 
wanneer serieus overwogen zou worden (een gedeelte van) het terrein langs de Leidse Slootweg een 
woonbestemming te geven en/of de varkenshouderij van Brockhoff te bouwen langs de 
Oudendijkseweg. 

 
3. Ook de A. de Graaflaan heeft een te beperkte verkeerscapaciteit. Toch spelen rond de A. de Graaflaan 

en het Terrein van Egmond verschillende plannen, hierboven genoemd, die volkomen los van elkaar 
worden behandeld en beoordeeld. Aan elk van deze plannen zijn aanwijsbare, soms ernstige bezwaren 
verbonden. Een integrale visie kan resulteren in een aanzienlijk betere oplossing, zeker wanneer ook 
hier (net zoals bij het RWZI-terrein) bezien wordt of er wellicht mogelijkheden zijn (delen van) 
aanwezige glastuinbouwbedrijven te verkassen. 

 
4. Ook voor de alternatieve locatie Noordzijde Kerkweg zou het verstandig zijn de eventuele 

mogelijkheden te onderzoeken in relatie met de naastgelegen glastuinbouwlocaties.  
 
 
Daarbij komt nog dat de gemeente werkt aan een visie op de recreatieve ontwikkelingen, waarbij zelfs 
grootschalige ontwikkelingen niet zijn uitgesloten. Verder is denkbaar dat de plannen met betrekking tot 
verduurzaming van de gemeente ook een rol gaan spelen. 
 
De dorpsraad is van mening dat er dringend behoefte bestaat aan een algemene ruimtelijke visie op de 
ontwikkeling van Woubrugge: een prettig leefbaar dorp dat ook op termijn voldoende draagkracht heeft voor de 
gevarieerde voorzieningen, met voldoende groen binnen de contouren en een fraaie aansluiting op het 
omringende landschap. De verschillende lopende ruimtelijke projecten kunnen dan aan zo’n visie worden 
getoetst en de resultaten kunnen worden meegenomen in de nieuwe MRSV. 
 
Het opstellen van een dergelijke visie gaat de taak en de mogelijkheden van de dorpsraad te boven. Daarom 
stelt de dorpsraad de vraag op welke wijze de gemeente, al dan niet met externe hulp, deze kwestie, in nauw 
overleg met de dorpsraad, kan aanpakken. 
 
 
Woubrugge, 23 juni 2016  
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