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 Inleiding 

 

 Aanleiding 
Gemeente Wageningen heeft een grote opgave op het gebied van wonen. We moeten de komende 

jaren versnellen op de huidige woningbouwlocaties. Maar we moeten ook nieuwe locaties bepalen, 

omdat de grootste groei voor 2030 plaatsvindt. Het doel van de gemeente Wageningen is om voor 2030 

3.000 woningen op te leveren1. We hebben het liefst woningen in de stad. Hier zetten we volop op in. 

We sluiten beperkte uitbreiding echter niet uit, als dat nodig is voor de snelheid en de betaalbaarheid.  

 

Met het vaststellen van de Woningmarktstrategie in 2019 is de nadruk gelegd op het versterken van 

binnenstedelijke locaties. Sinds de vaststelling van de Woningmarktstrategie is de woonopgave door 

demografische ontwikkelingen alleen maar groter geworden2.  

 

De Woningstichting heeft de wens om tot 2030 minimaal 575 extra sociale nieuwbouw huurwoningen 

toe te voegen3. De Woningstichting bouwt hiervoor op verschillende locaties nieuwe woningen 

(Rooseveltweg/Westerhofseweg, Torckdael en Nieuw Kortenoord). Ook herstructurering en 

sloop/nieuwbouw hoort bij de taak van de Woningstichting. 

 

Ongeveer 15 jaar geleden werden aan de zuidzijde van de Kolkakkerweg de gestapelde duplexwoningen 

uit de wederopbouwperiode gesloopt. Daarna realiseerde de Woningstichting de woningen die er nu 

staan. Dit is een mix van kleine appartementengebouwen met daartussen rijtjes met grondgebonden 

woningen. De Woningstichting is van plan de huidige gebouwen aan de noordzijde van de Kolkakkerweg 

te slopen. Deze gebouwen wil zij vervangen door nieuwe woongebouwen. De bestaande woningen 

voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De plannen worden participatief uitgewerkt met de 

huidige bewoners tot een stedenbouwkundig plan. Pas daarna is sprake van een sloopbesluit en kan het 

project doorgang vinden. 

 

In de omgeving Hoevestein - Churchillweg spelen verschillende andere initiatieven. Bijvoorbeeld: 

• De wens voor transformatie van ‘De Driesprong’ (Churchillweg 152) naar woningen; 

• De herontwikkeling van de Vallei Auto Groep (VAG) locatie naar woningbouw (Churchillweg 

146/Dolderstraat).  

• Daarnaast vernieuwt de gemeente Wageningen haar beleid over maatschappelijke gebouwen, 

zoals de Margrietschool (Zeemanstraat 1).  

• Opnieuw inrichten van de Churchillweg tot fietsstraat. Dit betekent in de toekomst een ander 

gebruik van de routes in het gebied. (zie §2.2.3).  

Deze ontwikkelingen staan de herontwikkeling van Kolkakkerweg Noord niet in de weg. Wel is het 

belangrijk om rekening te houden met de herontwikkelingsplannen van de locatie van Vallei Auto Groep 

(zie § 2.2.2). 

 
1 Coalitieakkoord 2022-2026 
2 Raadsinformatiebrief info woningbouwontwikkelingen d.d. 14 juli 2020.  
3 Prestatieafspraken 2022-2023 
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Figuur 1 Woonbestemming complexen Kolkakkerweg  

 Doel 
Met deze startnotitie moet er duidelijkheid komen voor alle partijen over het te doorlopen proces om te 

komen tot de sloop/nieuwbouw van de locatie Kolkakkerweg Noord. De startnotitie geeft hierbij inzicht 

in de context en huidige situatie. Ook schetst de startnotitie de inhoudelijke en procesmatige kaders 

voor het vervolg.  

Met de startnotitie kan de Woningstichting, in samenwerking met de gemeente en in samenspraak met 

de omgeving de haalbaarheid van sloop/nieuwbouw verder onderzoeken. Op basis hiervan worden de 

plannen uitgewerkt. De startnotitie is hiermee de eerste stap in de ‘trechter’ om een gedetailleerd plan 

te maken. 

 

  

Figuur 1 Luchtfoto planlocatie Kolkakkerweg Figuur 2 Plangebied Kolkakkerweg Noord/Braakakkerweg  
(woon-, tuin- en verkeersbestemming) 

Figuur 3 Foto's van de Kolkakkerweg en Braakakkerweg (zomer 2021) (Bron: Od205) 
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 Context van de locatie 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de situatie van de Kolkakkerweg en omgeving vanuit historisch en ruimtelijk 

perspectief. Ook in relatie met eerdere besluitvorming.  

 Historische analyse 
De ontwikkeling van de buurt laat een heldere ontwikkeling zien. Rond 1900 is er nog een klein 

landbouwgebied. Na de oorlog wordt uitgebreid woningbouw opgezet om de woningnood te 

verminderen. In de afgelopen jaren is er verdere ‘verdichting’4. 

 

De directe omgeving van de locatie is historisch van aard. De huidige Churchillweg en Dolderstraat 

maken deel uit van het oude lintennetwerk. Dit netwerk verbond de stad aan het Dolder buurtschap.  

Het buurtschap lag rondom de ‘Dolderbrink’, een ruimte die werd gebruikt door boeren. Vee verzamelde 

hier om te grazen. Dolder lag aan het westeinde van de Dolderstraat en vanaf dit kruispunt kon je vier 

kanten op: 

• De weg naar het zuiden (Churchillweg) ging richting de binnenstad.  

• De weg naar het oosten ging naar de landbouwgronden (Dolderstraat) 

• De weg richting het noorden leidde naar Bennekom (Hoevestein) 

• Westelijk ging je richting de weiden (Tarthorsterweg)5.  

Al in de 19e eeuw ontstonden langs de oorspronkelijke wegen woningen. De ruimte tussen de historische 

linten is in de jaren vijftig en zestig bebouwd met nieuwe woningen. Hiervan is 45% grondgebonden 

woningen en 55% gestapelde woningen6. Er is daardoor in de wijk nog steeds een grote afwisseling aan 

woningen te vinden. Het noordelijke gedeelte van de Churchillweg en de Van Uvenweg zijn aangelegd in 

de jaren zeventig. 

Het lintennetwerk uit het verleden kan je nog steeds zien in Wageningen. Dit zijn de Churchillweg, de 

Dolderstraat en de Nijenoord Allee. Het lint is vooral te herkennen in de ruimte buitenshuis (de 

openbare ruimte): 

• een duidelijk profiel; 

• bomenlanen;  

• materialen van hoge kwaliteit. 

Het plangebied is verdeeld over verschillende kadastrale stukken grond. De huidige gebouwen en 

garageboxen zijn van de Woningstichting. De openbare ruimte (groen, wegen) is van de gemeente 

Wageningen. 

 
4 Stedenbouwkundige verkenning OD205 ‘Stedenbouwkundige verkenning Kolkakkerweg Noord’ 
5 Uit 'Het kapittel van Sint Jan te Utrecht', Hilversum (1995) 
6 Bron: Bestemmingsplan Gemeente Wageningen (2009) 
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 Ruimtelijke analyse 

In dit deel van het hoofdstuk worden de belangrijkste ruimtelijke en stedenbouwkundige kenmerken 

uitgelegd die belangrijk zijn voor een toekomstige ontwikkeling.  

 

2.2.1 Ligging 
De projectlocatie ligt in het noordoosten van Wageningen, in de Bovenbuurt. De Bovenbuurt is een 

verzameling van (stukken) oude linten, groengebieden uit de naoorlogse groeiperiode en kleine buurtjes. 

De buurtjes hebben vaak een eigen identiteit en zijn via lange structuurlijnen aan andere gebieden 

verbonden. 

 

Figuur 4 – Ontwikkeling van de Kolkakkerweg door de jaren heen (Bron: topotijdreis.nl) 

1945 

1970 

1925 1852 

1980 2010 

2021 
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Door de compactheid van de stad zijn de binnenstad als ook de Wageningen Universiteit goed te 

bereiken. De projectlocatie ligt hier tussenin. Supermarkten ALDI aan de Churchillweg en Jan Linders aan 

de Nobelstraat liggen binnen 500 meter van de projectlocatie. Ook het westelijk gelegen winkelcentrum 

Tarthorst is binnen 1 kilometer te bereiken. Ook verbinden de nabijgelegen Churchillweg en Dolderstraat 

de Kolkakkerweg met het provinciale wegennetwerk van de N225 en N781. 

 

2.2.2 Gebouwen 
De Kolkakkerweg werd vanaf 1958 vanuit stedenbouwkundige samenhang opgezet en gemaakt. De 

Kolkakkerweg Noord, de planlocatie, heeft nu parallel aan de straat vier 3-laagse portieketageflats (48 

woningen). Deze zijn ongeveer 10 meter hoog. Achter de flats ligt de Braakakkerweg. Hier staan twee 

lange rijen met garageboxen (van ongeveer 100 en 90 meter lang).  De garageboxen staan met hun 

achterkant (bijna) tegen de achtertuin van de woningen aan de Dolderstraat. 

 

Rondom de locatie vind je veelal verschillende woonfuncties, met een minimale mix aan bedrijvigheid. 

Vanaf de noordzijde zie je westwaarts de geparkeerde auto’s van Vallei Auto Groep. Meer oostwaarts 

zijn de achtertuinen van de twee-onder-een kapwoningen aan de Dolderstraat. Het westen van de 

locatie grenst aan de showroom van Vallei Auto Groep; afgescheiden hiervan door de Naaldweg. Het 

oosten van de locatie grenst aan de parkeerplaats van het gebouw Dolderstraat 42/52.  

 

Aan de zuidkant van de Kolkakkerweg bevindt zich een mix van kleine, vierlaagse portiekgebouwen  

(70 woningen). Hiertussen liggen parkeervelden en teruggezette rijwoningen die hier haaks op staan. 

Deze zijn ook in bezit van de Woningstichting. 

 

Herontwikkeling VAG-locatie Churchillweg/Dolderstraat 

Op 5 juli 2022 heeft het college van B&W de startnotitie Churchillweg 146 vastgesteld. Deze startnotitie 

vormt het startpunt voor de herontwikkeling van de VAG-locatie naar een woningbouwprogramma. Het 

plan gaat over de Churchillweg 144 en 146 en Dolderstraat 6. Daarnaast maken ook 2 bovenwoningen op 

de Churchillweg 142 en 144 deel uit van het plan. Net zoals 2 vrijstaande woningen aan de Dolderstraat 4 

en 8.  

 

2.2.3 Verkeer en parkeren 

 

Autoverkeer 
De locatie ligt direct aan een 30 km/uur weg binnen Wageningen. De Nobelstraat is de centrale noord-

zuid ontsluiting. In oost-westrichting gaat het om de Hollandseweg, Dolderstraat en Geertjesweg als 

wegen met relatief veel doorgaand wijkverkeer. 

 

De Kolkakkerweg is in het verkeerssysteem duidelijk ondergeschikt. Het is een typisch woonstraatje 

zonder veel doorgaand verkeer. Door het gebruik van klinkers en drempels is het duidelijk dat je in een 

30 km/uur zone rijdt. Er zijn veel parkeerplaatsen langs de Kolkakkerweg. De grote parkeervelden langs 

de Kolkakkerweg bieden ruimte aan 106 auto’s. Ook zijn er nog eens 30 langsparkeerplaatsen7.  

 
7 Gebaseerd op inschatting van stedenbouwkundig bureau. 



7 
 

De Braakakkerweg biedt ruimte voor ongeveer 28 auto’s. De 65 garageboxen bieden in theorie ook 

mogelijkheid voor het parkeren van een auto. In de praktijk worden deze echter verhuurd door de 

Woningstichting als opslagruimte en zijn deze niet gekoppeld aan de woningen aan de Kolkakkerweg 

Noord. De contracten van deze garageboxen hebben een opzegtermijn van één maand. 

 

 
Figuur 5 Analyse parkeren plangebied en omgeving (Bron: Od205) 

OV 
Bushalte Dolderstraat ligt op korte loopafstand van het plangebied. Deze halte ligt op de buslijn tussen 

NS-station Ede-Wageningen - busstation Stadsbrink Wageningen. 

 

Fietsers & Voetgangers 
De Churchillweg wordt heringericht tot fietsstraat. De aanleg hiervan gaat in 2022 van start, als 

onderdeel van de snelfietsroute Ede. De weg blijft wel toegankelijk voor auto’s, maar zal zijn functie als 

belangrijke route voor gemotoriseerd verkeer verliezen8. De Heuvelweg en Naaldweg is voor fietsers en 

voetgangers een interessante doorsteek tussen de Dolderstraat en de Kolkakkerweg. Het is een smalle 

weg die is bedoeld voor bestemmingsverkeer van en naar de woningen. 

 

Zowel de Kolkakkerweg als de Dolderstraat zijn onderdeel van zogenaamde ‘school-thuis routes’ voor de 

scholen aan de Zeemanstraat, Dolderstraat en in de nabije toekomst Haverlanden (nu alleen een 

kinderdagverblijf). Via de Dolderstraat wandel je richting het oosten zo het buitengebied De Eng in.  

 

2.2.4 Groenstructuur 
De bomenrijen langs de belangrijke wegen zorgen voor een groen karakter in de Bovenbuurt. Tussen en 

achter de huidige woongebouwen aan de Kolkakkerweg Noord staan verschillende volwassen bomen. 

Aan de zuidkant van de Kolkakkerweg vindt je kleine grasvelden tussen de rijwoningen. 

 
8 Bron: Snelfietsroutes Gelderland 
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Aan de Churchillweg, de Hollandseweg, de Dolderstraat en de Geertjesweg staat veel beplanting. De 

brede groene voortuinen en de laanbeplanting zijn kenmerkend voor de woningen aan de Dolderstraat. 

De beplanting is echter op verschillende locaties versnipperd, waardoor de laanbeplanting niet altijd 

wordt ervaren als groenstructuur. Voor toekomstige ontwikkelingen is het wenselijk dat het historische 

lint verder wordt verbeterd. Dit betekent ook een herstelde groenbeleving bij de openbare ruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 6 Huidige groenstructuur 

 
Figuur 7 Analysekaart groengebieden in en rondom planlocatie & 1e inventarisatie van de waarde van bestaande bomen 

boom hoge waarde 

 

boom gemiddelde waarde 

 

boom lage waarde 
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 Eerdere besluitvorming 
Hieronder is een chronologisch overzicht te zien van de eerdere belangrijke besluitvorming over de 

projectlocatie: 

• Op 28 mei 2013 is de tweede herziening van het bestemmingsplan in Wageningen vastgesteld. 

Voor de planlocatie betekende dit het behouden van de huidige woonbestemming. 

• In 2014 is de Structuurvisie Wageningen vastgesteld. Als algemeen principe voor woningbouw 

wordt de focus op inbreiding genoemd. De Braakakkerweg wordt hierin genoemd om in 

aanmerking te komen voor herstructurering. Hierbij wordt het gemengde karakter versterkt, 

door een grote diversiteit in woningtypes. De linten vormen een strategische zone, waarin 

projecten voor nieuwe fietsverbindingen, het herstellen van ontbrekende schakels en het 

herstellen van gebiedsontwikkeling van de linten thuishoren. 

• Op 28 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Wageningen de Woningmarktstrategie 

vastgesteld. In dit raadsbesluit wordt benoemd dat we ervan uitgaan dat de Woonvisie en de 

Woningmarktstrategie een plek krijgen bij de Braakakkerweg.  

• Op 1 augustus 2020 heeft de gemeenteraad van Wageningen de Doelgroepenverordening 

vastgesteld. De Doelgroepenverordening biedt een wettelijke basis om te borgen dat sociale 

huurwoningen, sociale koopwoningen en midden huurwoningen worden gebouwd en blijven 

behouden voor de doelgroepen. Ook om te zorgen dat de doorstroming op de woningmarkt van 

Wageningen op gang komt.  

• In de programmabegroting van 2021-2024 wordt de Braakakkerweg buurt aangewezen voor 

herstructurering. Deze zou in 2025 klaar moeten zijn. Ten aanzien van woningbouw wordt 

ingezet op gedifferentieerd en gemengd wonen. Hiervoor is de gemeente afhankelijk van 

investeringsbeslissingen van ontwikkelaars, grondeigenaren, woningcorporaties en 

zorgpartijen/organisaties.  

• De gemeente Wageningen, de Woningstichting en huurders hebben voor de periode 2022-2023 

prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken dragen bij aan de kwaliteit van de en het aantal  

(sociale) woningbouw binnen de gemeente Wageningen. 

• Op 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Wageningen de Huisvestingsverordening 

vastgesteld. Deze verordening vormt het kader voor de (afspraken over) woningtoewijzing van 

toegelaten instellingen (zoals de Woningstichting). 
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 Bestaand beleid en kaders 
Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste kaders op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de locatie 

Kolkakkerweg Noord. De kaders zijn gebaseerd op staand beleid en de ruimtelijke analyse (zie 2.2).  

 Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool 
De Verstedelijkingstrategie Groene Metropool bevat de gezamenlijke voorwaarden voor een haalbare en 

aantrekkelijke invulling van de verwachte noodzakelijke woningbouw. Dit gaat om 100.000 woningen tot 

2040 in de regio’s Arnhem – Nijmegen – Foodvalley. De ontwerpprincipes van de 

Verstedelijkingsstrategie vormen de basis voor de te maken keuzes. De ontwerpprincipes ten aanzien 

van wonen zijn: 

• Circulaire leefomgeving: we zetten in op het meer en beter toepassen van functiemenging, 

verdichten, transformeren, slim uitbreiden en herstructureren. Ook het flexibeler omgaan met 

woningontwerp is hiervan een onderdeel. We gaan zorgvuldig om met ruimte, materialen en 

grondstoffen en zo voorkomen we afwenteling op de komende generaties. 

• Groen raamwerk: om groenblauwe woonkwaliteit te bieden, hoort het ontwikkelen van groen en 

water bij de opgave. Concreet en nabij. Dit draagt bij aan kwaliteit van de woongebieden, 

versterkt de biodiversiteit, klimaatadaptatie en draagt zorg voor de ecologie. 

• Variëteit, complementariteit en betaalbaarheid: inzetten op een grotere diversiteit aan 

woonmilieus. We willen werken aan inclusieve wijken die voor eenieder toegankelijk zijn. 

 

 Functie 
De planlocatie behoudt zijn huidige functie als woongebied. Dit betekent dat de locatie bedoelt is voor 

wonen. Ook daaruit afgeleide functies zoals tuin, verkeer/parkeren, openbare ruimte en 

nutsvoorzieningen zijn mogelijk. 

 

 Woningbouwprogramma en typologie 
De gemeente Wageningen wil dat iedereen in Wageningen de beschikking heeft over een kwalitatief 

goede en passende woning. Bij voorkeur in gemengde woonwijken. Hiertoe hanteert de gemeente de 

Woningmarktstrategie Wageningen (2019) en Doelgroepenverordening (2020). Er is een groei van het 

aantal alleenwonenden die daarbij een voorkeur hebben voor relatief kleinere betaalbare woningen. Het 

kan hierbij gaan om bijvoorbeeld 2 of 3 kamerappartementen, tiny houses of andere bijzondere 

woonconcepten.  

 

3.3.1 Toetsingskader woningmarktstrategie 
Het initiatief op deze locatie wordt beoordeeld aan de hand van het Toetsingskader 

Woningmarktstrategie. Het initiatief moet minimaal de helft van het maximaal te halen bonuspunten 

halen. In dat geval krijgt de initiatiefnemer ‘groen licht’. De initiatiefnemer kan dan het plan verder 

uitwerken in een concreet voorstel. Is dit niet het geval, dan moet de initiatiefnemer het plan aanpassen.  

 

De uitkomsten van het Toetsingskader Woningmarktstrategie voor het uitgewerkte plan worden 

vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten. Deze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit wordt 

vervolgens vastgelegd in het anterieure contract met de Woningstichting. Aansluitend wordt het 

vastgelegd in het bestemmingsplan (of binnenkort het Omgevingsplan). 
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In de Woningmarktstrategie en Doelgroepenverordening zijn eisen opgenomen ten aanzien van 

wooncategorieën voor de verschillende doelgroepen9. 

 

Om de sociale huurwoningvoorraad binnen de gemeente Wageningen te behouden, is het mogelijk voor 

het onderdeel ‘programma’ af te wijken van de Woningmarktstrategie. De Prestatieafspraken 2022-2023 

tussen gemeente Wageningen, de Woningstichting en huurders bevat de afspraak dat het in geval van 

sloop/nieuwbouw mogelijk is om 100% sociale woningbouw te realiseren10. Het programma is maar één 

van de criteria van de Woningmarkstrategie (mix in de wijk, aandeel seniorenwoningen en dergelijke). 

 

3.3.2 Senioren 
Deze locatie is vanwege de ligging nabij het centrum, OV-verbindingen en andere voorzieningen zeer 

geschikt voor senioren. Het programma wordt overwegend uitgevoerd in gelijkvloerse, 

levensloopbestendige appartementen. Overige vereisten voor ‘seniorenwoningen’ of ‘woningen geschikt 

voor senioren’ volgen uit de Doelgroepenverordening Wageningen (2020). 

 

 Verkeer en parkeren 
De gemeente Wageningen wil zo min mogelijk ruimte gebruiken voor parkeren. Bij ruimtelijke plannen 
dient voorrang te worden gegeven aan fietsers en voetgangers.11  
 
Auto 
De ontwikkeling moet aansluiten bij de parkeereisen uit de Nota parkeernormen Wageningen (2015) 
voor auto en fiets12. De Nota Parkeernormen biedt ruimte voor vrijstellingen van de normeringen13. Dit is 
bijvoorbeeld van toepassing wanneer deelauto’s (of andere duurzame mobiliteitsoplossingen) onderdeel 
uitmaken van het woonaanbod. In dit geval moet de initiatiefnemer een plan opstellen, waarin 
structureel gebruik van de deelauto’s goed is geborgd. De gemeente Wageningen toetst dit plan. 
 
Voor auto parkeren is de standaard dat hierin op eigen terrein moet worden voorzien. Bij voorkeur in of 

onder bebouwing, zodat voldoende ruimte op de locatie overblijft voor openbare ruimte en groen. 

Parkeeronderzoek naar eventuele restcapaciteit in de directe omgeving, kan ertoe leiden dat er mogelijk 

restruimte beschikbaar is in openbaar gebied. Voor de bezoekersnormering geldt dat deze ook in 

openbaar toegankelijk gebied ingericht mag worden. Het parkeren moet zo worden ingepast dat deze 

niet beeldbepalend is naar de openbare ruimte. 

 

 
9 Voor de nadere eisen en definities wordt verwezen naar de  Doelgroepenverordening Wageningen 2020  
  Prijscategorieën zijn prijspeil 2022 en worden jaarlijks geïndexeerd. 
10 Bron: Naar de Prestatieafspraken 2022—2023.  
11 Bron: Coalitieakkoord gemeente Wageningen 2022-2026  
12 De locatie valt in zone 3 ‘De rest van de bebouwde kom van Wageningen’, in de sub-zone 3b ‘Binnen het 

invloedsgebied van hoogwaardig openbaar vervoer of een snelfietsroute’. In deze zone is de parkeernorm voor 
fietsen, in verband met een lagere parkeernorm voor auto’s, verhoogd met 25%.   
13 Een mogelijke vrijstelling bestaat dat gebruik wordt gemaakt van bestaande restcapaciteit. Dit moet aantoonbaar 
gemaakt worden met een parkeerdrukmeting. Maatwerkonderzoek is hier noodzakelijk, tevens in relatie tot de 
aanwezigheid van garageboxen en onduidelijkheid over eigenaar van geparkeerde auto’s op straat (wel of niet van 
bewoners van te slopen woningen). 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR641758
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De ontsluiting van de locatie kan op verschillende manier worden gerealiseerd. In de volgende fase 

wordt dit verder onderzocht en uitgewerkt. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: 

• De maximale toegestane loopafstand van de woning tot de parkeerplaats is 100m; 

• Bij inritten heb je een straat nodig die voldoende breed is; 

• Inrichting van wegen volgt de richtlijnen van duurzaam veilig. Verder wordt verkeerswetgeving 

aangehouden; 

• Uitgangspunt is dat de Naaldweg een openbaar toegankelijke weg is en blijft.; 

• Mocht de Naaldweg een functie krijgen om bij de ontwikkeling parkeerkoffers te ontsluiten, dan 

moet de Naaldweg worden voorzien van een ononderbroken trottoir. Afstemming met de 

ontwikkelaar (De Bunte Vastgoed) van naastgelegen perceel (VAG-locatie, Churchillweg 146) is 

hierbij noodzakelijk. 

 

Fietsers & Voetgangers 

Van de fietsparkeerplekken van bewoners wordt vereist dat er per zelfstandig appartement of woning 

een minimale vloeroppervlakte van 5 m2 is. Dit is een berging die beschermd tegen weer en wind. De 

fietsenbergingen worden direct bij de woning gerealiseerd. Voor fietsbezoekers van bewoners wordt 

voorzien in stallingplekken die altijd openbaar toegankelijk zijn. Hiervoor geldt een vrijstelling als een 

woning beschikt over een voortuin om fietsen te stallen. 

 

Fietsverkeer uit alle windrichtingen moet mogelijk zijn. Hierbij wordt logisch aangesloten op de 

herontwikkeling van Churchillweg 146 en de route richting de fietsstraat. 

 

De breedte van de voetpaden dient afgestemd te worden op de looproute van de Dolderstraat naar 

buitengebied De Eng. Houd hierbij rekening met mindervalidenopritten. 

 

Het voetpad aan de Kolkakkerstraat is relatief breed. De (passeer-) breedte van het voetpad moet bij 

fietsenstallingen, verkeersborden, bomen en ondergrondse afvalcontainers minimaal 1,20 meter zijn. 
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 Archeologie en cultuurhistorie 
Het hele projectgebied is aangewezen als zone met hoge archeologische verwachting. Er wordt door de 

regio-archeoloog voor de planlocatie gekeken naar de specifieke verwachting.  

Mogelijk is archeologisch onderzoek dan noodzakelijk.  

 

 
Figuur 8 Archeologische waardenkaart 

 Openbare ruimte en groen 
Vanuit het Groenbeleidsplan (2017) geldt voor elke ontwikkeling minimaal 10% openbaar c.q. 

gemeentelijk groen. Het is wenselijk dat het nieuwe ontwerp de groenbeleving in de openbare ruimte 

herstelt en versterkt. 

 

Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar een hoger percentage openbaar groen dan 10%. De exacte 

invulling/uitwerking is onderdeel van de volgende fase, waarbij in elk geval wordt gekeken naar:  

− Groene randen leveren een bijdrage aan de visuele uitstraling van de randen; 

− Groene uitvoering van de routes/verbindingen, waarmee het historisch lint hersteld kan worden. 

Dat wil zeggen een doorlopende rij of waar mogelijk laan van bomen. 

− Behoud van ten minste het huidige oppervlakte groen van 2.270 m2.  

 



14 
 

Daarnaast stelt de gemeente Wageningen vanuit het Groenbeleidsplan een aantal eisen aan het groen. 

Die hebben te maken hebben met biodiversiteit (bij voorkeur inheems), klimaatbestendigheid en 

beheerbaarheid. Ook de aansluiting op de doelgroepen en leeftijdsgroepen speelt een rol wanneer het 

gaat om gebruiksgroen. De duurzame, groene wijken moeten uitnodigen tot ontmoeten in de openbare 

ruimte. 

 

Er dient nog een volledige bomenanalyse uitgevoerd te worden in de definitiefase (Bomen Effect 

Analyse). Uitgangspunt is bestaande bomen zoveel mogelijk te behouden en in te passen in de nieuwe 

ontwikkeling, als ook hun benodigde groeiruimte. Waar mogelijk vindt een versterking van de 

groenstructuur plaats. Waar behoud van bestaande bomen niet mogelijk is, wordt duidelijk gemaakt op 

welke manier dit wordt gecompenseerd. 

 

Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt ook rekening gehouden met: 

• Voorzieningen voor afvalinzameling14; 

• Bluswatervoorzieningen; 

• Calamiteitenroutes voor hulpdiensten; 

• Voorzieningen voor duurzaam vervoer (bijvoorbeeld laadpalen voor auto en fiets); 

• Verlichting; 

• Kabels & Leidingen. 
 

Dit wordt in de volgende fase verder uitgewerkt.  

 

 Duurzaamheid 
Voor alle nieuwbouw vanaf vijf woningen wordt in Wageningen een Duurzaamheidsprofiel gemaakt.  

Het Duurzaamheidsprofiel geeft inzicht in de minimale (meestal wettelijke) eisen en de doelen voor de 

volgende onderdelen:  

• Energie; 

• Bouwmaterialen; 

• Groen (natuurinclusiviteit); 

• Water (klimaatadaptatie).  

In de volgende fase van de planvorming (haalbaarheidsstudie) wordt in overleg tussen de gemeente 

Wageningen en de Woningstichting invulling gegeven aan het duurzaamheidsprofiel. Het 

duurzaamheidsprofiel gaat over zowel de bebouwde omgeving als openbare ruimte (groen, parkeren). In 

aanvulling op de ruimtelijke kwaliteit (zie 3.8) is het duurzaamheidsprofiel een belangrijk instrument 

voor het op te stellen stedenbouwkundige plan. 

 
14 De gemeente Wageningen is voornemens een ondergrondse afvalcontainer te plaatsen aan de overzijde van de 
Kolkakkerweg (Q4 2022). Tevens ten behoeve van de nieuwbouw van de Woningstichting van dit project. 
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Ambitie van de gemeente voor deze locatie is energieneutraal bouwen, maar de minimale eisen volgen 

uit het Duurzaamheidsprofiel15. 

 

De gemeente en de Woningstichting bepalen in samenspraak met stakeholders welke maatregelen uit 

het duurzaamheidsprofiel op de betreffende locatie het meest opleveren. En hoe verschillende 

maatregelen zijn te combineren. Een doorkijk hiervan is gegeven in hoofdstuk 4, onder ‘Visie van de 

initiatiefnemer’. 

 

 Ruimtelijke kwaliteit 
De gemeente streeft naar een hoge ruimtelijke kwaliteit van inbreidingslocaties. Hieronder worden 

enkele onderzoeksvragen met bijbehorende aandachtspunten uiteengezet met betrekking tot de 

ruimtelijke kwaliteit:  

- Onderzoek het maximale volume voor deze locatie. Bij inbreidingslocaties gaat intensivering 

altijd hand in hand met kwaliteitsverbetering. Er bestaat een grote behoefte aan woningbouw op 

inbreidingslocaties. Deze locatie biedt kansen voor intensivering van de (sociale) woningbouw. 

Ook biedt dit kansen voor een kwaliteitsverbetering, voornamelijk aan de Braakakkerweg. 

- Onderzoek de aansluiting op de omgeving. Hierbij moet aandacht worden besteed aan in ieder 

geval de volgende aspecten:  

o directe buren en hun privacy; 

o dat alle woningen gericht zijn naar de openbare ruimte; 

o positionering en samenspel van gesloten en open ruimte met de gebouwen aan de 

zuidzijde van de Kolkakkerweg; 

o maximale hoogte en kapvormen die passen in de omgeving;  

o aansluiting korrelgrootte bij herontwikkeling VAG-locatie. 

- Onderzoek de balans tussen groen, parkeren en het woningbouwprogramma. Hierbij moet 

rekening gehouden worden dat de parkeeroplossing niet beeldbepalend mag zijn voor de 

openbare ruimte. Een goede inpassing van de benodigde parkeerbehoefte is waarschijnlijk 

leidend voor de maximale aantallen woningen voor deze locatie.  

 

  

 
15 Het college overweegt om aan te sluiten bij het Convenant Duurzame Woningbouw. In dat geval werken de eisen    
uit dit convenant door in de te maken afspraken over het Duurzaamheidsprofiel. Bron: Convenant Duurzame 
Woningbouw Utrecht 
 

https://www.versnellingwoningbouw.nl/sites/versnellingwoningbouw/files/2022-03/Convenant%20Duurzame%20Woningbouw%20Utrecht%2008-03-2022.pdf
https://www.versnellingwoningbouw.nl/sites/versnellingwoningbouw/files/2022-03/Convenant%20Duurzame%20Woningbouw%20Utrecht%2008-03-2022.pdf


16 
 

 Visie van de initiatiefnemer 
 

“De Kolkakkerweg vormt binnen de Bovenbuurt een klein buurtje met een eigen karakter. Door de 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het eenduidige beeld van dit buurtje verdwenen. De 

herontwikkeling aan de noordzijde van de Kolkakkerweg biedt de mogelijkheid dit weer te herstellen.  

 

De Woningstichting vindt dat nieuwe ontwikkelingen in het gebied Kolkakkerweg-Braakakkerweg bij 

moeten dragen aan een groene en lommerrijke sfeer. De Kolkakkerweg moet ervaren worden als een 

herkenbaar en eigentijds buurtje. De nieuwbouw verbindt als een puzzelstuk de noord- en zuidkant met 

elkaar. Daarnaast mag de woonkwaliteit van de zittende bewoners niet onevenredig worden aangetast”.  

 

Woningbouwprogramma 

Voor het woningbouwprogramma wordt op dit moment gedacht aan 80-90 sociale huurwoningen 

(galerijappartementen) verdeeld over vier gebouwen16. De appartementen hebben oppervlaktes tussen 

de circa 45-75 m2. De doelgroep bestaat uit een combinatie van senioren en starters.  

 

De nieuwe ontwikkeling levert een positieve bijdrage aan het straatbeeld. Rooilijnen worden 

gerespecteerd en de bouwmassa wordt in hoogte en diepte afgestemd op de omgeving. Het huidige idee 

omvat maximaal vijf bouwlagen, met een lagere hoogte aan de ‘achterkant’ (achtertuinen Dolderstraat). 

 

Afhankelijk van de uitwerking op basis van de kaders (o.a. stedenbouw, groen, parkeren) en het te 

doorlopen participatietraject met belanghebbenden wordt meer inzicht verkregen in het programma 

(hoogte en aantallen woningen) dat passend is op deze locatie. 

 

Verkeer en parkeren 

Het noodzakelijke parkeren ligt zoveel mogelijk aan de achterzijde van de bebouwing, uit het zicht van de 

Kolkakkerweg. Het parkeren wordt voor het grootste deel op eigen terrein gerealiseerd (uitzondering 

voor parkeren van bezoek).  

 

Het is nog niet duidelijk of de parkeervraag en het -aanbod nu in balans is. In de volgende fase van het 

project moet een parkeertelling (nulmeting) worden uitgevoerd. De Woningstichting gaat nu uit van 120-

130 parkeerplaatsen op twee parkeervelden. 

 

De Naaldweg is nu voorzien voor de ontsluiting van het parkeren met mogelijke aansluiting op de 

Dolderstraat. Uiteraard is dit afhankelijk van verdere planontwikkeling. Hierbij worden de 

aandachtspunten zoals benoemd in paragraaf 3.4 meegenomen. 

Openbare ruimte en groen 

Verharding wordt gereduceerd tot de strikt noodzakelijke omvang en onverhard gebied is 

gemaximaliseerd. De Heuvelweg vormt een fijne noord-zuid verbinding met een groen karakter. Dit is de 

 
16 Dit betekent een sterke intensivering van het aantal sociale huurwoningen ten opzichte van de huidige 48 
woningen. 



17 
 

voornaamste plek voor (informele) ontmoeting. Deze plek ligt in het midden van de vier nieuwe 

gebouwen én de gebouwen aan de zuidzijde van de Kolkakkerweg. 

 

De Kolkakkerweg kan een groener karakter krijgen door groene gevels (klimplanten). Ook door een 

versmalling/onderbreking van de rijbaan ter hoogte van de Heuvelweg is vergroening mogelijk.  

De herinrichting van de Kolkakkerweg draag tevens bij aan het centraal stellen van langzaam verkeer in 

de buurt. 

 

Het idee omvat nu twee collectieve binnentuinen; hierbinnen worden waar mogelijk bestaande bomen 

ingepast. In de uitwerking wordt gezocht naar een goede balans tussen openbare toegankelijkheid en 

privacy voor bewoners. De huidige groenstroken worden in het nieuwe plan zoveel mogelijk behouden. 

Dit betekent ook dat de nieuwe bebouwing nagenoeg op dezelfde plek komt. 

 

Duurzaamheid 

De duurzaamheidsvisie van de Woningstichting sluit aan op de minimale eisen uit het 

Duurzaamheidsprofiel van de gemeente Wageningen. 

 

De nieuwe woningen worden goed geïsoleerd zodat de bestaande vraag naar warmte wordt 

teruggebracht. In de vraag naar warmte die overblijft wordt voorzien door een duurzame warmtebron. 

Voor het opwekken van elektriciteit wordt de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen 

onderzocht. Het gebouw gebonden CO2 verbruik draagt bij aan de CO2 neutrale doelstelling in 2050. 

Betaalbare woonlasten en wooncomfort voor de huurders en een verantwoorde investering voor de 

Woningstichting zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. 

 

Bij de materiaalkeuze worden waar mogelijk bestaande materialen hergebruikt en de mogelijkheden van 

de inzet van duurzaam materiaal onderzocht. Niet duurzame materialen gebruiken we zo efficiënt 

mogelijk.  

 

De Woningstichting vindt het belangrijk dat natuur en biodiversiteit in het project worden meegenomen. 

Groen in de omgeving maakt aantoonbaar gelukkiger en levert daarmee een bijdrage aan een fijne 

buurt. Waar mogelijk wordt het regenwater afgekoppeld om zo duurzaam ingezet te worden. 

 

 Procesaanpak 
 

In dit hoofdstuk wordt de procesaanpak toegelicht.  

 

 Participatie- en procesvoorstel  
Voor de verdere stappen wordt binnen de kaders van deze startnotitie een participatietraject doorlopen. 

Zowel de Woningstichting als de gemeente Wageningen vinden het belangrijk om stakeholders 

(waaronder bewoners) en direct omwonenden vroeg in het proces te betrekken. Doelstelling van de 

participatie is om het uiteindelijke plan met inbreng en zoveel mogelijk draagvlak van omwonenden, 

toekomstige bewoners en andere betrokkenen te maken. Centrale vraag van de participatie:  
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Op welke manier heeft de herontwikkeling van de Kolkakkerweg Noord zoveel mogelijk betekenis voor de 

locatie, wijk en voor de stad?  

De initiatiefnemer betrekt alle relevante stakeholders actief bij de uitwerking. Er wordt te allen tijde 

duidelijk vastgelegd wat de inbreng van de stakeholders is en hoe hiermee is omgegaan binnen het 

project17. Ook wanneer inbreng van stakeholders niet kan worden meegenomen, wordt dit 

gecommuniceerd naar de betrokkenen. Hierbij wordt voorzien in een begrijpelijke en eenduidige 

toelichting. 

 

Met de Woningstichting is afgestemd dat de huurders van de Kolkakkerweg Noord per brief worden 

geïnformeerd over de herstructureringsplannen van de Woningstichting (1e helft oktober, initiatief de 

Woningstichting). Voorafgaand aan de besluitvorming in het college van B&W over de startnotitie 

(november 2022), ontvangen naast huurders ook overige omwonenden een brief (initiatief gemeente). 

Deze brief is bedoeld om hen te informeren over het besluit van de gemeente om het initiatief te 

onderzoeken. Daarnaast worden zij geïnformeerd over de vaststelling van de startnotitie. Tevens worden 

ze geïnformeerd dat ze volgend jaar worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op locatie.  

 

Het is wenselijk om het moment van deze buurtbijeenkomst af te stemmen met de bijeenkomsten van 

het project Churchillweg 146 (VAG-locatie). De projectleider (en afdeling Communicatie) van de 

Gemeente Wageningen, De Bunte Vastgoed en de Woningstichting stemmen dit samen af. 

 

Middels een link naar de gemeentelijke website met bouwplannen, is de informatie en het proces te 

vinden welke op dat moment openbaar is. 

 

5.1.1 Participatiethema’s 

De voorliggende startnotitie vormt het vertrekpunt voor de participatie. De participatie richt zich erop 

hoe binnen de kaders van de startnotitie de plannen verder kunnen worden uitgewerkt. De 

participatiethema’s zijn in elk geval: 

• Mogelijke stedenbouwkundige varianten; 

• Beeldkwaliteit; 

• Inrichting openbare ruimte; 

• Afstemming herontwikkeling VAG locatie / Churchillweg 146. 

Participatie vormt een goede basis voor succesvolle ontwikkelingen. Dit komt ten eerste omdat een 

buurtbewoner of belanghebbende de locatie veel beter kent dan de professionals. Daarnaast creëert 

participatie als alles goed gaat ook draagvlak voor het project. Het contact dat door participatie ontstaat, 

vergroot het vertrouwen en de betrokkenheid van belanghebbenden bij het plan.  

 

5.1.2 Participatievoorstel de Woningstichting 

Initiatiefnemer de Woningstichting stelt voor om de participatie volgens nader beschreven methode uit 

te voeren.  

 
17 De Woningstichting heeft als eerste stap hiertoe een communicatie- en participatieplan richting haar huurders en 
andere belanghouders opgesteld. 
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We hebben het proces opgedeeld in verschillende fases. Na elke fase communiceren we wat er in die 
fase is gedaan (onder andere met de input van de bewoners). Elke fase eindigt met een concreet product 
waar de projectgroep advies op geeft en waarna de borging van de fase plaatsvindt.  
  
Participatie zorgt niet alleen voor draagvlak in de straat, maar verhoogt ook de kwaliteit van het plan. 
Door het inzetten van de juiste communicatiemiddelen voor verschillende doelgroepen tijdens het 
project wordt draagvlak gecreëerd en worden de verschillende doelgroepen betrokken bij het proces.   
  
Voordat we de bewoners bij de planvorming betrekken, wordt de eerste stap – het bepalen van het 
vastgoedprogramma en de vertaling daarvan in een Stedenbouwkundig Schetsontwerp – eerst binnen de 
Woningstichting en in tweede instantie met de gemeente afgestemd. Nadat de gemeente haar 
Startnotitie heeft opgesteld, betrekken we de bewoners en omwonenden erbij. Dit past goed bij een 
complexe opgave als project Kolkakkerweg Noord, waarbij er een uitdagende opgave ligt die eerst 
afstemming binnen de Woningstichting en gemeente vereist over het gewenste vastgoedprogramma, de 
vereiste parkeernorm, de klimaatdoelen en een goede stedenbouwkundige inpassing in bestaand 
gebied. Zodat we, voordat we met bewoners/omwonenden in gesprek gaan, duidelijk hebben wat de 
kaders zijn en er geen onrealistische verwachtingen worden gewekt.  
  
In oktober informeren we onze huurders met een brief dat we aan de slag gaan met planvorming voor 
nieuwbouw aan Kolkakkerweg Noord. 
 
Na het gereedkomen van de gemeentelijke Startnotitie (verwachting november 2022) start de 
daadwerkelijke participatie met bewoners. We gaan eerst de bewoners informeren over ons voornemen 
tot nieuwbouw (1e kwartaal 2023). Dit doen we door middel van een inloopbijeenkomst op locatie 
(camper). De bewoners die er niet zijn, ontvangen een brief. De huurders van de garageboxen stellen we 
tegelijkertijd op de hoogte door middel van een brief. Vervolgens wordt er na een buurtbijeenkomst een 
bewonersplatform opgericht en een externe projectgroep in het leven geroepen, met daarin een 
vertegenwoordiging van bewoners, de gemeente en de Woningstichting. Met de externe projectgroep 
bespreken we onderstaande onderwerpen: 
 

1. Taken, rollen en bevoegdheden/verantwoordelijkheden van alle partijen  
2. Sociale kaart van de wijk: wat zijn de belangrijkste doelgroepen/ gebruikersgroepen en hoe 

benader je die?  
3. Projectfasen en planning daarvan.  
4. Per fase: wat zijn de te nemen besluiten, wat zijn de beslissende instanties?  
5. Per fase: wat is de rol en invloed van bewoners/belanghebbenden?  
6. Hoe communiceren we en hoe koppelen we terug? (Communicatieplan)  
7. Hoe gaan we ermee om als de planontwikkeling leidt tot afwijking van de oorspronkelijke 

doelstellingen?  
8. Hoe gaan we om met eventuele meningsverschillen?  
9. Faciliteren van de bewonersvertegenwoordiging.  
10. Opstellen van het Sociaal Plan. Hierin staan de rechten en plichten van de bewoners en de 

Woningstichting. 
 
Participatieniveau: adviesrecht  
Binnen een participatieproces kan de participatievorm per projectfase (of zelfs onderdelen van 
projectfasen) verschillen.   
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Voor dit project stelt de Woningstichting een bewonersvertegenwoordiging samen (van huidige 
bewoners met huishoudenssamenstelling van een-en tweepersoonshuishoudens). Deze 
bewonersvertegenwoordiging heeft adviesrecht op de voorgestelde nieuwbouwplannen. Dit betekent 
dat bewoners mogen meepraten en advies geven, maar de Woningstichting neemt het uiteindelijke 
besluit. De bestaande bewonerscommissie Kolkakkerweg heeft aangegeven niet te willen participeren in 
de herstructurering. We houden hen op de hoogte van de ontwikkelingen.   
 

 Stakeholder- en issueanalyse 
De onderstaande tabel geeft weer met welke stakeholders en belangen in het project rekening moet 

worden gehouden.  
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Stakeholder Type Issues & Belangen 

Gemeente Wageningen - 
College B&W 

Overheid  Algemeen, maatschappelijk belang 

De Woningstichting Initiatiefnemer / 
Woningcorporatie 

Eigenaar gebouwen en garageboxen, sociaal 
woonprogramma, betaalbaarheid woningen 

De Bunte Vastgoed Ontwikkelaar Ontwikkelaar naastgelegen percelen Vallei 

Autogroep, gezamenlijk optrekken tijdens 

proces/participatie 
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Gemeente Wageningen - 
College B&W 

Overheid  Algemeen, maatschappelijk belang 

Gemeente Wageningen - 
Raad 

Overheid  Algemeen, maatschappelijk belang 

Gemeente Wageningen - 
CRK 

Overheid  Ruimtelijke kwaliteit initiatief, aansluiting bestaande 
stad 

De Woningstichting Woningcorporatie Eigenaar gebouwen en garageboxen, sociaal 
woonprogramma, betaalbaarheid woningen 

De Bunte Vastgoed Ontwikkelaar Ontwikkelaar naastgelegen percelen Vallei 
Autogroep, gezamenlijk optrekken tijdens 
proces/participatie 

Provincie Gelderland Overheid (provincie) Woningbouw- en verstedelijkingsopgave 

Relatie plannen de Woningstichting en De Bunte 

De plannen van De Bunte voor Churchillweg 146 en de plannen van de Woningstichting voor de 

Kolkakkerweg Noord worden formeel als separate plannen ontwikkeld. De plannen hebben een 

andere initiatiefnemer en volgen hun eigen planning en procedure. 

In de participatie en communicatie dient de planvorming van beide locaties wel zorgvuldig op elkaar 

te zijn afgestemd. Dit vanwege de ruimtelijke samenhang en omdat het voor een groot deel om 

dezelfde stakeholders gaat. In het geval van bijv. buurtbijeenkomsten komen waar mogelijke beide 

plannen aan de orde.  Dit om te voorkomen dat bij wijze van spreken de ene week de buurt wordt 

uitgenodigd voor de Kolkakkerweg en de week erna voor de Churchillweg 146.   

De participatie en communicatieacties dienen te allen tijde onderling te worden afgestemd om de 

samenhang te waarborgen.  
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Woon Advies Commissie Belangenorganisatie Type woningen en behoeftes 

Groenberaad18 Belangenorganisatie Voldoende en kwalitatief groen, beheerbaarheid. 

Platform Duurzaam 
Wageningen 

Belangenorganisatie Duurzaamheid, klimaat adaptief bouwen en 
circulariteit i.r.t. plan 

Platform Wageningse 
Ouderen 

Belangenorganisatie Kwaliteit en kwantiteit van huisvesting voor ouderen 

Kerk Churchillweg 138 Bedrijven Parkeerbehoefte Kolkakkerweg 

Omwonenden 

Churchillweg 

Burgers Nog niet bekend 

Omwonenden 

Kolkakkerweg 

Burgers Nog niet bekend 

Gebruikers/huurders 

garageboxen 

Braakakkerweg 

 

Burgers Duidelijkheid beëindiging contracten 

Omwonenden 

Dolderstraat 

Burgers Nog niet bekend (mogelijk privacy en zicht) 

 Toekomstige bewoners Burgers Type woningen en behoeftes 

 

 Fasering en planning 
In onderstaande tabel is met de fasering en globale planning van het project weergegeven.  

 Fase  Product  Contract  Globale planning  

1 Initiatieffase  De voorliggende Startnotitie  Intentieovereenkomst 
(AC0)  

t/m november 
2022  

2 Definitiefase 
(haalbaarheid)    

Nota van Uitgangspunten  
Stedenbouwkundig ontwerp  
(VO - Voorlopig ontwerp) 

Concept anterieur 
contract (AC1)  

november 2022 
t/m april 2023 

3a Planstudie en 
ontwerpfase   

Ontwerp omgevingsplan 
Stedenbouwkundig plan  
(DO - Definitief Ontwerp) 
Beeldkwaliteitsplan  
VO Inrichtingsplan 
Duurzaamheidsprofiel 

Anterieur contract 
(AC2)  

mei 2023 t/m 
oktober 2023 

3b Planstudie en 
ontwerpfase   

DO Inrichtingsplan 
Besluitvorming/ definitief 
omgevingsplan 

AC2 Q4 2023 
Q1 2024 

 
18 Omvat Mooi Wageningen, Bomenstichting, KNNV en Wageningen Milieu Overleg. 
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Omgevingsvergunning 
bouwen 

4 Realisatiefase  Bouwrijp maken en bouw   AC2 2024 – medio 
2025 

5 Beheerfase  Oplevering en overdracht 
openbare ruimte  

AC2  2025 en verder  

 

Met het vaststellen van deze startnotitie en de ondertekende intentieovereenkomst (AC0) in het college 

is fase 1 afgerond. 

Doorkijk fase 2:  

In fase 2 worden de plannen verder uitgewerkt.  Verschillende stedenbouwkundige varianten worden 

geschetst ter bespreking met de stakeholders (zie participatie- en procesvoorstel in § 5.1). Ook wordt 

nader onderzoek gedaan naar onder andere: 

• de ontsluiting en parkeren; 

• het duurzaamheidsprofiel; 

• het woningbouwprogramma. 

Fase 2 eindigt met een keuze voor de stedenbouwkundige voorkeursvariant (ontwerp). Op basis van dit 

ontwerp wordt de bijbehorende Nota van Uitgangspunten vastgesteld in de raad.   

 

Doorkijk fase 3: 

In fase 3a wordt toegewerkt naar een (ontwerp) omgevingsplan met bijbehorende producten zoals: 

• het stedenbouwkundige ontwerp (DO); 

• beeldkwaliteitsplan 

• inrichtingsplan  

• anterieure contracten (AC1 en AC2). 

 

Dit gebeurt op basis van de Nota van Uitgangspunten en het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek.  

Ook in deze fase vindt nauw contact met de stakeholders plaats. Onderdeel hiervan is ook het 

vooroverleg van de omgevingsplanprocedure.  

 

Fase 3b omvat de besluitvorming op het omgevingsplan (oktober 2023) en de 

omgevingsvergunningprocedure (Q1 2024). 

 

 Planologische procedure 
Voor het mogelijk maken van de sloop/nieuwbouw aan de noordzijde van de Kolkakkerweg, dient een 

bestemmingsplanprocedure (na 1 januari 2023: Omgevingsplanprocedure) met bijbehorende 

onderzoeken (bijvoorbeeld Quickscan Flora en Fauna of archeologisch onderzoek) te worden doorlopen. 

Regie hiervoor ligt bij de initiatiefnemer.  

 

 Kostenverhaal / financieel 
De gebouwen en garageboxen met bijbehorende grond aan de Kolkakkerweg Noord zijn eigendom van 

de Woningstichting. De openbare ruimte (gronden met bestemming tuin en verkeer) zijn van de 

gemeente Wageningen. Het ontwikkelplan van de Woningstichting voorziet in de realisatie van 
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woongebouwen op grondgebied van de gemeente Wageningen. Hier dient het bestuur van de gemeente 

een positief besluit op te nemen. Vervolgens worden afspraken gemaakt tussen de gemeente 

Wageningen en de Woningstichting voor overdracht van de betreffende gronden. 

 

Gemeente Wageningen voert een faciliterend grondbeleid. Dit betekent dat de ontwikkeling geheel voor 

rekening en risico is van de ontwikkelende partij (in dit geval de Woningstichting). De gemeentelijke 

plankosten en bijdragen aan gebiedsoverstijgende kosten worden op de ontwikkelaar verhaald. 

Hierbij is het uitgangspunt om met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst af te sluiten. De 

intentieovereenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar (de zogenaamde AC0) wordt ambtelijk 

voorbereid. Na ondertekening door de initiatiefnemer en/of grondeigenaar wordt de overeenkomst ter 

besluitvorming aangeboden aan het college van B&W. 

 

Indien het niet lukt om met de Woningstichting te komen tot een anterieure overeenkomst, dan kan de 

ontwikkeling van de locatie worden opgenomen in een omgevingsplan. Dan zijn er exploitatieregels van 

toepassing. Dit alles met als doel het kostenverhaal te borgen.  

 

Voor kostenverhaal ten aanzien van gebiedsoverstijgende kosten, beschikt de gemeente Wageningen 

over de Nota Bovenwijks. Deze nota vormt de basis voor de financiële afdracht aan de gemeente ten 

behoeve van publieke investeringen ten bate van de ontwikkeling19. 

  

 
19 Sociaal-maatschappelijke functies (waaronder de te realiseren sociale huurwoningen) zijn vrijgesteld van een financiële 

afdracht vanuit de Nota Bovenwijks. 
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Bijlage 1: Factsheet locatie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppervlakte percelen 7.428 m2 

Waarvan 2.852 m2 in eigendom van de Woningstichting 

(woongebouwen en garageboxen). 

Overig eigendom (4.576 m2): gemeente Wageningen (openbare 

ruimte). 

Bestemmingsplan huidig  Bestemmingsplan Wageningen (2010), herziening (2013) 

Huidige bestemming Wonen, Tuin en Verkeer - Verblijfsgebied 

Beoogde toekomstige 
bestemming 

Wonen  

Eigendom De Woningstichting / Gemeente Wageningen 

Ontwikkelaar  De Woningstichting  

Type locatie  Kostenverhaalslocatie (gemeente faciliteert en verhaalt de 

plankosten bij de ontwikkelende partij)  

Beoogde ontwikkeling Binnenstedelijke herontwikkeling/herstructurering 

Figuur 1 Aanzicht Kolkakkerweg Figuur 2 Aanzicht Braakakkerweg 


