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Geachte Dammenaren en geïnteresseerden,  

Alweer een jaar geleden hebben IPSE de Bruggen, de gemeente en de 

Wooncommissie van de Belangenvereniging Zwammerdam u geïnformeerd over 

woningbouwontwikkelingen in Zwammerdam. Wij konden elkaar toen in de kerk 

ontmoeten. Wethouders Van As en Van Velzen hebben het met u gehad over de 

vitaliteit van Zwammerdam en de integratie van het landgoed en het dorp. We 

hebben verteld welke ontwikkelingen in Zwammerdam spelen en aangegeven u te 

blijven informeren over de voortgang van alle plannen, ideeën en initiatieven.  

Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen op dit moment geen fysieke 

bijeenkomst organiseren, maar we hebben de hoop dat een informatieavond na de 

zomer wel weer mogelijk is.  

Omdat we nu nieuwe informatie te melden hebben, informeren we u graag met een 

nieuwsbrief. Hierin staat wat er sinds de bijeenkomst vorig jaar allemaal gebeurd is 

en welke vooruitgang we hebben geboekt. We vertellen u onder andere meer over de 

woningbouwontwikkeling en reconstructie van het openbaar gebied bij de 

Spoorlaan, en over verschillende particuliere initiatieven voor woningbouw in 

Zwammerdam.  

De vitaliteit van Zwammerdam 
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Ook geven we een update van de ontwikkeling van de Multifunctionele 

Accommodatie, waar straks basisschool, kinderopvang, brandweer en 

(sport)verenigingen een plek krijgen. 

 

De gemeente, de Wooncommissie Zwammerdam en Verwelius hopen u met deze 

nieuwsbrief op de hoogte te hebben gebracht van de belangrijkste 

woningbouwontwikkelingen in Zwammerdam. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen 
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Verwelius over de ontwikkeling van de Spoorlaan-Zuid  

 

Verwelius 

Verwelius is een familiebedrijf gevestigd in Huizen. Wij zijn een landelijk werkende 

ontwikkelaar die in het verlengde hiervan ook bouwt, belegt, beheert en financiert. 

Deze unieke combinatie en onze jarenlange ervaring hebben ons tot een van de 

meest daadkrachtige ontwikkelaars en gedegen kwaliteitsbouwers van Nederland 

gemaakt. 

“De ontwikkellocatie Spoorlaan is een mooie en 

uitdagende opgave waar wij enthousiast van 

worden om samen met partijen een mooie 

gebiedsontwikkeling te realiseren.”  

   

Woningbouwprogramma 

Op de locatie worden ongeveer 120 woningen 

gerealiseerd in verschillende prijsklassen, voor diverse doelgroepen: o.a. studio’s, 

appartementen, herenhuizen en rijwoningen. 

 

Prognose planning op hoofdlijnen 

• Najaar 2021         -> Concept ontwerp bestemmingsplan indienen 

• Begin 2022           -> Behandeling bestemming 

• Zomer 2022         -> Start verkoop 

• Najaar 2022         -> Start bouw 

 

De Doelgroepen 

• Studio’s voor starters  

• Rolstoeltoegankelijke appartementen 

• Rijwoningen in diverse afmetingen voor 1 a 2 persoonshuishoudens en grote 

gezinswoningen  
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Betaalbaarheid   

• 25% sociale- en 10% middeldure 

huurwoningen 

• Koopwoningen variëren in prijs 

vanaf € 350.000,-  

  

 

Duurzaamheid  

Alle woningen 

zullen gasloos gerealiseerd worden en voldoen aan de nieuwe BENG eisen.   

In het openbare gebied zal aandacht besteed worden aan klimaatadaptatie met 

groene uitstraling, zoals veel bomen tegen hittestress.   

  

Recreatie en ontmoeting  

In het midden van het plan bevindt zich de groencorridor, deze zal de verbinding 

vormen tussen Ipse de Bruggen en het dorp. Hier is gelegenheid voor recreatie en 

ontmoeting.  

 

De Multifunctionele Accommodatie (MFA) 

 

Vorig jaar is door de raad het bestemmingsplan vastgesteld voor de geplande 

Multifunctionele Accommodatie aan de Spoorlaan. Hier zullen verschillende functies 

zoals de basisschool, kinderopvang, gymzaal, ruimten voor verenigingen, de 

brandweer en het clubgebouw voor de voetbalvereniging een plek krijgen. Tegen het 

vastgestelde bestemmingsplan loopt nog een beroepsprocedure. De vergunning 

voor het bouwen kan pas definitief 

verleend worden als deze procedure is 

afgerond. Naar verwachting zal dit 

medio zomer 2022 zijn. De gemeente 

onderzoekt de extra 

parkeermogelijkheden in relatie tot de 

andere ontwikkelingen aan de 

Spoorlaan.  

 

 

Spoorlaanzone en de reconstructie van dit openbaar gebied  

 

Voor de Spoorlaanzone staat een grootschalige reconstructie op het programma. Dit 

biedt kansen om een kwalitatieve verbetering in het gebied te realiseren. De 

Spoorlaan maakt ook onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur.  

De Spoorlaanzone wordt opgeknapt aansluitend aan de realisatie van de Multi 
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Functionele Accommodatie. Dit werk wordt afgestemd met de ontwikkelingen die 

spelen op aangrenzende terrein van Ipse de Bruggen en andere ontwikkelingen.  

Een belangrijk doel van de opgave is om de Spoorlaanzone ruimtelijk en functioneel 

in te zetten als een verbindende lijn tussen het dorpsdeel ten noorden en ten zuiden 

van de Steekterweg. De ruimtelijke barrière van de Steekterweg wordt verzacht.   

Voetgangers- en fietsverkeer wordt gestimuleerd en autoverkeer wordt 

ontmoedigd.   

Het landgoed van Ipse de Bruggen wordt dan beter met het dorp en de MFA 

verbonden.   

  

De herontwikkeling van de Spoorlaanzone met nieuwe woningen leidt tot 

aanpassing van de verkeersstructuur (zoals andere verkeersstromen, nieuwe inritten 

en aansluitingen).  

De bebouwing wordt ingezet om de buitenruimte te vormen tot helder begrensde 

lanen, pleinen en parken. Naast een ontsluitingsfunctie krijgt de openbare ruimte 

ook veel meer een verblijfsfunctie (m.n. ter plaatse van de rotonde). De Spoorlaan 

maakt onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur en krijgt daarom ook de ruimte 

voor een groene inrichting.  

Er ligt nog geen ontwerp voor de reconstructie van de Spoorlaanzone.   

 

Reconstructie Dorpskern Zwammerdam  

 

In 2021 wordt het Kerkplein en omgeving 

opnieuw ingericht. Het riool, de bestrating en 

het groen worden (waar nodig) vervangen. De 

openbare ruimte moet een dorps karakter 

hebben, een bestrating krijgen die kwaliteit 

uitstraalt en passend is bij de woningen en 

gebouwen in de oude kern van Zwammerdam.  

Er wordt ook gekeken of de manier van 

parkeren moet worden aangepast voor de 

mogelijkheid tot spelen op straat en hoe het openbaar gebied toegankelijk gemaakt 

kan worden voor mindervaliden, voor hulpdiensten en voor laden en lossen.  

Inwoners en belanghebbenden in het gebied zijn uitgenodigd om mee te denken 

over de herinrichting.   

Er wordt gestart met de werkzaamheden aan de water-, gasleidingen en de 

elektrakabels. Aansluitend wordt het riool en de verharding vervangen. 

 

Kijk voor meer informatie ook op https://zwammerdamdorpskern.alphenaandenrijn.nl/ 
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Ontwikkeling Voetbalveld  

 

Uit gesprekken met de voetbalvereniging Zwammerdam is naar voren gekomen, dat 

de vereniging het ook af kan met slechts één voetbalveld in plaats van de huidige 

twee velden. Dit biedt de zo gewenste kans voor Zwammerdam om op relatief korte 

termijn een woningbouwlocatie te maken. De gemeente heeft voor veld 1 een 

voorlopig schetsplan opgesteld met ca. 35 woningen voor verschillende 

doelgroepen in verschillende prijsklassen.    

 

Om de locatie bereikbaar te maken 

voor gemotoriseerd verkeer, zal er 

een toegangsweg aangelegd 

moeten worden door het plantsoen 

aan de Dr. Schreuderstraat. Van de 

onderzochte varianten heeft deze 

de minste impact ten aanzien van 

bestaande woningen. Wel zal dit 

helaas ten koste gaan van enkele 

bomen.   

 

Aanvullend wordt de planlocatie voor langzaam verkeer aangehaakt op 

de bestaande woonstraat vanuit de Bennick Boltstaat aan de noordzijde.  

Een klein plantsoen aan de noordwestzijde sluit aan op de MFA, als 

uitloopgebied voor de school.   

De opzet bestaat uit twee blokken, met de voorkanten gericht naar de straat, het 

plantsoen of naar de polder. De achtertuinen worden daardoor zo goed mogelijk 

afgeschermd van eventuele geluids- of lichtoverlast vanaf veld 2.  

Het blok wordt rondom omringd door voldoende parkeerplaatsen, ingebed in het 

groen. Uitgangspunt is dat de huidige groene omlijsting van het veld met 

monumentaal groen zoveel mogelijk gespaard wordt en de te kappen bomen te 

compenseren. 

Voor het voetbalveld wordt op dit moment een bestemmingsplan opgesteld dat eind 

dit jaar aan het bestuur wordt voorgelegd. Daarna kunnen verschillende 

marktpartijen uitgenodigd worden om het plan verder uit te werken en te 

realiseren.  

  

 

BAM locatie  

De BAM heeft aangegeven haar eigendom, bedrijventerrein, te willen transformeren 

naar een woningbouwlocatie. Om een bedrijvenlocatie te kunnen veranderen in een 

woningbouwlocatie moet wel wat water door de Rijn stromen want het op te geven 
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bedrijventerrein moet worden gecompenseerd.  

Alphen aan den Rijn kampt ook met de vraag om meer bedrijventerreinen dus er 

wordt voorzien dat de ontwikkeling van het BAM-terrein nog enige tijd zal kunnen 

duren. Mocht het terrein van de BAM op termijn transformeren, dan biedt dat een 

mooie kans om relicten van de voormalige buitenplaats Withenlust gedeeltelijk in 

het plan op te nemen. 

 

------------------------------------------------------- 

Informatie van de Wooncommissie over particuliere initiatieven  

 

1. Vinkebuurt 116-118  

Vervangen van 2 

woningen (bestemming 

Bedrijf en bestemming 

Wonen samen omzetten 

naar 3 burgerwoningen  

Overeenkomst is 

getekend en afgerond. 

Bestemmingsplanprocedure in voorbereiding  

Verwachte start bouw 2022  

  

2. Vinkebuurt 126  

Wijzigen bestemmingsplan van bedrijven naar wonen  

Overeenkomst opstellen  

Bestemmingsplanprocedure starten  

Verwachte start bouw 2022  

  

3. Vinkebuurt 48-50   

Aan de Vinkebuurt tussen huisnummers 

46A en 96 werken projectontwikkelaar 

Wonen à la Carte en Toba architecten 

aan een plan met ca. 11 semi 

bungalows. De ontwikkeling zal middels 

mede opdrachtgeverschap aangepakt 

worden, waarbij de kopers na start verkoop daadwerkelijk met de architect 

aan tafel zitten en binnen bepaalde spelregels hun droomwoning kunnen 

maken. De woningen zullen in basis circa 80-90m2 gebruiksoppervlakte 

hebben. De woningen kunnen levensloopbestendig worden uitgevoerd met 

eventueel een extra slaap- of werkkamer op de verdieping. Naar verwachting 

zal de verkoop en bouw van de woningen in de loop van 2022 starten.  
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Kavel Nutsgebouw 

Het Nutsgebouw in het historische dorpscentrum zal vrijkomen nadat de MFA aan 

de Spoorlaan gereed is en in gebruik is 

genomen. Planvorming moet nog worden 

opgestart. De gemeente heeft heel globaal 

gekeken naar een vervolgfunctie voor dit 

deels monumentale gebouw. Binnen de 

contouren van het huidige 

pand liggen er kansen voor een klein 

seniorenhofje (knarrenhofje), of één enkele 

grote woning. Respectvolle omgang met 

cultuurhistorische waarden en parkeren zijn belangrijke aandachtpunten.   

  

Kavel Steekterweg 39   

Tiny houses  

Status: er is een voorontwerp aan de 

gemeente voorgelegd. Er wordt nu 

besproken welke regelgeving van 

toepassing is op dit initiatief zoals 

aantallen woningen en exacte locatie op dit 

kavel. 

Koop/huur 

  

Kavel Spoorlaan  

Initiatief voor de bouw van tiny houses   

Status: het ontwerp is nog niet bij de 

gemeente bekend  

Koop/huur: nader te bepalen    
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Molenstraat 27/Vosholstraat 2  

In deze ontwikkeling wordt de voormalige interieurzaak, de voormalige 

brandweerpost én de omliggende openbare 

ruimte integraal opgepakt. Hierdoor ontstaat 

de kans om de achterkantsituatie aan 

de  Vosholstraat om te draaien in een voorkant 

met meer ruimtelijke kwaliteit. Een nieuwe 

voetgangersdoorsteek tussen de Molenstraat 

en de Vosholstraat ontsluit een 

appartementengebouw met 12 (deels sociale) 

appartementen. Er wordt ruim voldoende 

parkeergelegenheid gemaakt met enige overcapaciteit voor de buurt. Het 

voorontwerp bestemmingplan ligt bij de gemeente ter beoordeling. Start verkoop 

zal naar verwachting plaats vinden in het 3e kwartaal van 2021, waarna de realisatie 

hopelijk in 2022 kan aanvangen.   

 

Steekterweg 17  

De pelsdierhouderij moet van rijkswege stoppen in 

Nederland. De nertsenstallen aan 

de Steekterweg en aan de Achtermiddenweg 2a (bij 

Aarlanderveen) zullen daarom worden gesloopt.  

Op basis van het principe van ruimte-voor-ruimte komen er 

aan de Steekterweg een vijftal ‘boskavels’ voor in de plaats: 

royale vrije kavels voor landhuizen 

(koop) die worden ingebed in het groen.  

Deze buurt vormt daarmee het ruimtelijke verlengstuk van 

het bosrijke landgoed van Ipse de bruggen.    
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Deze Nieuwsbrief is u aangeboden door: 

 

 

 

Gemeente Alphen aan den Rijn 

 

 

 

Wooncommissie Belangenvereniging Zwammerdam 

 

 

 

 

Verwelius Bouwen 

 

 

 

 

Wij hopen u zo spoedig mogelijk weer persoonlijk te kunnen informeren. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Carina Lammers 

clammers@alphenaandenrijn.nl 


