
Informatieavond

Herontwikkeling WA-Hoeve Den Dolder



▪ 19.30 – 19.35 Opening, toelichting programma en spelregels
▪ 19.35 – 19.40 Filmpje WA-Hoeve 
▪ 19.40 – 19.50 Toelichting Bestemmingsplannen & Planning procedure
▪ 19.50 – 20.05 1e Vragenronde
▪ 20.05 – 20.15 Toelichting Beeldkwaliteitsplan 
▪ 20.15 – 20.30 2e Vragenronde
▪ 20.30 Afsluiting online bijeenkomst

Programma



Filmpje WA-Hoeve

Herontwikkeling WA-Hoeve Den Dolder



Hendrik Visser

Projectleider gemeente Zeist

Bestemmingsplannen & Planning procedure



▪ Kwaliteit en samenhang
▪ Vertrek Altrecht
▪ Afgetopte opbrengst; 15 miljoen
▪ Fasering bestemmingsplannen
▪ Elke fase moet op zich goed zijn
▪ Toetsende rol Planbegeleidingsgroep

Gebiedsvisie 
WA-Hoeve 

24 januari 2017



▪ 2018-2019: Tender Altrecht

▪ 2019: BPD geselecteerd als ontwikkelaar voor plandelen Historische 
Middenas (HMA) en Noordelijk en Zuidelijk Ontwikkelveld (NOV/ZOV)

▪ 2020: Start planuitwerking BPD-gemeente

▪ 2020 (december): Bericht; ‘vertrek Altrecht/Fivoor uiterlijk 1 januari 2027’

▪ 2021: Vervolg planuitwerking, overeenkomsten BPD gesloten, afstemming 
met stakeholders, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplan opgesteld

Terugblik in vogelvlucht



▪ Beeldkwaliteitplan en bestemmingplannen liggen ter inzage

▪ Historische Middenas
▪ Woningen en voorzieningen 
▪ Gedetailleerd bestemmingsplan

▪ Noordelijk en Zuidelijk Ontwikkelveld
▪ Woningen 
▪ Flexibel bestemmingsplan

▪ Bestemmingsplannen bestaan uit een toelichting, regels en 
verbeelding (plankaart)

▪ Te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of via 
www.zeist.nl/bestemmingsplannen

Stand van zaken januari 2022

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.zeist.nl/bestemmingsplannen


Historische Middenas



Noordelijk Ontwikkelveld



Zuidelijk Ontwikkelveld



▪ Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplan
▪ Van 6 januari 2022 tot en met 16 februari 2022
▪ Mogelijkheid tot indienen zienswijze, zie www.zeist.nl/bestemmingsplannen

▪ Raadsbesluit vaststelling plannen 
▪ Juni 2022 (o.v.)
▪ Gevolgd door beroepstermijn (evt. beroep Raad van State) en 

onherroepelijke bestemmingsplannen

Planning procedure

http://www.zeist.nl/bestemmingsplannen


1e vragenronde



Michael Tramper

Projectleider BPD

Toelichting beeldkwaliteitsplan



Beeldkwaliteitsplan



▪ Formuleert randvoorwaarden en
▪ Vormt toetsingskader

▪ Op basis van:

Doel van het beeldkwaliteitsplan



▪ Bepaling van het projectgebied
▪ Analyse bestaande situatie (context) en kernkwaliteiten
▪ Beschrijving doelstelling (missie)
▪ Vertaling naar beeldkwaliteit bebouwing en openbare ruimte.

Opbouw beeldkwaliteitsplan



Projectgebied



▪ Analyse cultuurhistorie
▪ Analyse landschap en inrichting
▪ Kernkwaliteiten

Analyse context en kernkwaliteiten



Cultuurhistorie:

Analyse context en kernkwaliteiten



Landschap en inrichting:

.

Analyse context en kernkwaliteiten



Kernkwaliteiten:

Analyse context en kernkwaliteiten



▪ Landschap
▪ Infrastructuur
▪ Bebouwing

Missie voor de gebiedsontwikkeling



Landschap
▪ Handhaven bestaande kwaliteiten.
▪ Ecologische en landschappelijke 

continuïteit.
▪ Ontwikkeling / herstel laanbeplanting.

Infrastructuur:
▪ Handhaaf historische hoofdstructuur.
▪ Goede verbinding met dorp.
▪ Eenheid in materiaalgebruik.
▪ Parkeren niet de straat domineren.

Missie voor de gebiedsontwikkeling



Bebouwing – monumenten:
▪ Herstel en herbestem met behoud 

monumentale kwaliteiten.
▪ Versterk oorspronkelijke architectuur.
▪ Koester intieme beslotenheid.

Bebouwing – nieuw:
▪ Nieuwe tijdlaag
▪ Onderscheidend zonder te domineren.
▪ Bebouwing gericht op openbare ruimte.
▪ Natuur inpassen waar mogelijk.

Missie voor de gebiedsontwikkeling



Een beschrijving en verbeelding van de 
uitgangspunten en sfeer voor Bosch&Hei.

Onderverdeeld in:
▪ Historische Middenas
▪ Noordelijk Ontwikkelveld
▪ Zuidelijk Ontwikkelveld
▪ Inrichting buitenruimte

Er wordt ingegaan op de omgang met de 
bestaande kernkwaliteiten (landschap, infra, 
bodemreliëf) in het kader van de ruimtelijke 
ordening, architectuur en inrichting.

Beeldkwaliteit



Historische Middenas

▪ Cultuurhistorie
▪ Nieuwbouw

Beeldkwaliteit



Historische Middenas – cultuurhistorie

Ketelhuis - horeca

Beeldkwaliteit



Historische Middenas – cultuurhistorie

Bedrijfsgebouw - wonen

Beeldkwaliteit



Historische Middenas - nieuwbouw

Beeldkwaliteit



Noordelijk Ontwikkelveld

▪ Spinoza (ensemble)
▪ Bebouwing ‘in het bos’

Beeldkwaliteit



Noordelijk Ontwikkelveld – Spinoza ensemble

Beeldkwaliteit



Noordelijk Ontwikkelveld – ‘in het bos’

Beeldkwaliteit



Zuidelijk Ontwikkelveld

▪ Appartementen
▪ Bosrand
▪ Bouwvelden

Beeldkwaliteit



Zuidelijk Ontwikkelveld - appartementen

Beeldkwaliteit



Zuidelijk Ontwikkelveld - bosrand

Beeldkwaliteit



Zuidelijk Ontwikkelveld - bouwvelden

Beeldkwaliteit



Inrichting buitenruimte

▪ Verhardingen
▪ Groen 
▪ Meubilair, lichtmasten, speeltoestellen

Beeldkwaliteit



Inrichting buitenruimte

Beeldkwaliteit



2e vragenronde



▪ Wilt u de informatie nalezen, dan kunt u onderstaande websites 
raadplegen:

▪ www.zeist.nl/bestemmingsplannen (Voor informatie en 
documenten rondom de terinzagelegging)

▪ https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/wa-hoeve-
den-dolder (Voor algemene informatie)

Blijf op de hoogte

http://www.zeist.nl/bestemmingsplannen
https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/wa-hoeve-den-dolder
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