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Aanleiding

De gemeente Alphen aan 
den Rijn is een bloeiende 
gemeente in de Randstad, 
midden in het Groene Hart. 
Nu de crisis zo goed als 
voorbij is, worden ook in 
Alphen aan den Rijn weer 
volop woningen gebouwd. 
De jaarlijkse woningbehoef-
te van de huidige inwoners 
voor de stad Alphen aan 
den Rijn is ruim 360 wo-
ningen. De komende jaren 

kunnen binnen de stad ontwikkellocaties zoals Nieuwe Sloot, Lage 
Zijde en de Stationsomgeving nog in een groot deel van de woningbe-
hoefte voorzien. Daarnaast zijn binnen de stad en ook binnen de dor-
pen Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Groenendijk, Hazerswoude-
Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk a/d Rijn en Zwammerdam nog 
diverse inbreidingslocaties beschikbaar die de komende jaren kunnen 
worden benut.
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Inzet

Echter, vanaf 2020 raken de ontwikkellocaties in de stad uitgeput, zodat 
de gemeente niet langer aan de vraag naar stedelijke woonmilieus kan 
voldoen. Door krapte op de woningmarkt komt de betaalbaarheid van het 
stedelijk wonen onder druk te staan. Tevens kan dit er toe leiden dat (jon-
ge) gezinnen wegens een gebrek aan geschikte woningen hun heil elders 
zoeken en de gemeente verlaten. Gevolg hiervan is vergrijzing van het 
bevolkingsbestand, verschraling van de gemeenschap, en een terugloop 
van de beschikbare voorzieningen. Om deze onwenselijke consequenties 
tegen te gaan verkend de gemeente hoe zij het stedelijk gebied verder 
zou kunnen ontwikkelen, binnen en buiten de bestaande stadsgrenzen. 
 
In de voorliggende visie is onderzocht waar in aansluiting op de bestaan-
de stad, woningbouwlocaties kunnen worden ontwikkeld die voldoende 
(groei)potentie hebben om de komende decennia de behoefte aan 
woningen op te vangen. Dit betreft primair de behoefte van de gemeente 
zelf, maar gezien de woningbouwopgave waarvoor de gehele provincie 
Zuid-Holland zich ziet gesteld (230.000 woningen tot 2030) is het aanne-
melijk dat ook woningzoekenden van buiten de gemeente er voor zullen 
kiezen om in Alphen te komen wonen. Redenen hiervoor zijn de centrale 
ligging in het Groene Hart en de relatief korte afstand tot de grote steden. 
Op deze manier kan de gemeente bijdragen aan de provinciale opgave.  

De impact om de stadsrand te verleggen en in de polder te bouwen is 
groot. Een dergelijke stap is alleen zinvol als grotere woningaantallen 
moeten en kunnen worden gebouwd. Dit biedt een kans voor Alphen aan 
den Rijn om zichzelf als stad in het Groene Hart opnieuw uit te vinden. 
Deze kans is gelegen in het maken van aantrekkelijke, stedelijke woonge-
bieden die het landschap van het Groene Hart met de stadskern verbin-
den. 
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Kaartbeeld mogelijke ontwikkellocaties Alphen aan den Rijn

Begin 2017 is de ‘Adaptieve ontwikkelstrategie wonen’ besproken in de 
gemeenteraad. Op het bijbehorende kaartbeeld zijn de mogelijke ont-
wikkellocaties in beeld gebracht. Binnenstedelijk is op korte termijn nog

ruimte voor circa 3.000 woningen. Dit is exclusief planuitval, inbrei-
dingslocaties kennen een gemiddelde planuitval van 30%. Daarnaast 
zijn op het kaartbeeld potentiële ontwikkelingslocaties voor de lange 
termijn aangeduid. 

Inbreiden en herstructureren
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Door de gemeenteraad is aan het college de opdracht verstrekt om de 
lange termijn locaties te verkennen. Uiteindelijk is de onderzoeksop-
dracht bepaald op zeven locaties. 

Met name vanwege milieutechnische belemmeringen (Container-
terminal, Vlasman) is locatie III (Steekterweg) afgevallen.

Maar ook uitbreiden …



DEEL I: INLEIDING

PAGINA 12

Binnen de gemeente is reeds een groot aantal woningbouwlocaties 
beschikbaar. Uit de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’, zoals vast-
gelegd in het provinciaal beleid, volgt dat binnen de regio woningbouw-
plannen intergemeentelijk moeten worden afgestemd. Alphen aan den 
Rijn maakt onderdeel uit van de regio Holland Rijnland. Het regionaal 
woningbouwprogramma kent een looptijd van 2017-2021.

Binnen het regionaal woningbouwprogramma wordt onderscheid ge-
maakt in vier categorieën: Categorie 1 (groen, direct uitvoerbaar), Cate-
gorie 2a (geel, reserveplannen), Categorie 3 (rood, in meerdere opzich-
ten onzeker) en Categorie 4a (blauw, bovenregionale vraag). Voor de 
stad Alphen alsmede voor de zeven dorpen is inzichtelijk gemaakt waar 
zich woningbouwlocaties bevinden en in welke categorie.

Alphen aan den Rijn (stad)

Inbreiden en herstructureren in de stad ...
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Aarlanderveen Benthuizen Boskoop Hazerswoude-Dorp

Hazerswoude-Rijndijk Koudekerk aan den Rijn Zwammerdam Gemeente Alphen aan den Rijn

... en in de dorpen
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De kernwaarden van en voor Alphen aan den Rijn staan beschreven in 
de Structuurvisie ‘De stad van morgen’: Intense Stad, Vitale Dorpen, 
Waardevol Landschap (vastgesteld in 2013). Met betrekking tot het wo-
nen wordt in de visie gesteld dat het sterke contrast tussen de intense 

stedelijkheid in Alphen aan den Rijn, de kleinschalige, hechte gemeen-
schappen in de dorpse kernen en het exclusieve landelijke wonen 
in het buitengebied het beeld van Alphen aan den Rijn als aantrek-
kelijke woongemeente bevestigen en versterken. De grote diversiteit 

Structuurvisie 2031: context en continuïteit in beleid en visie
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aan woonmilieus in combinatie met de aansprekende omgeving en 
het goede voorzieningenaanbod maken de gemeente een gewilde 
vestigingslocatie voor uiteenlopende doelgroepen. Het is derhalve te 
verwachten dat de komende jaren de vraag naar woningen sterk zal 

toenemen. Indachtig het gestelde in de structuurvisie zal de stadsuit-
leg echter wel met respect voor het omliggende waardevol landschap 
moeten gebeuren.

Oog voor het landelijk gebied
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Deel II
Alphen Stad
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Poldervensters 

Alphen aan den Rijn. Stad in het groene hart, aan de Oude Rijn en omsloten door grootschalige polderlandschappen. 

Context
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De Oude Rijn verbindt de stad Alphen met Woerden in het oosten en de duinen en de zee in het westen. 
De polders onderscheiden zich door tuinbouw in het zuiden en akkerbouw en veeteelt in het noorden en in het oosten. 

Gebruik polders
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Continuïteit in groei



Bezien vanuit een historisch perspectief is Alphen gegroeid van een dorp aan de Oude Rijn naar de stad in het Groene Hart die het nu is.
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De polderlandschappen rond Alphen kenmerken zich door waterstructuren, dijken, linten en kernen. De linten vormen de verbindingen tussen de 
kernen. De lintenstructuur is reeds herkenbaar op een hoog schaalniveau (waterwegen, hoofdverbindingswegen) en zet zich door tot in de kleinste 
geledingen van het landschap. Deze structuur biedt de mogelijkheid om nieuwe linten in te passen.
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Lijnen in het landschap; polders, veenweidegebieden, droogmakerijen en linten
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De kernen omringen de stad Alphen aan den Rijn. Binnen de gemeente bevinden zich zeven dorpen: Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, 
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk a/d Rijn en Zwammerdam. Ook plaatsen als Woubrugge, Ter Aar, Nieuwkoop en Bodegraven 
kunnen beschouwd worden als onderdeel van de dorpenstructuur rond de stad.

Stad omringd door dorpen



Stadsuitbreiding kan plaatsvinden op de conventionele wijze: op de aangewezen locatie in de polder wordt een zandpakket aangebracht waarop 
woningen worden gebouwd. Op deze wijze ontstaat echter een harde begrenzing tussen stad en landschap. 

Een duidelijke rand van de stad, waarbij stad en landschap ieder een eigen karakter hebben. Is dit wenselijk?
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Business as usual: conventionele uitbreiding van de stad?
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Alphen aan den Rijn profileert zich als ‘Stad in het Groene Hart’. Dit vraagt om een meer landschappelijk ingebedde stadsuitbreiding dan de
conventionele wijze. Kan de stadsuitbreiding worden benut om tevens de verbindingen tussen stad en land te versterken? 

Of naar een nieuwe balans tussen stad en land?



Kan op deze wijze een zachte overgang tussen stad en landschap worden gecreëerd? Waarbij het omringende landschap in de woongebieden 
voelbaar en zichtbaar is? Aan de zuidzijde van de stad bevinden zich de polders rond de kern Boskoop. Vanwege de Rijksweg N11 en de geluids-
wal ten noorden daarvan, zijn deze weinig toegankelijk. Bezien zou moeten worden of de toegankelijkheid kan worden verbeterd, met name voor 
voetgangers en fietsers, zodat de recreatieve mogelijkheden binnen de weidevogelgebieden beter met elkaar verbonden worden.
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Mogelijkheden benutten; relatie met weidelandschappen versterken
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De poldergebieden ten noorden van de Oude Rijn lopen door tot in het plassengebied bij het Braassemermeer (gemeente Kaag en Braassem) 
en de Nieuwkoopse Plassen (gemeente Nieuwkoop). 

De recreatieve potentie van dit gebied wordt zowel in de zomer als in de winter ten volle benut.

Ook het landschap gaat veranderen ...



De gebieden ten westen en oosten daarvan kunnen als zogenoemde ‘poldervensters’ worden beschouwd, die als het ware de stad openen richting 
het polderlandschap. De poldervensters bieden bij uitstek de mogelijkheid om aan de randen van de stad te komen tot een uitbreiding met woonge-
bieden, waarbij tevens het polderlandschap de stad wordt ingehaald.

DEEL II: ALPHEN STAD

PAGINA 28

Vensters op een veranderend landschap
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“Niets is voor altijd; onze samenleving verandert, de stad, maar 
ook het landschap blijft niet zoals het voor altijd leek te zijn. 
Bouw slim en laat de stad logisch overlopen naar het platteland. 
Je verbindt Alphen aan den Rijn dan ook met het Braassemer-
meer en de Nieuwkoopse Plassen. Het buitengebied verandert. 
Boerenbedrijven staan onder druk en er is ruimte nodig voor 
waterberging. In die polders kun je op palen bouwen of zelfs 
aan drijvende woningen denken, en tegelijk een prachtig 
natuurgebied maken.”
      
      Gijs van den Boomen
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De kadastrale kaart, duidelijk zichtbaar zijn de polderverkavelingen en de rivier.
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Verandering ...
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Een interpretatie van de hoofdwaterstructuren en de belangrijkste groenelementen. 

Water- en groenstructuren



Verrijking en versterking van de groene en blauwe structuren.
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Verrijking en versterking
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Versterking van landschap en natuur en de stad, vensters op het landschap.

Landschap – natuur  – stad
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“Prachtig, maar ook dit landschap gaat veranderen. Bodemdaling en zoute kwel nemen in de 
komende tijd alleen maar toe. De waterschappen malen zich nu al wezenloos. Veel boeren 
hebben het qua bedrijfsvoering heel moeilijk. Het klimaat verandert en we zoeken ruimte voor 
waterberging. We moeten de huidige polders, al zijn ze nog zo mooi, niet heilig verklaren. Je 
moet op zoek naar een nieuwe economische basis voor dit landschap. Versterk het landschap 
én de identiteit van Alphen als stad in het Groene Hart. Dat is de kern van onze boodschap.”

          Gijs van den Boomen



De eerder genoemde ‘poldervensters’ openen de stad richting de polder, waarbij het landschap de stad in wordt getrokken.  
Hierdoor ontstaat er middels vergezichten en directe verbindingen een heldere overgang tussen de stad en het omliggende polderlandschap. 
Dit is de wenselijke situatie op basis waarvan de uitwerking van de uitleglocaties kan plaatsvinden. 
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Poldervensters van de bestaande stad
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Vensters op een veranderend landschap



Door het openen van de poldervensters ontstaat de mogelijkheid voor 
stadsuitleg én natuurontwikkeling aan de oost- en westzijde van de stad. 
Ook aan de noordzijde bieden de bestaande structuren mogelijkheden 
om nieuwe woongebieden toe te voegen. De ontwikkeling van deze ge-
bieden biedt niet alleen kansen voor woningbouw. Het agrarisch bedrijf 
in de polders staat onder druk. Vanwege de oprukkende verstedelijking, 
maar ook door bodemdaling en daarmee samenhangende verzilting 
van landbouwgronden. Partners als LTO en het Hoogheemraadschap 
zien zich hierdoor de komende decennia voor grote opgaven gesteld. 
De kosten en impact van de bemaling om het grondwaterpeil op niveau 
te houden drukken steeds zwaarder op de balans. De voorgestelde 
stadsuitleg biedt de kans om alle opgaven gezamenlijk op te pakken. 
De nieuwe woongebieden zullen moeten worden ingebed in de polder. 
Dit biedt kansen voor het toevoegen van grote oppervlaktes aan water, 
bij voorkeur daar waar de landbouwgronden het minst productief zijn 
en zullen worden. Op deze wijze wordt de zachte overgang tussen stad 
en polderlandschap mede vormgegeven. Het versterken van bestaande 
routes en toevoegen van nieuwe routes benadrukt de relatie met het 
landschap. De (groene) langzaam verkeersroutes verbinden de stad 
met de polder door de infrastructurele barrières te doorkruisen. Daar-
naast zijn er (rood geblokte) stedelijke assen met vizier op de polder, zij 
vormen een belangrijke koppeling tussen het landschap en de nieuwe 
uitbreidingen en het centrum van Alphen aan den Rijn.

Een nieuwe waterstructuur kan op termijn zorgen voor een verbinding 
tussen alle omliggende plassengebieden. Hierdoor wordt het mogelijk 
om te varen van de Nieuwkoopse Plassen, via Alphen naar het Braas-
semermeer en De Kaag. De recreatieve mogelijkheden lijken zo einde-
loos. En ook voor de flora en fauna in de omgeving kan dit positieve 
effecten hebben. Wellicht zwemt de otter ooit wel via Alphen verder 
Zuid-Holland in!

Op de volgende pagina’s treft u enkele schtetsverkenningen aan. 

Locaties IA en II

De locaties IA (Halte West/Leidse Schouw) en II (Hazerswoude-

Rijndijk/Westvaartpark) vallen buiten het kader van de polderven-

sters. Beide locaties zijn echter evengoed geschikt als uitleglocatie. 

Dit vanwege de ligging aan de spoorlijn. Bij locatie II zal een nieuwe 

halte worden gerealiseerd. Het is wenselijk dat dit bij locatie IA 

ook gebeurt, omdat dit goede mogelijkheden biedt voor openbaar 

vervoerverbindingen van en naar de nieuwe woongebieden aan de 

westzijde van de stad.
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Schetsverkenningen
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Bestaande situatie vanuit het westen
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Schetsverkenning
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Bestaande situatie vanuit het noordoosten
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Wonen aan het water

Schetsverkenning
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Bestaande situatie vanuit het noorden



DEEL II: ALPHEN STAD

PAGINA 43

Noordrand

Schetsverkenning
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Bestaande situatie vanuit het noordwesten
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Stedelijk wonen

Schetsverkenning
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Bestaande situatie vanuit het zuiden
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Watergerelateerd wonen
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Schetsverkenning
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De Zuidzijde: stad, rand, weg, wal, weide.

Bestaande stad vanuit het zuiden
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Markering en versterking van het landschap en de polderpoorten. Een krachtige en duurzame stadsrand.

Schetsverkenning



Duurzaamheid is één van de belangrijkste thema’s in de hedendaagse 
stedenbouw. Bij de verdere uitwerking van de plannen zal moeten wor-
den bekeken op welke wijze zo duurzaam en energiezuinig mogelijk de 
woonwijken kunnen worden ontwikkeld. In ieder geval biedt de toepas-

sing van grote oppervlaktes aan water de kans om bijvoorbeeld drijvende 
velden met zonnepanelen toe te passen. Een andere optie, die overigens 
los staat van de uitbreiding van de stad, is het inzetten van de geluidswal 
langs de N11 als locatie voor een veld met zonnepanelen.
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Duurzaamheid
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Cijfers: inschatting plancapaciteit
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Inleiding

In navolging van de conceptvisie op de woningmarktstrategie voor Alp-
hen aan den Rijn is ook voor de kleine kernen een visie gewenst.
De druk op de woningmarkt van de kernen zit wezenlijk anders in elkaar 
dan van de stad Alphen aan den Rijn. In tegensteling tot de stad kun-
nen de kleine kernen naar verwachting prima in de woningvraag voor-
zien. Op Rijnstreek niveau overstijgen de plannen de geraamde behoef-
te aan dorps wonen in de kleine kernen. Het aandachtspunt ligt voor de 
kleine kernen op kwaliteit, het toevoegen van het juiste type woningen 
en versterking van het dorp en het landschap.
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Typering lintbebouwing



Ontwikkelstrategie kleine kernen 

Algemeen
De afzonderlijke kernen hebben voldoende plancapaciteit voor de 
lokale eigen behoefte tot 2025. Voor deze tijdspanne en ook daarna 
wordt er een hiërarchie voorgesteld in de verstedelijkingsopgave. 

Door de grote opgaven op het gebied van bodem en klimaat moe-
ten we keuzes te maken hoe we in de komende decennia in westelijk 
Nederland willen blijven wonen. Het is vanzelfsprekend dat we in een 
tijd met deze uitdagende omstandigheden in eerste instantie teruggrij-
pen op het principe van het bouwen op de drogere en goed ontsloten 
delen. De stroomrug van de Oude Rijn leent zich hier goed voor. Be-
bouwing van deze zone past in de logische lijn van het oorspronkelijk 
historisch verstedelijkingspatroon in West Holland, waar de infrastruc-
tuur (toen het water van de Oude Rijn, nu aangevuld met spoorlijn en 
N11) en de bodemgesteldheid belangrijke vestigingsvoorwaarden zijn 
geweest. De enigszins in vergetelheid geraakte ‘Visie Oude Rijnzone’ 
sorteert al voor op deze gedachte. Ook in de diverse gebiedsprofielen 
komt naar voren, dat de stroomrug zich leent voor verdere ruimtelijke 
verdichting, waarmee het onderscheid tussen het open veenweideland-
schap en de bebouwde oeverwal meer wordt aangezet.  

De ontwikkeling van de linten, buiten deze hogere oeverwallen komt 
daarmee op de tweede plaats. Dit houdt in dat na 2025 bij een stijgen-
de vraag naar dorps wonen uitbreiding van Groenendijk, Hazerswoude-
Rijndijk, Koudekerk aan de Rijn en Zwammerdam als eerste onderzocht 
worden. Daarna volgen eventuele ontwikkelingen in Benthuizen, Ha-
zerswoude Dorp, Boskoop en Aarlanderveen.

Om de kwaliteit en de eigenheid van de dorpen en kernen te behouden 
is per kern een visie opgesteld die uitgaat van de aanwezige en de te 
versterken kwaliteiten van het dorp. Omdat de kernen ook veel overeen-
komsten hebben voor wat betreft ontstaansgeschiedenis en opbouw, 
zijn een aantal generieke uitbreidingsprincipes te benoemen:
1. Verdichting van de kern (inbreiding/transformatie);
2.  Traditioneel landschappelijk uitbreiden langs bestaande landschap-

pelijke structuren;
3.  Toevoegen van nieuwe structuren met oog voor de nieuwe land-

schappelijke opgaven.

Het behoud van eigenheid van de afzonderlijke kernen is gebaat bij de 
volgorde van deze ontwikkelingsmogelijkheden. Lang niet alle kernen 
lenen zich voor nieuwe structuren voor uitbreidingen, zonder het dorp 
geweld aan te doen. De meeste kernen in de linten hebben dan ook 
een beperkte ontwikkelcapaciteit wil de karakteristiek van het dorp 
behouden blijven. 
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Visie
-  Ontwikkelingen mogelijk in het kader van de Oude Rijnzone met doorzichten/vensters naar het landschap. 
- Behoud van het kleinschalige karakter van het buurtschap.
-  Herbestemming van de terreinen van Avery Dennison en Nieuw Werklust, de laatste met behoud van de historische bebouwingsstructuur.
-  In nieuwe ontwikkelingen het betrekken en bereikbaar maken van de oevers van de Oude Rijn.
-  Opheffen van de barrièrewerking van de Rijndijk door een goede inrichting van het profiel en een verbinding met het water.
-  Door het ontbreken van een dorpshart het creëren van een openbare ontmoetingsplek.
-  Hoogeveense Vaart en Oude Rijnoever aanleiding voor recreatieve ontwikkelingen. 
-  Herstellen van landschappelijke lijnen (Molenpad, Hoogeveensevaart) in relatie tot de Oude Rijn. 
-  Toevoegen van ontbrekende woonmilieus (buiten de behoefte vanuit het dorp) voor een goede doorstroming.
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Groenendijk

Kenmerken

Van origine vormde Groenendijk een bebouwingslint, dat na de oorlog plaatselijk ‘verdikt’ is tot een buurtschap. Met 500 inwoners is Groenendijk niet echt te 

classificeren als zelfstandige kern. Het buurtschap is vernoemd naar de gelijknamige polder, die – met de Oude Rijn als ontginningsbasis – volgens het slagen-

principe in cultuur is gebracht. Ook de industrie bepaalt een deel van de historie van het buurtschap. 

Midden in Groenendijk staan bedrijfscomplexen van Nieuw Werklust en Avery Dennison. Deze panden staan leeg. De ligging van zowel Nieuw Werklust als 

Avery Dennison maakt dat in het buurtschap de oever van de Oude Rijn nauwelijks toegankelijk is. De eeuwenoude Hoogeveense Vaart, die vanuit de Groe-

nendijkse polder afwatert op de Oude Rijn, is overkluisd door de bedrijfsbebouwing van Avery. Ook de Rijndijk vormt een barrière tussen het buurtschap en de 

Oude Rijn. Het Molenpad verbindt het buurtschap het polderlandschap ten zuiden. 
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Visie
-  Ontwikkelingen mogelijk in het kader van de Oude Rijnzone met doorzichten/vensters naar het landschap
-  Nabij de nieuwe OV-halte ontwikkeling van een nieuwe woningbouwlocatie
- Het creëren van een dorpshart nabij het winkelcentrum
-  Het beter benutten van de Oude Rijn voor recreatieve doeleinden (plekken, steigers, horeca, watergebonden functies)
-  Verbeteren van de verbindingen van de bestaande woonwijken met zowel de Oude Rijn als met het agrarische landschap ten zuiden
-  Zone tussen Rijndijk en spoor benutten voor mogelijke bescheiden woningbouw ontwikkelingen, waarbij de verbinding met het buitengebied een 

aandachtspunt is.
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Hazerswoude-Rijndijk

Kenmerken

Hazerswoude-Rijndijk is als buitenhaven van Hazerswoude-Dorp aan het water van de Oude Rijn ontstaan. Qua ontginning hebben beide kernen een gelijke 

achtergrond. De ligging aan de Rijn heeft Hazerswoude-Rijndijk wel een historie van industriële bedrijvigheid gebracht, waaronder dakpannenfabrieken die de 

rivierklei als grondstof gebruikten. In de jaren zestig van de vorige eeuw groeide het dorp als woonlocatie.

De opbouw van het dorp is helder. Het is parallel aan de Oude Rijn ontwikkeld, in de vorm van een zone langs de Oude Rijn, de Rijndijk, de woonwijken, een 

groenzone langs het spoor en het spoor zelf. De voornaamste kwaliteit van het dorp is de ligging aan de Oude Rijn. Via de behouden jaagpaden langs de zuid-

oever is het water goed beleefbaar. De watertoren markeert de westelijke entree van het dorp aan de Rijndijk.

Ten zuiden van de Rijndijk is het dorp in de jaren 60 en 70 sterk gegroeid. Door de ligging tussen het spoor en de wegen zijn de woonwijken enigszins geïso-

leerd, maar wel groen qua opzet. Hier bevinden zich de meeste woon-gerelateerde functies. Doordat deze functies niet binnen de oude structuur zijn ontwik-

keld mist het dorp een echt dorpshart. Om de bebouwing heen ligt een brede groenstrook, die de woonwijken omlijst.
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Visie
-  Ontwikkelingen mogelijk in het kader van de Oude Rijnzone met doorzichten/vensters naar het landschap
-  Nabij de nieuwe OV-halte ontwikkeling van een nieuwe woningbouwlocatie
- Versterken van de entrees van het dorp
-  Rijnpark ontwikkelen als een (woon)gebied met overgang tussen lint-achterland-lint
-  Noordelijke lintbebouwing: behouden en versterken van de kwaliteiten van het lint dmv kleinschalige verdichting in de lengterichting van de 

kavels; behoud van doorzichten naar het achterland; vergt bijzondere woningbouwopgave en maatwerk, passend in het landschap 
- Beter benutten en verbeteren verbindingen met Oude Rijn
-  Versterken Groot-Poelgeest als scharnier en verbinding met het buitengebied
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Koudekerk aan de Rijn

Kenmerken

Koudekerk aan de Rijn is ontstaan als legerplaats van de Romeinen in de buurt van het latere kasteel Groot Poelgeest. Net als bij de omliggende dorpen werd 

ook hier het veengebied ontgonnen. Onder het veen bevond zich rivierklei van een goede kwaliteit. In de 14e eeuw ontstonden er langs de oude Rijn steen- en 

dakpanfabrieken. In de 20e eeuw was de winning van klei niet meer nodig en vestigden zich beton- en cementbedrijven. Deze industrie is nog terug te vinden 

aan de Hoogewaard.

Het dorp zelf wordt gevormd door twee oude linten die samenkomen bij de Oude Rijn, nabij Groot Poelgeest. 

Parallel aan de rivier ligt de Dorpsstraat, waaraan een dicht bebouwingspatroon van woonbebouwing en functies zijn gesitueerd. Het tweede lint is het fraaie 

boerderijlint Lagewaard, dat ligt op de grens van dorp en veenweidelandschap. Het lint wordt gekarakteriseerd door de kloeke boerderijen met boomgaarden, 

gelegen aan een smalle weg met doorzichten naar de noordelijke polder. Vanaf de smalle weg zijn via bruggetjes de later gebouwde woonwijken ten zuiden 

van het lint te bereiken. Deze wijken zijn ruim van opzet, met veel groen, waarin weinig meer van de oorspronkelijke ondergrond te herkennen is. Ten westen 

van Groot Poelgeest vertoont het lint van Koudekerk min of meer hetzelfde bebouwingspatroon als de Lagewaard, zij het met een naar het centrum oplopende 

bebouwingsdichtheid en iets afwisselendere bouw van oorspronkelijk agrarische erfbebouwing.



DEEL III: ONTWIKKELSTRATEGIE KLEINE KERNEN

PAGINA 64



Visie
-  Behouden en versterken compacte dorpskern met aandacht voor de openbare ruimte
-  Maatwerktransformaties binnen de compacte dorpskern met relaties richting de oude Rijn en de spoorlijn
-  Realiseren van een betere ruimtelijke verbinding tussen de noordelijke dorpskern en het zuidelijk deel van het dorp, plaatselijk ‘knijpen’ van de 

Steekterweg. 
-  Plaatselijk verdichten van de oeverwal met groene enclaves, met op strategische plekken doorzichten gebaseerd op oude structuren, landgoede-

ren en hofstedes.
-  Versterking en uitbreiding van de recreatieve wandelpadenstructuur in het zuidelijke deel (rondje Zwammerdam)
- Uitbreiding ten noorden van de Oude Rijn is ‘een brug te ver’
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Zwammerdam

Kenmerken

Het fort Nigrum Pullum is de eerste vorm van occupatie geweest ter plekke van het dorp Zwammerdam, op de huidige plek van instelling ‘de Hooge Burch’.

Zwammerdam is ontstaan als lint langs de Oude Rijn. Door een (betwiste) dam in de Oude Rijn (de Swadenburgerdam) kreeg Zwammerdam een strategische 

betekenis  en ontwikkelde het zich niet alleen als agrarisch dorp, maar ook als een dorp van nijverheid. Omgeven door een brede gracht lag bij de oude dam 

de ‘ Suadeburch’. Deze burcht heeft de oorspronkelijke vorm van de dorpskern van Zwammerdam bepaald, wat nog steeds in het gebogen straatpatroon is 

te herkennen. Ter plekke van de voormalige dam ligt nu een compacte dorpskern, als een verdikking van het lint. De dorpskern wordt gevormd door een klein 

driehoekig dorpsplein en is hiermee het enige dorp met een pleinvorming van oudsher. Dat maakt Zwammerdam wezenlijk anders dan de andere polder- en 

dijklintkernen.  Op enige afstand van het dijklint lag landinwaarts (op een licht verhoogde zandrug) een reeks boerderijen en hofstedes, via lange individuele 

oprijlanen verbonden met de Rijndijk. In het zuidoosten van Zwammerdam is een deel van deze structuur nog goed bewaard gebleven.  Met de aanleg van de 

zuidelijke by-pass (Steekterweg, voormalige Rijksweg N11) werd het dijklint en de historische dorpskern afgesneden van het landschap ten zuiden daarvan.  

De tussengelegen ruimte werd opgevuld met na-oorlogse woonbebouwing. 
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Visie
-  Versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het lint met de twee bebouwingsprincipes: dicht en gemengd en open met een ritmiek van doorzichten
- Behoud van de herkenbaarheid van de steilrand
- Behoud en versterking van de molenbiotopen
-  Uitbreidingen buiten het dorpslint binnen de ruimtelijke karakteristiek van het agrarische erf
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Kenmerken

Het dorp Aarlanderveen bestond oorspronkelijk uit twee delen: het eigenlijke dorp, dat te midden van de polder lag en het tweede deel: aan de rechteroever 

van de Oude Rijn in het tegenwoordige Alphen aan den Rijn. Het binnen- en buitendorp aan de Rijn waren door een kerkenpad met elkaar verbonden. Het 

eigenlijke dorp ligt verhoogd ten opzichte van de aangrenzende veengebieden en droogmakerijen. De overgang wordt gevormd door een markant aanwezige 

steilrand.

Er is een onderscheid ontstaan tussen het verdichte centrumgebied met zijn nauwere profiel en gemengde bebouwing en de iets wijdere en open randen met 

agrarische bebouwing van het lint. Hier zijn de doorzichten naar het achterland niet alleen talrijker, maar ook breder. In het lint staan nog bijzondere gebouwen, 

die het dorp karakteriseren, in het buitengebied is de molenviergang een blikvanger. Het landschap van hoge dijken, kades, boezemvaarten, de molenviergang 

en de monumentale boerderijen vormen tezamen het beeld van een oer-Hollands landschap. In een later stadium zijn in de tweede linie nieuwe linten ontstaan 

met een veel opener karakter.

De aanleg van de Nieuwkoopseweg scheidt het lint in een oostelijk en westelijk deel. Langs deze Provinciale weg is een uitbreidingswijkje ontstaan, dat afbreuk 

doet aan de authenticiteit van de polder en van de oorspronkelijke bebouwingsstructuur van Aarlanderveen.

Aarlanderveen
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Visie
- Versterken entrees van het dorp
-  Versterken van het woon en leefmilieu, barrière werking N209 verminderen
- Versterken verbindingen met het buitengebied, recreatief
- Beperkte uitbreiding van het dorp
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Kenmerken

Kenmerkend voor Hazerswoude-Dorp is dat rondom het dorp al het veen vergraven is, maar dat de dorpskern op niet afgegraven veenland tussen twee 

boezems ligt. Ten behoeve van de turfwinning is zowel boven als onder water haast al het veen afgegraven, waardoor er grote waterplassen ontstonden en de 

veiligheid van het dorp in het geding kwam.

De plassen zijn met de komst van de molen en de molentrap droog gemaald en ingepolderd, waarbij de Hazerswoudse Droogmakerij ontstond. De vruchtbare 

zeeklei maakte deze droogmakerij geschikt voor de landbouw. Het groeide daardoor uit tot een agrarisch dorp.

De historische structuur van Hazerswoude-Dorp is nog goed afleesbaar. De Dorpsstraat, het oude lint ligt opgespannen tussen twee boezems. Op de plekken 

waar de boezemwaters en het lint samen komen, begint het dorp. De meeste voorzieningen en bijzondere gebouwen, zoals de kerken en de molen, liggen 

langs of in de nabijheid van het lint. Het hart van het dorp bevindt zich ten oosten van de Dorpsstraat en de kruising met de N209. Deze provinciale weg snijdt 

het dorp in tweeën en vormt een duidelijke barrière, zowel ruimtelijk als verkeerskundig.

Vanaf de zuidelijke boezem is een sterk visuele relatie aanwezig met het omliggende landschap. Deze boezem vormt een hoofdgroenstructuur die het hoogte-

verschil markeert tussen het hoger gelegen lint en de droogmakerij.

De boezem aan de noordzijde zorgt voor een heldere noordelijke begrenzing van het dorp. Deze boezemoever is echter volledig geprivatiseerd. De Oostvaart 

(met het naastgelegen fietspad vormt nog steeds de verbinding tussen Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk. De wijk ten zuidwesten van het dorp kent 

geen duidelijk afleesbare landschappelijke onderlegger.

Hazerswoude Dorp



DEEL III: ONTWIKKELSTRATEGIE KLEINE KERNEN

PAGINA 70



Visie
- Versterken van het karakteristieke lint
- Versterken van de entrees van het dorp 
-  Behouden groei voor eigen bewoners en niet als enclave van Zoetermeer
-  Versterking van het dorpshart in zowel bebouwde als openbare ruimte
-  Herkenbaar en beleefbaar maken van overgang tussen de veenweide en de droogmakerijen
-  Transformatie van agrarische bebouwing kleinschalig mogelijk met behoud van erf-karakteristiek
-  Inzetten en versterken van waterstructuren voor toekomstige ontwikkelingen
-  Versterken van recreatieve mogelijkheden en van recreatieve toegankelijkheid van de groene omgeving richting Noord Aa, Benthuizerplas en 

Bentwoud
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Kenmerken

De ontstaansgeschiedenis van Benthuizen is vergelijkbaar met die van Hazerswoude-Dorp. Het is ontstaan als enclave van arbeiders die het omliggende veen 

ontgonnen. Door het afgraven van het veen tot op de klei ontstonden grote veenplassen rondom het dorp. Na het droogmalen van de plassen ontstonden er 

vruchtbare landbouwgronden en groeide het dorp. Ook rond de jaren 60 en 70 kende het dorp een sterke groei als gevolg van de toegenomen woningbouw-

behoefte in die tijd. Ondanks deze uitbreidingen is het dorpse karakter nog goed af te lezen in het korte historische lint, met bebouwing dicht op de weg die 

aan de zuidzijde dichter is dan aan de noordzijde. Beeldbepalend hierin zijn de molen en de kerk. 

Ten westen van het dorp ligt het recreatiegebied de Noord Aa en in 2000 is ten oosten van het dorp het Bentwoud aangelegd, een grootschalig bos- en natuur-

gebied met recreatieve voorzieningen. Beide natuurgebieden spelen een rol in de kwalitatieve beleving van het dorp als woongemeente. De verbindingen met 

beide gebieden kunnen verder geoptimaliseerd worden.

Benthuizen
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Visie
-  Behoud en benutten van karakteristieke waterstructuur als ruimtelijke hoofdstructuur en voor recreatie.
-  Behoud en versterken van de lange smalle kavels met windakkers en de linten met bebouwing dwars daarop.
-  Behoud en versterken van de compacte dorpskern en verbeteren openbaar gebied (rondom de Gouwe).
- Versterken openbare ruimte en recreatieve routes.
-  Gebruik kwekerskavels als etalagefunctie voor de sierteeltgemeente, tbv energie-opgave of als openbaar toegankelijk gebied in plaats van voor 

woningbouw.
-  Wateropgave en bodemdaling biedt mogelijkheden voor het toepassen van nieuwe structuren voor woningbouw, zoals kleine duurzame waterge-

bonden buurten.
-   Verbeteren leef-en verblijfskwaliteit van de Zijde. 
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Boskoop

Kenmerken

Boskoop is na de Middeleeuwen ontstaan langs de veenrivier de Gouwe. Vanuit de kern werd  het omliggende veengebied ontgonnen volgens een cope-

verkaveling, volgens een vaste maatvoering. Deze maatvoering van lange smalle kavels is nog steeds gedeeltelijk terug te vinden in Boskoop. Bij het ontwikke-

lingen van de boomkwekerijcultuur werden veel watergangen verbreed. De grond die daarmee vrij kwam werd gebruikt om de kavels op te hogen. Over deze 

watergangen vond het grootste deel van het transport plaats voor de kwekerijen.

Na de Tweede Wereld oorlog ontstonden er nieuwe linten en werden bestaande linten verder verdicht door modernisering en groei van de boomteelt. Het 

transport vond steeds meer plaats over de weg, waardoor de druk op het wegennetwerk sterk groeide.

Het huidige Boskoop wordt nog steeds gekenmerkt door de herkenbare, dichte dorpskern, de lange linten, diepe maar smalle kavels, de fijne waterstructuur en 

het assenkruis van de Gouwe en de Zijde met de hefbrug.

Boskoop is met de groei van afgelopen jaren getransformeerd van een kwekersdorp tot een dorp met een diverse woongemeenschap, die een behoefte heeft 

aan een andere invulling van de openbare ruimte.
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Dcoumenten
De Alphense Lijn, Visiedocument openbare ruimte [Bosch en Slabbers]
Gebiedsprofielen PZH [Provincie Zuid-Holland]
Visie Oude Rijnzone [gemeente Alphen aan den Rijn]
Structuurvisie Stad van Morgen [gemeente Alphen aan den Rijn]
Adaptieve ontwikkelstrategie wonen [gemeente Alphen aan den Rijn]
Update marktopnamecapaciteit [Companen]
Stedenbouwkundige visie Westvaartpark, Hazerswoude-Rijndijk [BGSV]

Websites
www.zuid-holland.nl
www.bouwendnederland.nl
www.topotijdreis.nl

Bronnen




