WESTEINDERHAGE
COURANT

WONEN MET DE
WESTEINDERPLASSEN
OM DE HOEK!

Voor u ligt de tweede editie van de Westeinderhage Courant.
Dé courant waarmee u de komende tijd geïnformeerd zult worden over
de ontwikkeling van de jongste woonwijk in Kudelstaart: Westeinderhage.
In deze editie geven wij u met trots een doorkijkje naar het ontwerp van de
wijk en komen de projectontwikkelaar en architecten aan het woord.
Wij wensen u veel leesplezier!
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Aan het woord: Ad Vogel van Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers

“JE KUNT EEN
WOONCARRIÈRE IN
WESTEINDERHAGE
DOORLOPEN”

Namens Van Omme & De Groot
is projectontwikkelaar Ad Vogel
alweer een jaar of vier betrokken
bij Westeinderhage. Deze wijk
zal in een jaren 30-stijl worden
gebouwd, een architectuurstijl
die bekendstaat om zijn vriendelijke uitstraling.
Midden in de Randstad, vlak bij een aantrekkelijke recreatieplas, woningen mogen
realiseren voor jong en oud komt niet vaak
voorbij. Dus alle reden om de nieuwe wijk
Westeinderhage zorgvuldig in Kudelstaart
in te passen. Daar gaan jaren van voorbereiding aan vooraf. Ad Vogel: “De
gemeente Aalsmeer en andere belanghebbenden moeten een goed beeld
krijgen van de mogelijkheden. Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan dat we opstelden, geven richtlijnen
voor verdere planuitwerking. Gekozen
werd voor een open, groene en waterrijke
wijk die naadloos aansluit op de aantrekkelijke landelijke omgeving.”
Uiteraard is de plaatselijke woonagenda
voor Kudelstaart leidend voor het programma, geeft Ad aan. De vraag naar
verschillende typen woningen voor elke
portemonnee en iedere doelgroep is
ook in Kudelstaart groot. Daarom zal de
wijk een aantrekkelijke mix bieden van
woningen in zowel het sociale als het
middeldure en dure segment. “Je kunt
een wooncarrière in deze wijk doorlopen,
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als je dat wilt, van starter tot senior”, zo
schetst Ad de mogelijkheden. “Starters
zijn voor de nieuwe wijk net zo belangrijk
als de mensen die vanuit hun huidige woning in Kudelstaart naar Westeinderhage
willen verhuizen. Westeinderhage zal dan
ook een belangrijke rol spelen voor een
goede doorstroming, zowel in het dorp
als in de nieuwe wijk zelf.
“We kiezen voor twee architecten, dat
is een garantie voor een veelvormige
uitstraling, zo is onze ervaring. Zij
werken met hetzelfde beeldkwaliteitsplan
als uitgangspunt en geven daar hun
invulling aan. De wijk zal eenheid in
verscheidenheid gaan bieden, en zeker
geen eenheidsworst. Wat dat betreft
sluit Westeinderhage goed aan op
Kudelstaart, dat opvallend divers is
qua bebouwing.”
Een waterrijke en groene woonwijk
De variatie zal ook tot uiting komen in de
wijkinrichting. Ad: “De betrokken partijen
hebben gekozen voor een open structuur
met veel groen en water om de buurt goed
te laten aansluiten op de landelijke omge-

ving, waardoor bijna alle bewoners vanuit
hun woningen kunnen genieten van het
uitzicht op het water.”

Aan het woord: Jasper Spigt van architecten van Mourik

Architect van de 62 beneden- en bovenwoningen en de 2 x 15 sociale huur- en koopappartementen

“WIJ GAAN IETS BIJZONDERS
TOEVOEGEN AAN KUDELSTAART”
De Delftse stoep is terug van weggeweest. Ook in Westeinderhage kan een aantal bewoners straks
lekker in het zonnetje zitten op deze verhoging tegen de woning. Architect Jasper Spigt verwacht
dat mede dankzij de stoep ontmoetingen toenemen, wat bijdraagt aan een gezellige buurt.
Het plaatsen van een plant en een
bankje op de Delftse stoep kan al
aanleiding zijn voor een buurtgesprek.
Zo voorkom je ook dat het een anonieme straat wordt, dat past niet bij
Kudelstaart, aldus Jasper Spigt van
architecten van Mourik. “In een dorp
maak je makkelijker contact met
elkaar, met de stoep willen we dat
ook stimuleren.” Voor het zover is,
moet er nog veel werk verzet worden.
Jasper: “Westeinderhage is nu een
groot weideveld, prachtig gelegen
nabij de Westeinderplassen. Je kunt je
goed voorstellen dat je hier iets bijzonders aan Kudelstaart kunt toevoegen.
Wij zijn gevraagd om aan te schuiven,
omdat je met twee architecten meer
diversiteit in het plan brengt. Dat sluit
aan op de wens van de gemeente: het
realiseren van een gevarieerde, ruim
opgezette wijk met vele typen woningen.”

werp te maken van relatief kleinere
appartementengebouwen met vier
lagen, die passen bij de schaal van
de wijk. Met de beneden- en bovenwoningen (BeBo’s) met twee lagen en
een kap geven we de uitstraling van
eengezinswoningen. Alleen twee voordeuren maken duidelijk dat het hier
om beneden- en bovenwoningen gaat.
Op de hoeken van de entreestraat van
de wijk komen deze gebouwen met
vier lagen appartementen. De ingetogen architectuur van deze woningen
sluit goed aan op de dorpse uitstraling
van de wijk. De gebouwen passen in
de schaal van Westeinderhage en
zullen het straatbeeld niet domineren.
De woningen voldoen uiteraard aan
de laatste bouweisen. Daarom komen
op het platte deel van de daken zonnepanelen, die vanaf de singel niet zichtbaar zijn. Tevens zullen warmtepompen
de woningen gaan verwarmen.”

Jasper geeft aan dat zijn bureau vooral
appartementengebouwen ontwerpt.
“Het is een specialiteit van ons. We
kregen de mogelijkheid om een ont-

De menselijke maat van het plan
Westeinderhage spreekt Jasper aan:
“Daarom maken we de bouwlagen
subtiel zichtbaar. In het kader van

de gekozen jaren 30-stijl passen we
metselwerk met reliëf toe. En boven
de deuren komen luifels die het appartementengebouw een rijke uitstraling
geven.
“Vroeger kende Kudelstaart veenontginning, zo ontstonden lange stroken
grond en eilanden in de plassen.
Die vorm hebben wij vrij vertaald
in het ontwerp voor het hekwerk van
de kozijnen, en het landschap komt
tevens terug in de opzet van de wijk.”
Ook de bewoners van de appartementen kunnen genieten van de brede
singel. Jasper: “De appartementen
beschikken over bijna tot de vloer
lopende kozijnen. Zo krijgen de bewoners goed zicht naar buiten. De afstand
tussen de appartementen en de andere
woonblokken is groot, dus de privacy
is gewaarborgd. Zo scheppen we de
voorwaarden voor een gezellige wijk.
De bewoners worden uitgenodigd om
hier verdere invulling aan te geven.”

Ad geeft aan dat het in een waterrijk gebied als Kudelstaart belangrijk is om goed
naar de waterhuishouding te kijken. “Het
water is leidend in het inrichtingsplan, ook
met het oog op de waterhuishouding. Wij
zullen daarop anticiperen met onder meer
verschillende wadi’s. Een wadi is een
ondiepe greppel die meestal droogstaat
en zich vult bij overvloedige regenval.
Dankzij de wadi zal het water gelijkmatig
de bodem in trekken.”
Al deze en andere zaken rond Westeinderhage zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Het college van B en W zal dit plan
in juli voorleggen aan de gemeenteraad,
zodat deze in september een besluit kan
nemen. Ad: “Gaat de raad akkoord, dan zal
de eerste fase aanvangen: het opruimen
van het terrein en het voorbelasten van de
grond. Dit duurt ruim een halfjaar, in het
derde kwartaal van 2023 zal de eerste paal
de grond in gaan, zo is de verwachting.”

Westeinderhage Courant
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Deelgebied III

Deelgebied II

Aan het woord: Kees Opendorp van Maat Architecten

Architect van 175 woningen: ruime appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen

“WE CREËREN EEN WIJK
IN SAMENHANG, MET EEN
AANTAL BUURTJES, IEDER
EEN EIGEN KARAKTER”

Stuurboordstraat

Deelgebied I

Bilderdammerweg

Voor Kees Opendorp gaat architectuur ook over duurzaamheid van materialen. Dat hij
gespecialiseerd is in de jaren 30-stijl verbaast dan ook niet. Want deze stijl vraagt om
kwaliteitsmaterialen die lang meegaan.
Kees Opendorp van Maat Architecten kun je een specialist
noemen in de al decennia geliefde jaren 30-stijl. De populariteit is eenvoudig te verklaren. “De jaren 30-stijl geeft je veel
ontwerpvrijheid”, aldus de architect. Wat betekent de keuze
van deze architectuur voor Westeinderhage? “De woningen
beschikken over fraaie details, zoals grote dakoverstekken,
beschuttingbiedende luifels boven voordeuren, gedetailleerd
gevelmetselwerk, raamkozijnen met roedeverdeling, gemetselde tuinmuren en groene hagen. Erkers zorgen voor een
vriendelijke uitstraling en laten extra licht in de woning toe.
Deze stijl geeft alles bij elkaar opgeteld een gevoel van zowel
luxe en geborgenheid als verﬁjning. Het kappenspel is speels
en de baksteenarchitectuur zal straks mooie metselwerkdetails
laten zien. We verkleinen het geveloppervlak optisch door met
twee kleuren steen te werken, dat oogt aangenaam. Ook bij de
entree van de wijk zetten we deze sfeer door. Daar staan straks
charmante, ingetogen woningen met schildkappen, kleinschalig, niet te statig of te hoog. Dat zorgt voor een rustige sfeer.”
Kees verwacht op basis van eerdere ervaringen dat bewoners
zullen merken dat ze in een prettige omgeving wonen. De wijk
zal sfeervol zijn, haast aaibaar. “We creëren een wijk met samenhang, met een aantal buurtjes met ieder een eigen karakter. Mensen kunnen kiezen voor een woning in een lommerrijk
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hof, aan het water of in het hart van Westeinderhage aan het
park. Door subtiele verschillen qua compositie en detaillering
ontstaan er verschillende rijen woningen. Zo wordt het dorpse
gevoel versterkt, de charme van Kudelstaart zie je straks beslist
terug.”
Kees geeft aan dat hij rekening houdt met het uitzicht vanuit
de woningen. “Net als bij de appartementen lopen bij veel
van de grondgebonden woningen de kozijnen door tot aan
de grond, het maaiveld.”
In Westeinderhage komt ook een appartementengebouw met
zes verdiepingen. Hoe pas je zo’n gebouw goed in? Kees:
“Bij het appartementengebouw, een baken in het midden van
Westeinderhage, is goed naar het volume gekeken. De kleinschaligheid van de wijk mag niet worden doorbroken. Het is
een vrij strak gebouw geworden, met onder meer horizontale
banden van verticaal gemetselde bakstenen. Dat is een typisch
jaren 30-stijlelement, het maakt het gebouw optisch gezien
lager. Door het gebouw bij het wijkpark te plaatsen en met
gepaste afstand tot de omliggende woningen zullen deze
geen vermindering van zonlicht of een inbreuk op het vrije
uitzicht ervaren. Wij hopen dat iedere bewoner zich snel thuis
zal voelen in Westeinderhage.”

DE WONINGEN

EEN WOONWIJK
VOOR IEDEREEN!
Westeinderhage wordt door de diversiteit aan woningen
een ﬁjne wijk voor iedere levensgenieter. Van jong tot
oud en van single tot gezin. In Westeinderhage komen
zowel koop- als huurwoningen.

Appartementen
Beneden- en bovenwoningen
Rijwoningen
Twee-onder-een-kapwoningen
Vrijstaande woningen

Westeinderhage
Westeinderhage
Courant
Courant

5 5

STAND VAN ZAKEN:
In de eerste editie van de Westeinder Courant vertelden wij u dat de bestemmingsplanprocedure was opgestart. Momenteel is het bestemmingsplan zo goed als vastgesteld.
Het college van B en W zal dit plan in juli voorleggen aan de gemeenteraad, zodat deze
in september een besluit kan nemen.
Zodra de gemeenteraad akkoord is, zullen de verkoop- en bouwvoorbereidingen
worden opgestart. Wij verwachten in de winter van 2022-2023 de verkoop te kunnen
starten van de woningen van fase 1. De verhuur zal pas enkele maanden voor de
oplevering van de woningen worden gestart. De eerste paal zal naar verwachting
in het derde kwartaal van 2023 de grond in gaan.
Tot die tijd blijven wij u met enige regelmaat informeren over de plannen door middel
van de Westeinderhage Courant. In de volgende editie zullen wij de makelaars van
Brockhoff Makelaars aan u voorstellen en u nog gerichter informeren over de woningen.
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich nu in op woneninwesteinderhage.nl en wij
houden u op de hoogte.

De Westeinderhage Courant is een uitgave van Van Omme & De Groot

Westeinderhage is een ontwikkeling van:

Kijk op de website voor meer informatie:
Scan mij voor meer info

woneninwesteinderhage.nl

Verkoopinformatie:

Beelden en impressies zijn gebruikt om een indruk te geven van de toekomstige situatie. Aan deze beelden en impressies kunnen geen rechten worden ontleend.

