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WESTEINDERHAGE

Westeinderhage: 267 nieuwbouwwoningen in 
Kudelstaart die voor elke levensfase iets te bieden 
hebben. Als wethouder Ruimtelijke Ordening ben 
ik zeer verheugd dat we deze wijk hebben kunnen 
ontwikkelen. Een wijk waarmee we weer voor een 
deel aan de enorme woonbehoefte in onze ge-
meente kunnen voldoen.

Het ontwerp en de bouw van een wijk moeten 
aansluiten bij de bestaande ruimtelijke indeling 
en woningbouw. Er is in dit gebied tussen de 
Herenweg en de Bilderdammerweg dan ook 
gekozen voor een relatief ruime opzet. Geen grote 
stedelijke verdichting met enorme woontorens,  
wel woonblokken met boven- en benedenwoningen 
en een appartementengebouw. Maar vooral ook 
worden er vrijstaande, twee-onder-een-kap- en 
rijwoningen gebouwd. Er komt een ruim aanbod 
in zowel koop- als huurwoningen.

De komende tijd gaan in Aalsmeer en Kudelstaart 
meer woningbouwprojecten van start. Ondanks 
de beperkingen waarmee we worden geconfron-
teerd door de nabijheid van luchthaven Schiphol, 
blijven we als college zoeken naar mogelijkheden 
om aan de grote vraag naar woningen te voldoen. 
Bij die zoektocht houden we uiteraard de belangen 
van alle doelgroepen in het oog.

Wat mij als inwoner van Kudelstaart aanspreekt, 
zijn de straatnamen die in deze nieuwe wijk komen. 
De straten worden genoemd naar personen die 
in het (recente) verleden iets belangrijks hebben 
betekend voor Kudelstaart. Voor zowel de huidige 
Kudelstaarters als de nieuwe bewoners is dat 
natuurlijk een erg leuke manier om iets meer 
bekend te worden met de lokale geschiedenis.

Veel leesplezier toegewenst met deze eerste editie!

Wethouder Bart Kabout

Voor u ligt de eerste editie van de Westeinderhage Courant. 
Dé courant waarmee u de komende tijd geïnformeerd zult worden 
over de ontwikkeling van de jongste woonwijk in Kudelstaart.

GROTE DIVERSITEIT 
AAN WONINGAANBOD 

Aan de ene kant heeft stedenbouwkundige Jacco van Leeuwen een prachtig vak: een 
braakliggend terrein omtoveren tot een aangename woonomgeving. Een plek waar 
iedereen blij mee is. Maar aan de andere kant is er ook het jarenlange zoeken, duwen 
en trekken voordat zo’n plan er ligt. “Je wilt rekening houden met ieders belang.” 

Jacco van Leeuwen werkt voor Kuiper- 
Compagnons, het bureau dat door Van 
Omme & De Groot Projectontwikkelaars 
en Bouwers werd ingeschakeld om het 
plangebied vorm te geven. Een aantal 
jaar geleden al stond hij in het open 
gebied met zijn laarzen in de klei. Hij 
maakte wandelingen door Kudelstaart. 
Sprak tijdens informatieavonden onder 
anderen met bewoners en luisterde naar 
de wensen van Van Omme & De Groot. 
“En we keken naar hoe Kudelstaart in 
de loop van vele jaren is gegroeid. 
Je ziet dan een aantal ontginningslinten, 
zoals wij dat noemen. Langs de linten 
werd er aan alle kanten steeds wat 
bijgebouwd. En dat kwam bij elkaar 
in wat je de kern zou kunnen noemen. 
De wijken en buurtschappen hebben 
daardoor allemaal een heel eigen uit-
straling. Westeinderhage past dus in 
die traditie.”

Puzzelen en zoeken 
“Een plan ontwikkelen is altijd een hele 
puzzel”, weet Jacco. “De gemeente  
wil bijvoorbeeld een bepaald aantal  
betaalbare woningen gerealiseerd heb-
ben en ook diversiteit in het aanbod. 
En de mensen die naast het gebied 
wonen, willen een prettig aanzicht 
hebben. Al die belangen houd je in 

het oog. Naast die wensen heb je ook 
nog te maken met de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de locatie zelf.”

Zo bleek tijdens het ontwerpen dat 
de huidige structuur van sloten het 
intekenen van de straten niet toeliet.  
De sloten lagen heel dicht bij elkaar, 
waardoor de tuinen bij de woningen te 
ondiep zouden worden. Om die reden 
worden de sloten verlegd en krijgen 
de tuinen meer ruimte. “Zo zijn we uit-
gekomen op een bredere watergang 
die centraal in het plan ligt. Deze krijgt 
een breed grastalud, met ruimte voor 
bomen. Door deze centrale watergang 
kun je heel makkelijk zien waar je 
precies in de wijk bent. Het wordt geen 
gekringel van straatjes, iets wat je in 
de jaren 80 wel zag. Op een inspraak-

avond vond iemand het allemaal wel 
een beetje rechttoe rechtaan. “Maar 
het ondergelegen weidegebied, 
waarop de structuur van het plan is 
geënt, kenmerkt zich door een brede 
verkaveling, wat zich uiteindelijk in de 
blokkenstructuur vertaalt. En: daardoor 
kunnen we bebouwing neerzetten met 
veel ruimte en openheid daartussen. 
Je kijkt niet tegen compacte bouw- 
blokken aan. Maar die inspraak heeft 
ons ook op goede ideeën gebracht, 
bijvoorbeeld bij het ontwerp van de 
ontsluitingswegen: geen koplampen 
die in woonkamers schijnen, en alle 
ruimte voor fietsers. Maar vooral een 
grote diversiteit aan woningen. We 
hebben goed geluisterd en zo de 
puzzel compleet opgelost.” • 
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Wonen in 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 huur woningen. 

DE WONINGEN  

Appartementen

Beneden- en bovenwoningen

Rijwoningen 

Twee-onder-een-kapwoningen

Vrijstaande woningen

EEN WOONWIJK 
VOOR IEDEREEN!

Herenweg

Bilderdammerweg

Stuurboordstraat

Deelgebied I

Deelgebied III

Deelgebied II

Bij nieuwbouwplannen als Westeinderhage wordt over elke vierkante centimeter 
nagedacht. Dat proces duurt jaren en er zijn veel verschillende mensen bij betrokken. 
Zo ook Tom Brons, stedenbouwkundige bij de gemeente Aalsmeer, waar Kudelstaart 
onder valt. Namens de gemeente trekt hij op met de stedenbouwkundigen van 
KuiperCompagnons. Tom bewaakt het totale beeld: past het bij wat we met onze 
gemeente willen? En sluit het aan bij de wensen van omwonenden? 
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“Kudelstaart is echt een bijzonder deel 
van de gemeente Aalsmeer. Lang was 
het een wat geïsoleerde buurtschap, 
met vooral tuinbouw. Die doet het goed 
op de weideveengrond. Stukje bij beet-
je kwam er steeds wat bebouwing bij. 
Daardoor heeft Kudelstaart een rijke 
variatie aan woningtypes. Je ziet hier 
huizen uit de jaren 20 en de jaren 30, 
maar ook woningen uit de wederop-
bouw na de Tweede Wereldoorlog. 
Het is van alles wat. Er is eigenlijk 
geen woningtype of stijl waarvan je 
zegt: ‘Dat is nou typisch Kudelstaart.’  
Wél is het allemaal kleinschalig, 
hier geen hoge flatgebouwen. Die 
bescheiden maat houden we daarom 
ook aan in Westeinderhage. We hebben 
samen met Van Omme & De Groot en 
KuiperCompagnons echt geprobeerd 
om de verbinding te zoeken met de al 
bestaande bebouwing in de directe 
omgeving.”

Natuur en milieu 
“Bij het ontwerpen en indelen van het 
water en het groen speelden twee 
dingen: de natuurlijke gesteldheid 
van de locatie en de wensen van om- 
wonenden en belangstellenden. Wat 

de natuurlijke gesteldheid betreft: aan 
de westkant zie je nu sloten van noord 
naar zuid lopen. Aan de oostkant lopen 
die juist van west naar oost. Die twee 
richtingen zie je duidelijk terugkomen 
in het totale plan, vooral in de manier 
waarop de centrale watergang loopt. 
Water is echt de hoofddrager van dit 
plan. En dan waren er dus de wensen 
van omwonenden en belangstellenden. 
Daardoor is het water zó ingetekend 
dat iedereen ervan kan meegenieten,
het is openbaar. En er was vraag naar 
een watergang achter de tuinen van 
de Bilderdammerweg. Nu is water niet  
alleen een mooi element, het is ook 
hard nodig. Want bij nieuwe ontwikke-
lingen houden we steeds nadrukkelijker 
rekening met klimaatverandering. Het 
is belangrijk om hevige regen op te 
vangen. Bomen en grasvelden doen 
dat als de beste. In het begin zal al dat 
groen nog een beetje iel ogen. Maar 
we weten uit ervaring: openbaar groen 
groeit snel. Westeinderhage wordt echt 
een mooie aanvulling op Kudelstaart.” 

Goed geluisterd 
Inspraak van omwonenden en belang-
stellenden heeft ook geleid tot andere 
aanpassingen aan het oorspronkelijke 
plan, vertelt Tom. “Door de inspraak 
is het plan bijvoorbeeld veel opener 
geworden dan eerst was bedacht. Het 
eerste plan ging uit van 275 woningen, 
dat zijn er 267 geworden. Hierdoor 
is de afstand tussen de nieuwbouw 
en de bestaande woningen aan de 
Stuurboordstraat en de Bilderdammer-
weg groter geworden dan oorspron-
kelijk het plan was. Ten slotte zijn de 
appartementengebouwen meer naar 
het midden van Westeinderhage ver-
plaatst, zodat ze vanuit de bestaande 
bebouwing minder te zien zijn. Het 
ontwerp is echt flink aangepast om 
iedereen zo veel mogelijk tegemoet 
te komen.” •

“WE HEBBEN GOED GEKEKEN 
NAAR WAT PAST BIJ DEZE PLEK, 
EN GOED GELUISTERD NAAR  
OMWONENDEN”
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STAND VAN ZAKEN: 
Onlangs is gestart met de bestemmingsplanprocedure voor het totale plangebied 
Westeinderhage. In een bestemmingsplan stelt de gemeente vast wat er met een 
gebied mag gebeuren en hoe en hoeveel woningen er bijvoorbeeld gebouwd mogen 
worden. Wij verwachten dat de procedure in de zomer van 2022 (juli/augustus) is  
afgerond. 

Tegelijkertijd wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het ontwerpen van 
de woningen en aan de voorbereidingen van het bouwrijp maken van het terrein. 

Als alles voorspoedig verloopt, zullen wij in het derde kwartaal van 2022 starten 
met de verkoop van de eerste woningen. 

Tot die tijd blijven wij u met enige regelmaat informeren over de plannen door middel 
van de Westeinderhage Courant. Ook zullen wij een informatiebijeenkomst organiseren. 
Zodra de datum van deze informatiebijeenkomst bekend is, krijgt u die van ons te horen. 

Verder is alle informatie terug te vinden op onze website.

woneninwesteinderhage.nlScan mij voor meer info

Meer informatie:
Kijk op de website voor meer informatie of stuur 
een mail naar: info@woneninwesteinderhage.nl. Westeinderhage is een ontwikkeling van:

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


