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• Grotendeels agrarisch gebied

• Circa 13 hectare

• Grenst aan 1e Brandenburgerweg, Antonie van 
Leeuwenhoeklaan, Soestdijkseweg Zuid en 
Groenekanseweg

• Aantal interessante cultuurhistorische elementen waar 
zorgvuldig rekening gehouden mee moet worden 
(‘kamerstructuur’, groene en open karakter, boerderij)

• Omringd door woningen, groen en bedrijvigheid (USP 
Bilthoven)



2. Proces



Informatiebijeenkomst 12 december 2017

• Zorgen
• Verkeer: geluidshinder, luchtverontreiniging, fijnstof, trillingen door 

zwaar vervoer, filevorming, sluipverkeer en gevaarlijke situaties

• Ontsluiting Schapenweide

• Parkeren 

• Hoogbouw

• Kansen
• Bestaande groenstructuur behouden

• Aansluiten van groen op omgeving

• Openen van Schapenweide voor buurt 

• Indien hoogbouw, in aansluiting op RIVM

• Woningbouw voor lage en middeninkomens

• Life science hoort bij identiteit Bilthoven

• Bestaande boerderij benutten

• Drie scenario’s 



• Verkeersonderzoek naar de effecten van ontwikkeling 
Schapenweide op verkeersdruk

• Bouwstenen voor het kwaliteitskader
• Bebouwing: begrip, maar sommigen ook voorstander van 

onbebouwd houden

• Bouwhoogte: begrip voor hogere bebouwing op veld, lagere 
bebouwing in rand. Maar ook zorgen (privacy) en kritiek

• Groen: begrip voor behouden groenstructuur, wisselende reacties 
op groen + bebouwing in randen

• Voetgangers- en fietspad: begrip voor verbinding met omgeving

• Verkeer en parkeren: begrip voor uitgangspunten, maar ook zorgen 
en kritiek

• Drie scenario’s
• Alleen life science: is er wel voldoende markt voor? 

• Alleen wonen: veel vraag naar 

• Combinatie life science – wonen: logische keuze voor life science
aan noordzijde, wonen aan zuidzijde. Vraag of een combinatie 
mogelijk is

Informatiebijeenkomst 24 april 2018
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4. Ontwikkelperspectief

• Beschrijving van huidige en toekomstige situatie + ruimtelijke 
randvoorwaarden en uitgangspunten 

• Randvoorwaardenkaart
• Programmatische uitgangspunten (wonen, life science)

• Ruimtelijke uitgangspunten (bodem, archeologie, water, natuurwaarden, 
flora en fauna, geluid, lucht, externe veiligheid, bedrijven en milieuzonering, 
kabels en leidingen, duurzaamheid)

• Stedenbouwkundige uitgangspunten (veld, rand en overgangszone)

• Beleid (rijk, provincie, regio en gemeente)



Randvoorwaardenkaart



• Cultuurhistorie en groen 
• ‘Groene kamerstructuur’ blijft behouden door groenstructuur

• ‘Open veld’ blijft behouden voor doorzichten

• Bestaande boerderij blijft behouden

Randvoorwaardenkaart



• Ruimtelijke opzet rand
• ‘De rand’ heeft een lagere dichtheid (15% / GSI 0.15)

• Sluit aan op omliggende bebouwing, zonder deze te spiegelen

• Ruimtelijke opzet veld
• ‘Het veld’ heeft een hogere dichtheid (max. 30% / GSI 0.30)

• Sluit in het noorden aan op het USP Bilthoven

• Overgangszone



• Bebouwing
• Bebouwing als losse elementen en dus geen aaneengesloten 

grote bouwmassa

• Samenhang in architectuur, korrelgrootte, materiaalgebruik en  
oriëntatie

• Bebouwing in noorden is groter van korrel en heeft een hogere 
maximale bouwhoogte dan in het zuiden

• Bebouwing krijgt kleinere korrel en lagere hoogte richting het 
bestaande woonmilieu

• Labs worden op gepaste afstand van woongedeelte gebouwd 
(minimaal 50 meter)

Randvoorwaardenkaart



• Programma life science
• Life science noordzijde ontwikkeld 

• Minimaal 50.000m² bvo

• Programma wonen
• Wonen aan zuidzijde 

• Minimaal 200 woningen.

• 30% sociale huurwoningen, 30% middenhuur, 40% vrije sector

Randvoorwaardenkaart



• Externe ontsluiting
• Autoverkeer zoveel mogelijk ontsloten via Antonie van 

Leeuwenhoeklaan

• Ontsluiting voor life science via noordzijde

• Ontsluiting voor wonen nog open 

• Mogelijkheden voor toevoeging van auto- en/of fietsontsluiting 
aan Soestdijkseweg Zuid en Groenekanseweg

• Mogelijkheid voor toevoeging van een voet/fietsontsluiting aan 
Beatrixlaan

• Interne ontsluiting
• Voetgangers en fietsers langs groenstructuren

• Tussen rand en veld een brede overgangszone van 25 meter met 
ruimte voor ontsluitingsweg

• Vrachtverkeer life science gaat niet door het woongedeelte

• Onderzoek naar autoluwe wijk

• Aanpak verkeersdruk op (boven)lokale schaal 

Randvoorwaardenkaart



• Parkeren
• Voldoende parkeerruimte op Schapenweide

• Parkeren integreren met groen en zo min mogelijk zichtbaar 
vanaf openbare ruimte

• Gebouwd parkeren gewenst

• Dubbelgebruik van parkeerplekken kansrijk (life science en 
wonen)

Randvoorwaardenkaart



Randvoorwaardenkaart



• Bebouwingsdichtheid max. 15% (GSI 0.15) in rand
• Soestdijkseweg Zuid en Groenekanseweg aan de zijde van de 

Schapenweide. 

• Bebouwingsdichtheid: 14,3%  (GSI 0.14)

Bebouwingsdichtheid max. 30% (GSI 0.30) in veld
• Tussen Meyenhagen en Beatrixlaan
• Bebouwingsdichtheid: 28,0%  (GSI 0,28)

Referenties bandbreedte wonen



• Bouwhoogte max. 11m in rand (m.u.v. westrand, 15m)
• Woningen aan A. Vosmaerlaan en Reigerlaan

• Bouwhoogte resp. 9m en 10m

Referenties bandbreedte wonen

• Bouwhoogte max. 15m in veld 
• App. Gebouwen aan Burg. Fabiuspark en kamerligh Onnesweg
• Bouwhoogte resp. 14m en 16m



• Afstand bebouwing tot omliggende kavels (min. 15m)
• Min. 15m afstand van hoofdbebouwing tot omliggende kavels

• Woningen aan Kometenlaan en Groenekanseweg

Referenties bandbreedte wonen



• Korrel en inpassing (géén lange stroken bebouwing)
• Níet zoals de lange stroken woningen.

Referenties bandbreedte wonen

• Korrel en inpassing (wél doorzicht op veld)
• Wél zoals dit paviljoen met doorzichten op groen.



Referenties bandbreedte life science

• Bouwhoogte max. 11m in rand
• Kantoorgebouw Agripark, Dronten en P.C. Staalweg, Bilthoven

• Bouwhoogte resp. 10,5m en 9m

• Bouwhoogte max. 15m in veld (m.u.v. noordrand, 20m)
• (toekomstige) Humanities Campus, Leiden en High Tech Campus, Eindhoven
• Bouwhoogte resp. 18m en 14m 



• Presentatie Ontwikkelperspectief 

• Zorgen en ongenoegen
• Statement vooraf door Schapenweide Groen!

• In gesprek
• Voorwaarden van RVB bij verkoop

• Geen max voor ontwikkelruimte

• Toevoeging begraafplaats

• Vekeersproblematiek

• Participatieniveau

• Openbaarheid van onderzoeken

• Vragen na
• Het begrip ‘life science’

• Groene overgangszone

• Verdeling wonen en lifescience

• Voorkanten aan de staat en overgangszone

• ‘Gedegen ruimtelijke inpassing’

Informatiebijeenkomst buurtvertegenwoordigers 16 juli 2020 


