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Situatie 1850 Situatie 1950 Situatie 2015 Drechthoek II en Passage Leimuiden

Stedenbouwkundig plan Drechthoek II (2012) Stedenbouwkundig plan Drechthoek II, doorgroeimogelijkheden (2012)

 Waarom een nieuw plan:
 - Bezwaar door grondeigenaren, onvoldoende betrokken in de planvorming

 - Bestemmingsplan vernietigd door Raad van State (november 2014)

 nieuw plan vanuit de markt:
 - grondeigenaren zijn betrokken

 - gezond exploitatiemodel

 - optimaal benutten van schaarse ontwikkelingsruimte

 - minder geluidsbelasting voor de woningen aan de Burgemeester Bakhuizenlaan 

plangebied Watergebied Overloop: 
Met het watercompensatiegebied Overloop 

komt het ‘rondje Leimuiden’  binnen hand-
bereik. Het gebied vormt een recreatieve 

verbinding tussen de Burgemeester 
Bakhuizenlaan en de Drecht. Samen met 

het dorp wordt invulling gegeven aan dit 
gebied. 

plangebied Burgemeester Bakhuizenlaan: 
De ontwikkeling van Drechthoek II haalt het doorgaande autoverkeer van de Burgemeester Bakhuizenlaan. De laan wordt autoluw. 
Samen met de bewoners en de gemeente wordt de optimale inrichting bepaald.

studiegebied passage Leimuiden: 
Er is in Leimuiden weinig 
draagvlak voor het provinciale 
verkeersontwerp voor de Passage 
Leimuiden. De insteek moet zijn 
om gezamenlijk te pleiten voor een 
beter verkeersontwerp. Blijkt dit 
niet mogelijk, dan moet onderzocht 
worden of een wandel- en fietsbrug 
de barrièrewerking van de N207 
kan verminderen. De Burgemeester 
Bakhuizenlaan blijft dan verbonden 
met het dorp.   
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Burgemeester Bakhuizenlaan
Het doorgaande verkeer richting Kudelstaart wordt afgewikkeld via Drechthoek II. De Burgemeester 

Bakhuizenlaan wordt autoluw. Samen met de bewoners en de gemeente wordt de optimale inrichting 

bepaald. Belangrijk thema is  de overgang naar Drechthoek II. Een nieuw profiel voor de laan biedt 

mogelijkheden voor een groene inrichting. 

inrichtingssuggestie: groenstrook als groene buffer inrichtingssuggestie: groene buffer, brede dijk en laanbomen uw suggestie!inrichtingssuggestie: groene gevels en parkstrook
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Watergebied Overloop
Met het watercompensatiegebied Overloop komt het ‘rondje 

Leimuiden’  binnen handbereik. Het gebied vormt de aanzet tot 

een recreatieve verbinding tussen de Burgemeester Bakhuizenlaan 

en de Drecht. Samen met het dorp wordt invulling gegeven aan 

dit gebied. Gedacht kan worden aan een avontuurlijke speelplek, 

natuurontwikkeling, school- of volkstuinen, een nieuwe locatie voor 

de ijsclub, et cetera. 

inrichtingssuggestie: natuur en natuurbeleving

inrichtingssuggestie: avontuurlijk spelen

inrichtingssuggestie: recreatieve voorzieningen

uw suggestie!


