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Toelichting op het concept stedenbouwkundigplan voor Hulakker 
 
1 Ruimtelijk kader Hulakker 
De locatie Hulakker vormt één van de ontwikkelings-

locaties voor wonen binnen de Westzoom in Lunteren. 

Voor deze ontwikkelingslocatie is in 2011 een Nota 

van Uitgangspunten opgesteld (NvU 2011). De 

uitgangspunten ten aanzien van de planvorming, die 

in de NvU2011 zijn opgenomen vormen op hoofd-

lijnen het ruimtelijke kader voor het opstellen van het 

stedenbouwkundig plan. Daarbij wordt de 

kanttekening gemaakt dat in het plan op een aantal 

punten wordt afgeweken van deze Nota uit 2011. 

Sinds 2011 zijn (beleids-)uitgangspunten gewijzigd en 

hebben maatschappelijke ontwikkelingen ervoor 

gezorgd dat andere inzichten, behoeftes en 

prioriteiten zijn ontstaan. Dit heeft er ook toe geleid 

dat de Nota van Uitgangspunten voor de Westzoom 

op dit moment wordt geactualiseerd.        Figuur 1 Sfeerbeeld deelgebied Hulakker NvU2011 

Het plan voor de Hulakker loopt hierop vooruit. In onderstaande toelichting worden de afwijkingen 

van de NvU2011 nader benoemd en toegelicht in de laatste paragraaf.  

Figuur 2 Deelgebied Hulakker NvU 2011 

 

Deze afwijkingen zullen ook in de actualisatie van de NvU worden meegenomen. Dit document 

betreft een toelichting op het concept stedenbouwkundig plan en zal nog nader worden uitgewerkt 

naar een definitief stedenbouwkundig plan. De woningaantallen en de ruimtelijke hoofdopzet zijn 

hierbij leidend.  
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2 Plangebied  
De locatie Hulakker ligt aan de zuid-westzijde van Lunteren. De locatie wordt begrensd door de 

Klomperweg aan de noordzijde, de begraafplaats en de bestaande woonbuurt (Schuurmanskamp, 

Marskamp) aan de oostzijde, de bestaande houtwal aan de zuidzijde en de Westzoom aan de 

westzijde. 

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de Hulakker is dat de bestaande functies behouden blijven. 

Dit betreft onder meer de bestaande lintbebouwing langs de Klomperweg. Deze kavels vallen dan 

ook buiten het plangebied voor het concept stedenbouwkundig plan. Eventuele toekomstige 

ontwikkelingen ten aanzien van deze bestaande functies zullen te zijner tijd als apart plan worden 

behandeld.  

Voor de bestaande manege van de Lunaruiters aan de zuid-oostzijde van het plangebied is evenwel 

gekozen voor een andere insteek. In de ruimtelijke opzet van het concept stedenbouwkundig plan 

wordt al wel geanticipeerd op het verplaatsen van de manege (Lunaruiters). Reden hiervoor is dat, 

hoewel de manage milieutechnisch goed wordt ingepast, de nieuwe bewoners en de manege toch 

overlast van elkaar kunnen ondervinden. Daarbij is een woonfunctie op de locatie van de manege 

een logischere invulling. Ook komt er door de verplaatsing van de manage meer ruimte vrij om 

woningbouw te realiseren hetgeen bijdraagt aan de grote woningbouwopgave waar de gemeente 

momenteel voor staat.  

Het plangebied is daartoe opgebouwd uit 2 fasen: Fase 1 omvat de ontwikkeling zonder de gronden 

van de Lunaruiters. Fase 2 gaat uit van de verplaatsing van de manege ten behoeve van een 

woonbuurt. 

 
Figuur 3 Plangebied fase 1 en fase 2 
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 Figuur 4 Concept stedenbouwkundig plan augustus 2020 

 

3 Hoofdopzet 

Voor het plangebied is een concept stedenbouwkundig plan opgesteld. De hoofdopzet van dit plan 

gaat uit van de volgende onderdelen: 

 

• Kenmerkend voor het gebied zijn de bestaande houtsingels. Deze hebben zowel landschappelijk, 

ecologische als cultuurhistorische waarde. Deze houtsingels worden ingepast  

• Vanaf de Westzoom wordt een groene wig het plangebied in gecreëerd; Deze wig loopt door als 

groene long richting begraafplaats en vormt een zichtlijn naar de oude dorpskern (zie ook fig.5);  

• De bestaande houtsingels en de nieuwe groenstructuur vormen het ruimtelijke kader voor de 

verkaveling. Hierbinnen worden woonvelden ontwikkeld. De woonvelden worden zoveel 

mogelijk ingebed in groene kamers; 

• Er komt één centrale ontsluiting vanaf de Klomperweg; 

• Voor langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk aangesloten op de omliggende wegen; 

• De manege van de Lunaruiters wordt ingepast (fase 1). In fase 2 kan deze locatie ontwikkeld 

worden ten behoeve van een woonveld. 
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Groene wig en groene long  

 

4 Nadere toelichting op het concept stedenbouwkundig plan 
 

Respect voor bestaande groenstructuren 

In de Nota van Uitgangspunten uit 2011 is al aangegeven, dat er in het gebied groenstructuren 

aanwezig zijn, die vanuit cultuur-historisch, landschappelijk en ecologisch oogpunt behouden dienen 

te blijven. Het betreft hier de engwal met opgaande boombeplanting aan de zuidzijde van het 

plangebied (1), de boomsingel, die globaal in noord-zuid-richting aanwezig is (2), en de boomsingels 

langs (een deel van) de bestaande kavels aan de zuidzijde van de Klomperweg (3). Op de afbeelding 

zijn deze te behouden groenstructuren globaal aangeduid. 

Figuur 5 Groenstructuur & groene long 

 

‘Groene wig en groene long”  
Naast de inpassing van de bestaande houtsingels gaat de Nota van Uitgangspunten 2011 uit van het 
aanbrengen van een groene wig vanuit het dorp richting buitengebied en een “groene long” centraal 
in het deelgebied Hulakker. Om een groene wig te realiseren wordt  langs de Westzoom een 
groenzone gecreëerd.  Dat betekent dat de toekomstige woonvelden de nodige afstand in acht 
nemen tot de Westzoom. Vanaf deze groenzone loopt een brede groene verbinding richting de 
begraafplaats (zie figuur 5). Deze groenstructuur biedt ruimte voor waterberging en 
speelvoorzieningen en wordt aan weerszijden ingekaderd door beplanting. Aan de achterzijden van 
de bestaande percelen langs de Klomperweg wordt een robuuste houtsingel toegevoegd en schermt 
daarmee de bestaande percelen af van het plangebied. De nieuwe beplantingsstructuur in het 
concept stedenbouwkundigplan is indicatief en wordt nog nader uitgewerkt.  

 

 
  

Te behouden groenstructuren 
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Verkaveling 

Binnen het groene kader kunnen vier woonvelden (nummers 2 tot en met 5 in het onderstaand 

figuur) worden ontwikkeld (de locatie van de Lunaruiters is hierin meegenomen). De woonvelden 

zullen worden omzoomd door een brede groenvoorziening, waarin bomen worden opgenomen, 

waardoor als het ware groene kamers ontstaan. De dichtheid en hoogte van de beplanting zal daarbij 

mede worden bepaald door de gewenste bezonning. Om de woonvelden een duidelijk “gezicht” te 

kunnen geven ten opzichte van het omliggende groen wordt uitgegaan van vrij gesloten 

bebouwingscontouren, waarbij de woningen zoveel mogelijk op de groenstructuur georiënteerd zijn.  

Naast deze woonvelden worden woningen gesitueerd langs de entreeweg. Hier wordt uitgegaan van 

“losse” bebouwing met vrijstaande woningen en eventueel een incidentele twee-ondereenkap 

(nummer 1 in onderstaand figuur).  

In het verkavelingsplan wordt rekening gehouden met de gewenste verdeling van de woningen over 

de verschillende financieringsklassen.  

 Figuur 6 Woonvelden binnen een groen kader 

 
 
Hierna wordt toelichting gegeven op de situering van de woningen aan de entreeweg en de inrichting 
van de vier woonvelden. 
 
1 Woningen entreeweg 

Langs de toegangsweg vanaf de Klomperweg is ruimte voor het situeren van individuele woningen. 

Deze woningen vormen de overgang van de lintbebouwing aan de Klomperweg naar het plangebied 

en voegen zich naar de robuuste houtwal aan de achterzijde. Om tuinen met voldoende licht te 
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creëren wordt daarbij uitgegaan van brede percelen. De meest noordelijke woning zal zowel 

onderdeel worden van het bebouwingslint aan de Klomperweg als van de nieuwe entreeweg.  

 

2 Woonveld- Appartementengebouw 

Ten zuiden van de vrijstaande woningen wordt een bescheiden dorps appartementengebouw 

gesitueerd dat aan twee zijden omgeven wordt door groen. De bebouwing zal bestaan uit maximaal 

4 bouwlagen, waarbij de 4e woonlaag terugliggend is ten opzichte van de onderliggende bouwlagen, 

dan wel opgenomen is in een kap. De woningen zijn georiënteerd op de open groenstructuur. 

Parkeren vindt plaats aan de achterzijde. Bergingen worden opgenomen in het bouwvolume.  

 

3 Het noordwestelijke woonveld 

In dit woonveld omsluiten twee bouwblokken een binnenterrein: Langs de Westzoom zijn 

rijenwoningen geprojecteerd. Zij vormen het gezicht van dit woonveld vanaf de Westzoom. Langs de 

centrale groenzone is gekozen voor een woonblok van twee lagen met kap waarin beneden-

bovenwoningen worden ondergebracht. Bergingen worden daarbij opgenomen in het bouwvolume. 

Alle woningen zijn georiënteerd op de groenzone. Op het binnenterrein, aan de achterzijden van de 

woningen wordt het parkeren opgelost.  

 

4 Het zuidwestelijke woonveld 

Dit woonveld wordt aan vier zijden omsloten door woningen die uitkijken op de omliggende 

groenstructuur. Aan de zijde van de Westzoom zijn rijenwoningen geprojecteerd. Door de beide 

woonblokken niet evenwijdig aan de Westzoom te situeren ontstaat een ruimtelijk aantrekkelijk 

voorterrein. De noordzijde van dit woonveld wordt gevormd door een aantal dubbele woningen. De 

straatwand maakt hier subtiele knik als begeleiding van de groene wig.  

De beide andere zijden van het woonveld worden gevormd door twee bouwblokken met 

rijenwoningen. De woningen omsluiten een binnenterrein waarin parkeren wordt opgelost.  

 

Figuur 7 locatie manege in fase 1                    Figuur 8 zuidoostelijke woonveld als fase 2 

 

5a Locatie Lunaruiters 

Tijdens de 1e fase blijft de manege bestaan. Omdat het niet duidelijk is of fase 2 doorgang kan vinden 

zijn de woningen in de nieuwe woonvelden op voldoende afstand van de manege gesitueerd. Ook de 

ontsluitingsstructuur van Hulakker is zodanig opgezet dat deze niet afhankelijk is van de ontwikkeling 

van de locatie Lunaruiters voor woningbouw. Hierbij is rekening gehouden met de vereiste 

milieuafstanden van 30 meter tussen woningbouw en de manege. 

De manege krijgt een ontsluiting vanaf de nieuwe ontsluitingsweg. Daarnaast wordt langs de 

noordelijke grens van het manegeterrein ruimte gecreëerd voor het parkeren van auto’s een 

paardentrailers ten behoeve van evenementen.  
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5b Woonvlek Lunaruiters 

Als de Lunaruiters verhuizen kan ook deze locatie ontwikkeld worden voor woningbouw. In figuur 8 is 

een suggestie gedaan voor de mogelijke invulling met grondgebonden woningen. Ook hier wordt 

uitgegaan van een bouwblok met parkeren op het binnenterrein. Een deel van de woningen wordt 

daarbij direct georiënteerd en ontsloten op de Marskamp.  

 

Ontsluiting en parkeren 

De hoofdontsluiting van de Hulakker vindt plaats vanaf de Klomperweg in zuidelijke richting. De 

woningen langs de entreeweg en het appartementengebouw worden rechtstreeks vanaf deze weg 

ontsloten. Ook de manege krijgt een directe aansluiting op deze weg. De huidige ontsluiting van de 

Marskamp blijft bestaan. De ontsluitingsweg loopt met een bocht verder het plangebied in en 

ontsluit daar de twee woonvelden in het westelijke deel van het plangebied. De weg splitst zich hier 

en loopt richting het noordelijke en zuidelijke woonveld. Bij deze twee woonvelden zijn de woningen 

rond een parkeercluster aan de achterzijden gegroepeerd en wordt een deel van de woningen aan de 

voorzijde alleen via een woonpad ontsloten.  

In fase 2 kan op de ontsluitingswegen worden aangesloten door middel van een lus in de 

wegenstructuur. Indien woningen ontwikkeld worden die gericht zijn op de Marskamp, zullen deze 

woningen ook vanaf die weg ontsloten worden.    

Er wordt geen autoverbinding tussen Hulakker en Schuurmanskamp/Marskamp gecreëerd om 

sluipverkeer te voorkomen. Ook komt er geen rechtstreekse aansluiting vanuit het plangebied op de 

Westzoom. Binnen het plan wordt rekening gehouden met de routes voor de hulpdiensten en ACV.  

Voor calamiteitenverkeer wordt daartoe wel een aansluiting op de Westzoom gecreëerd.   

Figuur 9 Ontsluitingsstructuur inclusief fase 2 

Kerkepad 

Ontsluiting manege in fase 1 
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Voet- en fietspaden 

In het concept stedenbouwkundigplan wordt voorzien in een netwerk van voetpaden binnen het 

plangebied en aansluitend op de omliggende wegen. Daarbij wordt aangesloten op de 

Schuurmanskamp en wordt er een verbinding gerecreëerd tussen het deelgebied De Hulakkers en de 

Hulweg ter hoogte van Hulweg 92. De begraafplaats krijgt een directe ontsluiting voor voetgangers 

vanaf het plangebied. 

Langs de Westzoom is ruimte gereserveerd voor een doorgaande fietsverbinding (donkerbruin 

ingekleurd). Deze dient als reservering voor een mogelijke toekomstige fietsverbinding langs de 

Westzoom. Vooralsnog wordt dit pad alleen als voetpad binnen het plangebied uitgevoerd.  

Langs de zuidzijde van de bestaande percelen langs de Klomperweg zal een bijzonder voetpad 

worden aangelegd. Hier wordt het tracé van een voormalig kerkepad weer in ere hersteld. Deze zal 

langs de nieuwe houtsingel en de twee woonvelden (nummer 2 en 3 in figuur 6) die daar liggen 

lopen.  

 

Parkeren 

In het plan wordt zoveel mogelijk uitgegaan van geclusterd parkeren. De belangrijkste 

parkeervoorzieningen in het gebied zijn rechtstreeks vanaf de ontsluitingsroute te bereiken. Er is -

bewust voor gekozen om zoveel mogelijk parkeervoorzieningen op binnenterreinen te realiseren, 

zodat deze vanuit de openbare ruimte niet in het zicht liggen. De woningen zijn daarbij zoveel 

mogelijk direct zicht op de groenstructuur gericht en de hoeveelheid verharding kan worden beperkt.  

Bi het zuidelijke woonveld worden aanvullend ook parkeervoorzieningen “buiten” het woonveld 

gerealiseerd. 

 

5 Afwijkingen ten opzichte van de Nota van Uitgangspunten 2011 
Ten opzichte van het sfeerbeeld, dat voor het deelgebied Hulakker is opgenomen is in de NvU2011, is 
de begrenzing van de twee westelijke woonvelden aangepast. Het zuidelijke woonveld is in 
noordelijke richting vergroot, terwijl het noordelijke woonveld juist smaller en langer is geworden. 
De beide woonvelden zijn ook wat dichter op de Westzoom gesitueerd. De vorm en ligging van de 
woonvlekken zijn aangepast om een goede verkaveling te kunnen realiseren en om daarbij ook 
voldoende woningen te realiseren om tot een haalbaar plan te komen. Hiermee is de groene ruimte 
tussen en rond de woonclusters deels kleiner geworden, maar nog wel steeds volop aanwezig om als 
de beoogde groene long te kunnen dienen. 

 
Ten opzichte van de NvU2011 is er een klein woonveld toegevoegd: ten noorden van de manege is 
de mogelijkheid gecreëerd om hier een bescheiden appartementengebouw te realiseren. Enerzijds is 
deze woonvlek wenselijk om samenhang te creëren in plan. Het appartementengebouw fungeert 
daarbij als ruimtelijke schakel tussen de woningen langs de entreeweg en de woningen in de 
westelijke woonvlekken. In de NvU2011 staat de ruimte ten noorden van de huidige manege 
aangeduid als parkeerruimte. Deze ruimte wordt in de bestaande situatie niet ten volle benut ten 
behoeve van parkeren maar slechts voor een klein deel. Deze locatie heeft de afgelopen jaren dienst 
gedaan als tijdelijke locatie voor de Albert Heijn. Met dit plan krijgt deze ruimte een heldere invulling 
en functie. Anderzijds kan hiermee de gewenste woningdifferentiatie in het plangebied worden 
verbreed. De groene verbinding tussen begraafplaats en buitengebied wordt weliswaar verkleind, 
maar blijft behouden. 
 
In de NvU 2011 is meer volumineuze (gestapelde) bouw alleen op enkele bijzondere plekken bij 
dorpsingangen en/of in zichtlijnen toegestaan en wordt gekoppeld aan de groene wiggen of 
substantiële open ruimte. De beoogde locatie van het appartementengebouw staat op een 
bijzondere plek en is gekoppeld aan de groene long. De locatie zelf is echter niet als markante plek 
aangeduid in de beelden uit de NvU2011. Als ruimtelijke schakel leent de locatie zich echter goed 
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voor een appartementengebouw. Ook kan daarmee een compacte invulling aan de plek kan worden 
gegeven, zodat er een ruime groene verbinding overblijft.  

 
In de NvU2011 wordt van twee aansluitingen op de Klomperweg uitgegaan. Voortschrijdend inzicht 
leert dat uit verkeerskundig oogpunt een tweede aansluiting niet nodig is en ook niet direct 
wenselijk. Door uit te gaan van één aansluiting hoeft bovendien geen gebruik te worden gemaakt van 
particulier terrein aan de Klomperweg. De ontsluitingsstructuur als geheel is vervolgens aangepast 
aan één ontsluitingspunt. Dit heeft geen gevolgen voor de ruimtelijke hoofdopzet van het 
plangebied. 


