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Het eerder opgestelde Toekomstperspectief laat zien waar en hoe de nieuwe 
balans tussen ‘groen’, ‘blauw’ en ‘rood’ in Alphen aan den Rijn het hoogste 

maatschappelijke rendement op kan leveren. Het is een voorstelling van hoe de 
gemeente er in de toekomst uit kan zien en geeft aan welke locaties kansrijk zijn om 
dit rendement verder te onderzoeken. Een toekomst waarin: 
 

• we de schadelijke effecten van klimaatverandering en    
 bodemdaling terugbrengen,
• we overstappen naar duurzame energie, mobiliteit en    
 voedselvoorziening, 
• we voorzien in de behoefte van woningzoekenden naar suburbane   
 woonmilieus,
• en we weer een gezonde balans vinden tussen landbouw, natuur en  
 wonen.

Dit Toekomstperspectief was een verkenning en schets van hoe landschap en stad 
elkaar kunnen versterken. Een zorgvuldige verstedelijking is hierbij van belang. 
Goed wonen, een menselijke schaal, groenblauwe kwaliteit van het buitengebied en 
hoge kwaliteit van de stad, de dorpen en het landschap staan voorop. 

Het Toekomstperspectief bood een eerste analyse van de ruimtelijke en fysieke 
karakteristieken van zes locaties: Gnephoek, Halte West, Noordrand I en II, de Zuid- 
en Noordeinderpolder en de Kassendriehoek. Deze informatie is gekoppeld aan 
de kansen om maatschappelijke opgaven een plek te geven in het gebied. Daaruit 
volgde een synthese van locaties die potentieel het hoogste maatschappelijke 
rendement zouden kunnen opleveren. De Zuid-en Noordeinderpolder, Noordrand 
I en Gnephoek bleken de locaties die maximale combinatiemogelijkheden kennen, 
gericht op een zorgvuldig en slim gebruik van onze ruimte. Deze locaties zijn het 
meest interessant om de haalbaarheid verder te onderzoeken. 

Na bespreking van het Toekomstperspectief in de raadscommissie RED van 10 
januari jl. bleek er geen maatschappelijk draagvlak te zijn om de haalbaarheid 
van integrale gebiedsontwikkeling (inclusief woningbouw) nader te onderzoeken 

op de locatie Zuid- en Noordeinderpolder. Wel geeft deze locatie aanleiding om 
te onderzoeken of er draagvlak is om naast de landbouwfunctie met name aan de 
noordzijde van deze locatie ook ruimte te bieden aan de functies recreatie, natuur- 
en landschapsontwikkeling; iets wat positief effect heeft op de biodiversiteit in het 
gebied.

Tijdens de commissiebehandeling is de locatie tussen de Leidseschouw en 
Hazerswoude-Rijndijk; aan weerszijden van de Oude Rijn, toegevoegd als 
aanvullend te onderzoeken locatie. Het betreft de uitbreiding van het zoekgebied 
van de voormalige locatie ‘Halte West’, wat heeft geresulteerd in een nieuw, groter 
zoekgebied: ‘Oude Rijnzone’. Binnen dit zoekgebied is sprake van 4 deelgebieden, 
die onderling sterk verschillen: Hoorn West, Halte West, Oog van Koudekerk en de 
locatie ten zuiden van de Oude Rijn. 

In het Toekomstperspectief zijn de ruimtelijke en fysieke karakteristieken van de 
locaties Gnephoek en Noordrand reeds in beeld gebracht. De uitbreiding van het 
zoekgebied van de voormalige locatie ‘Halte West’ naar het grotere zoekgebied ‘Oude 
Rijnzone’ behoeft een aanvullende analyse, om de drie meest kansrijke gebieden 
met elkaar te kunnen vergelijken. 

In opdracht van de raad is in dit addendum verder ingezoomd op de ruimtelijke en 
fysieke karakteristieken van de nieuwe locatie ‘Oude Rijnzone’. De karakteristieken 
worden op eenzelfde manier  geanalyseerd als de locaties in het Toekomstperspectief, 
en vervolgens gekoppeld aan de kansen om maatschappelijke opgaven een plek te 
geven in het gebied. 

WOORD VOORAF WOORD VOORAF

Woord vooraf 

^De gebieden ten westen en oosten van Alphen aan den Rijn kunnen als zogenoemde ‘poldervensters’ worden beschouwd, die als het ware de stad openen richting het 
polderlandschap.

^ Impressie Oude Rijnzone in Alphen aan den Rijn. 



Ruimtelijke en fysieke karakteristieken

Aanvullende analyse locatie Oude Rijnzone 



In het Toekomstperspectief zijn de verschillende locaties bekeken aan de 
hand van fysieke en ruimtelijke karakteristieken. Om de  nieuw toegevoegde 

potentiële ontwikkellocatie, de Oude Rijnzone, op gelijkwaardig niveau 
te kunnen vergelijken met de eerdere analyse, worden de verschillende 
karakteristieken in dit hoofdstuk op eenzelfde manier n beeld gebracht.  Dit 
doen we aan de hand van de volgende karakteristieken uit de GIS-databank:  

• Bodemtype,
• Draagkracht,
• Veenoxidatie,
• Bodemdaling, 
• Water,
• Landbouw,
• Cultuurhistorie,
• Landschappelijke waarde,
• Bereikbaarheid van stedelijke voorzieningen en
• Omgevingsbeperkingen. 

 

De interactieve buttons verwijzen door naar de bijhorende webpagina van de online 
GIS-databank, waar meer informatie te vinden is.
(https://tinyurl.com/toekomstperspectief)

Voor de Oude Rijnzone als geheel worden bovenstaande karakteristieken getoetst 
op de potentie tot integrale ontwikkeling; zie het voorbeeld hieronder het onderdeel 
Draagkracht: 

Ruimtelijke en fysieke karakteristieken
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^ Overzicht globale deelgebieden binnen de nieuwe locatie Oude Rijnzone (uitbreiding voormalig zoekgebied 
Halte West).

^ GIS; een geografisch informatiesysteem waarmee 
(ruimtelijke) gegevens of informatie kan worden 
opgeslagen en geanalyseerd. 

GIS 

https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33990f8a8b8f4824b60df2707d385cae\


De locatie Oude Rijnzone bevindt zich rond de Oude Rijn, waar 
rivierafzettingen zijn in de vorm van lichte klei. In het Oog van Koudekerk 

aan de noordzijde van het gebied is sprake van zware zavel, onderbroken 
door bebouwd gebied. De klei- en zavelgronden bieden een goede kans voor 
integrale gebiedsontwikkeling, gezien de dragende capaciteit en het lagere 
grondwaterniveau. 

Draagkracht is de de mate waarin de ondergrond een constructie stevig en 
stabiel kan laten staan. Uit de bovenstaande afbeelding blijkt dat de Oude 

Rijnzone is opgedeeld in een slechte tot redelijke mate van draagkracht. Dit 
heeft te maken met de ligging van Alphen aan den Rijn in veenweidegebied.

Deelgebied Oog van Koudekerk heeft een redelijke draagkracht, en daarmee 
relatief de meest geschikte uitgangspositie. Halte West en de locatie ten 
zuiden van Koudekerk hebben een beperkte draagkracht. Voor Hoorn-West 
geldt een slechte tot matige draagkracht. 

DraagkrachtBodemtypen
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BodemdalingVeenoxidatie

De zuidelijke rand van de Oude Rijnzone heeft te kampen met veenoxidatie.  
Het gaat met name om de zuidrand van de deelgebieden Halte West, 

Hoorn West en de locatie ten zuiden van Koudekerk. Veenoxidatie zorgt voor 
instabiele bodems en belemmeringen bij integrale gebiedsontwikkeling. 

Bij continuering van de huidige beheerpraktijk van waterschappen, namelijk 
peilverlaging in gebieden met veen, zullen de ontwaterde veenbodems verder 
blijven dalen. Wanneer op deze locaties ruimtelijke ontwikkelingen worden 
voorzien, dienen nieuwe ontwikkelmethodes te worden toegepast.

V

De mate waarin de deelgebieden gevoelig zijn voor veenoxidatie en 
daarmee bodemdaling en kwel, is sterk afhankelijk van de dikte van 

het veenpakket. Op deze kaart is te zien in welke mate bodemdaling speelt 
in de verschillende deelgebieden. De bodemdaling treedt  het zwaarst op in 
de zuidelijke hoek van Hoorn West. Aan de zuidrand van Halte West is een 
beperkte mate van bodemdaling aanwezig. De overige (beperkte tot enige) 
mate van bodemdaling die speelt op de locatie ten zuiden van Koudekerk 
bevindt zich rond het spoor. De veenoxidatie heeft inklinking en dus 
bodemdaling tot gevolg. Voor locaties die hier gevoelig voor zijn, zijn nieuwe 
ontwikkelingsmethodes nodig. 

https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33990f8a8b8f4824b60df2707d385cae
https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33990f8a8b8f4824b60df2707d385cae
https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33990f8a8b8f4824b60df2707d385cae
https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33990f8a8b8f4824b60df2707d385cae
https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33990f8a8b8f4824b60df2707d385cae


PAGINA 13PAGINA 12

DEEL I: ANALYSEDEEL I: ANALYSE

LandbouwWater Landschappelijke waardeCultuurhistorie

In de Oude Rijnzone is sprake van wegzijging: het water stroomt van 
ondiepe naar diepe bodemlagen. Wegzijging leidt tot verdroging van het 

gebied. Dit bemoeilijkt het in stand houden van de hoge grondwaterstanden 
in de veengebieden. Dit werkt veenoxidatie in de hand, wat weer leidt tot 
bodemdaling. 

In gebieden met wegzijging (zoals de Oude Rijnzone) is meer water nodig om 
het gebied in stand te houden. Aan de noord- en westrand van de locatie ten 
zuiden van Koudekerk en aan de zuid- en oostzijde van het Oog van Koudekerk 
is de wegzijging het sterkst aanwezig. Deze gebieden behoeven onderzoek en 
mogelijk extra maatregelen om grondwateroverlast te voorkomen.

De geschiktheid van de locaties voor landbouw is in belangrijke mate 
afhankelijk van de fysische gesteldheid van de grond. De Oude Rijnzone is 

geen landbouwgebied, en heeft daarom geen waardevolle landbouwwaarde.

Op het zuidelijke gedeelte met kleiafzettingen van de Oude Rijn zijn 
enkele landbouwgronden gelegen. Hierdoor heeft met name Halte West 
een hoge landbouwwaarde. Ook centraal in het Oog van Koudekerk zijn 
enkele landbouwpercelen aanwezig. Door ruimtelijke ontwikkeling zal de 
krakateristiek van de landbouwgronden worden aangetast. 

Op deze kaart is waardering van de kwaliteit van het landschap, zoals 
toerisme en recreatie, te zien. Binnen de Oude Rijnzone is alleen de meest 

zuidelijke rand voorzien van een landschapswaarde. Het gaat hierbij om een 
robuuste groenstrook langs de N11, gelegen binnen de locatie ten zuiden van 
Koudekerk. De strook is aangeduid als gebied met zeer hoge waarde.

Bij integrale gebiedsontwikkeling dient rekening gehouden te worden 
met de landschappelijke waarden van de locatie. Het kan bijdragen aan de 
kwaliteit van een ontwikkeling, maar ook vormen van gebiedsontwikkeling 
belemmeren. 

In en rond de Oude Rijnzone bevinden zich, in meer of mindere mate, 
cultuurhistorische waarden. Het Oog van Koudekerk en Hoorn West danken 

hun gemiddelde cultuurhistorische waarde aan het lint met de erven langs 
de Rijn, de molenboezem en boezemkades.  Cultuurhistorische hoogtepunten 
binnen de Oude Rijn zijn de Limes en de oude linten. Deze zijn kenmerkend 
voor het gebied, en daarom aangeduid met een zeer hoge waarde. De Limes 
doorkruist in oost-westelijke richting de deelgebieden Hoorn West, Halte 
West en de locatie ten zuiden van Koudekerk. In deze laatste twee locaties is 
tevens zijn tevens de historische lintenstructuur gelegen. Tot slot grenst de 
noordrand van het Oog van Koudekerk direct aan een gebied met zeer hoge 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Ruimtelijke ontwikkeling 
heeft invloed op de aanwezige cultuurhistorische waarden in het gebied.

https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33990f8a8b8f4824b60df2707d385cae
https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33990f8a8b8f4824b60df2707d385cae
https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33990f8a8b8f4824b60df2707d385cae
https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33990f8a8b8f4824b60df2707d385cae
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In deze kaart is de afstand tot voorzieningen in Alphen aan den Rijn 
weergegeven. In het paars is de dichtheid te zien van deze voorzieningen. 

Hoe paarser, hoe hoger de dichtheid. De ligging van de groene zone geeft het 
gebied aan dat het dichtst bij (voorzieningen in) de naastgelegen kern van 
Koudekerk en op ruime afstand van het centrum van Alphen ligt. 

Deelgebieden Hoorn West, Halte West en de westelijk gelegen delen van 
deelgebieden Oog van Koudekerk en de locatie ten zuiden van Koudekerk 
zijn volgens de kaart redelijk goed bereikbaar. De noordrand van het Oog van 
Koudekerk is daarentegen in de huidige situatie relatief afgelegen. 

De Oude Rijnzone heeft te maken met diverse omgevingsbeperkingen, 
waaronder ten aanzien van wegverkeer, bodem(vervuiling), inrichtingen 

en hoogspanningsleidingen. Met name de locatie ten zuiden van Koudekerk, 
Halte West en Hoorn West liggen op het gebied van omgevingsbeperkingen 
ongunstig. De beperkingen zijn vooral afkomstig van het industriegebied 
de Oude Rijn, de spoorweg en de N11. Om hier woningbouw te realiseren 
dienen overlastreducerende maatregelen te worden genomen, zoals de 
afscherming van geluid of een afname van mobiliteitsstromen. Aan de 
zuidoostzijde liggen een tweetal clusters met inrichtingen. Ook lopen er twee 
aardgasleidingen door dit gebied. Deze hebben een risicocontour ten opzichte 
van geluidsgevoelige objecten, waaronder woningbouw. Tot slot is op enkele 
plekken een vervolgonderzoek naar de bodemkwaliteit benodigd. 

OmgevingsbeperkingenBereikbaarheid Conclusies GIS-analyse 

De fysieke eigenschappen van de Oude Rijnzone zijn bepalend voor de 
mogelijkheden voor ontwikkeling. Vooral het bodemtype bepaalt de 

eigenschappen van de grond, zoals waterhuishouding en draagkracht. De Oude 
Rijnzone wordt gevormd door lichte klei en zware zwavel. De klei- en zavelgronden 
bieden een goede kans voor integrale gebiedsontwikkeling, gezien de dragende 
capaciteit en het lagere grondwaterniveau.  Het gebied heeft weinig landbouwwaarde 
die hoeft te worden gewaarborgd of gecompenseerd. Enkel bij ontwikkeling van Halte 
West zal veel landbouwgrond verloren gaan. 

Het veenweidegebied rondom Alphen aan den Rijn is een cultuurlandschap met (in 
meer of mindere mate) landschappelijke waarde. Binnen de Oude Rijnzone betreft 
dit een robuuste groenstrook ten zuiden van het onderzoeksgebied. Hier dient bij 
gebiedsontwikkeling rekening mee gehouden te worden. Een belangrijk aspect 
binnen de Oude Rijnzone is de aanwezigheid van cultuurhistorische waarden. 
Cultuurhistorische hoogtepunten zijn de Limes en de oude linten met historische 
bebouwing. Deze zijn kenmerkend voor het gebied, en daarom aangeduid met een 
zeer hoge waarde. Ruimtelijke ontwikkeling zal zeer waarschijnlijk van invloed zijn 
op de cultuurhistorische waarden in en rond de Oude Rijnzone.

De karakteristieken en kwaliteiten van het landschap bepalen de balans tussen 
(bijvoorbeeld) natuurontwikkeling, het toevoegen van water en de mogelijkheid tot 
bebouwing. Eveneens bepalen de ruimtelijke en de fysieke eigenschappen waar welke 
maatschappelijke opgaven een grote of een kleine rol kunnen spelen. In het volgende 
hoofdstuk worden de ruimtelijke en fysieke eigenschappen en de maatschappelijke 
opgaven in een SWOT-analyse verwerkt om te kunnen bepalen wat de Oude Rijnzone 
aan maatschappelijk rendement zouden kunnen opleveren.  

^ De GIS-analyse heeft de fysieke eigenschappen van de Oude Rijnzone 
in kaart gebracht. Het is belangrijk om hierop te baseren om de juiste 
afwegingen te maken voor integrale gebiedsontwikkeling. 

https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33990f8a8b8f4824b60df2707d385cae
https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33990f8a8b8f4824b60df2707d385cae
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Analyse Oude Rijnzone
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SWOT-analyse

In de SWOT-analyse worden de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen 
tegenover elkaar gezet. De sterke en zwakke punten berusten op de huidige situatie 

(uit de GIS-analyse). Hieruit is gebleken dat in de verschillende deelgebieden sterke 
verschillen aanwezig zijn. De kansen en bedreigingen die hieruit voortkomen geven een 
beeld van de potentie en/of aandachtspunten van de Oude Rijnzone. In de navolgende 
SWOT-analyse zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de integrale 
gebiedsonwikkeling uitgesplitst. Omdat ook deze kansen en bedreigingen een sterke 
differentiatie laten zien, zijn in de conclusie per deelgebied aanbevelingen gedaan voor 
mogelijke gebiedsontwikkeling. Niet ieder deelgebied heeft immers dezelfde potentie.

^De structuur van de SWOT-analyse. 

< Waar en hoe kunnen de maatschappelijke opgaven in de Oude Rijnzone 
het beste verweven worden en genereert de locatie een hoog rendement?

Strength

Opportunity

Weakness

Threat
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SWOT analyse   Oude Rijnzone

Sterke punten 
 

• Rivierkleigrond + zware zavel; bodemdaling speelt een 
beperkte rol;

• Prima draagkracht van de bodem;
• Zeer beperkte veenoxidatie, alleen aan de zuidrand; 
• Goede bereikbaarheid;
• Hoge landbouwwaarde, met name binnen deelgebied Halte 

West;
• Voor Halte West en Hoorn West geldt een ligging in het 

stedelijk netwerk: gevoel van “bouwen in de polder” geldt hier 
niet.

Kansen 
 

• Bereikbaarheid van deze locatie na keuze aanleggen HOV-
halte. Dit biedt samen met de bestaande bereikbaarheid per 
auto (via N11) en de fiets uitstekende kansen;

• Vanaf 2022 komt er een ongelijkvloerse kruising bij de Leidse 
Schouw; 

• Beperkte landschappelijke en cultuurhistorische waarden  
maken ontwikkeling van deze locatie acceptabel;

• Groenzone aan de zuidrand van het gebied en nabijheid hoge 
landschapswaarden in de omgeving bieden kansen voor extra 
recreatiemogelijkheden t.b.v. nieuwe bewoners;

• Goede locatie voor het opwekken van duurzame energie.

Bedreigingen 
 

• Indien er geen HOV-halte wordt aangelegd, matige 
bereikbaarheid met duurzame vervoersmethoden;

• Grote investeringen nodig om milieuoverlast op te lossen;
• Veel verharding, dus klimaatadaptieve maatregelen nodig;
• Verstedelijking zet ecologie en biodiversiteit onder druk; 
• Nabijgelegen bedrijventerrein is een belemmering voor 

integrale gebiedsontwikkeling.

Zwakke punten 
 

• Lage dichtheid van en grote afstand tot voorzieningen;
• Geluidsbelasting van spoorlijn, N11 en industrieterrein Oude 

Rijn;
• Weinig landschappelijke waarden;
• Aanwezigheid van twee aardgasleidingen;
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Oog van Koudekerk
 

Het Oog van Koudekerk kent zeer gunstige bodemeigenschappen, 
gecombineerd met relatief weinig cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden. Dit maakt het gebied erg gunstig voor ontwikkelingen. De bijzondere 
cultuurhistorische en landschappelijke hoogtepunten begrenzen het deelgebied 
aan de noord- en zuidrand. Zorgvuldig ingepaste woningbouw biedt kansen om 
de beleving en recreatieve waarde te versterken. Een nadeel van de locatie is de 
bereikbaarheid: met name aan de noordzijde wordt gebiedsontwikkeling pas 
interessant als het gebied goed wordt ontsloten. Daarnaast is het gebied gelegen 
binnen geluidcontouren en is een aardgasleiding aanwezig. Er is nader onderzoek 
nodig om te bekijken of en welke maatregelen op het gebied van milieu genomen 
dienen te worden. De omgevingsbeperkingen in dit deelgebied zijn echter relatief 
beperkt ten opzichte van de overige locaties. Kortom: het Oog van Koudekerk is een 
locatie waar hoog maatschappelijk rendement behaald kan worden.

Locatie ten zuiden van Koudekerk

De locatie ten zuiden van Koudekerk wordt gekenmerkt door hoge 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden. In het gebied bevinden zich 
oude linten en een groene landschappelijke zone met hoge landschapswaarde. 
Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de Limes en cultuurhistorisch 
waardevolle boerderijen. Hierdoor is het niet aannemelijk om de locatie te integraal 
te ontwikkelen. Op het gebied van bodem is sprake van sterke tot zeer sterke 
wegzijging en aanzienlijke veenoxidatie. Hierdoor zijn de bodemeigenschappen 
niet ideaal. De grootste omgevingsbeperkingen zijn afkomstig van de spoorweg 
aan de zuidzijde van het gebied. Deze beperkingen, met name op het gebied van 
geluid, zijn overkomenlijk maar gaan gepaard met hoge kosten. Concluderend 
kan worden gesteld dat het niet voor de hand ligt om de locatie ten zuiden van 
Koudekerk integraal te ontwikkelen.

Halte West

Ondanks de gunstige bodemeigenschappen ligt een keuze voor 
uitbreiding van het bedrijventerrein hier meer voor de hand. Halte West kent grote 
barrières die het gecombineerd ontwikkelen van groen, blauw en rood bemoeilijken: 
geluidsoverlast van de spoorlijn, de N11, het industrieterrein de Oude Rijn en de 
twee aardgasleidingen die door het gebied lopen. Door deze fysieke belemmeringen 
ligt Halte West gevoelsmatig ver van het centrum. De bereikbaarheid via duurzame 
vervoersmethoden is hier matig. Integrale gebiedsontwikkeling zal dus pas 
interessant worden als er besloten is om een HOV-halte op deze plek te realiseren. 
Voor nu vragen de genoemde fysieke belemmeringen en milieubeperkingen te grote 
investeringen voor interessante gebiedsontwikkeling met hoog maatschappelijk 
rendement; een keuze om het huidige bedrijventerrein uit te breiden ligt hier meer 
voor de hand.

Hoorn West

De potentie van deze locatie ligt voornamelijk in de goede 
bereikbaarheid. Het gebied sluit aan op het bestaand stedelijk gebied en ligt op 
korte afstand van de kern van Alphen aan den Rijn. Ruimtelijke ontwikkeling heeft 
weinig aantasting van het gebied tot gevolg, door de afwezigheid van kenmerkende 
landbouw- en landschapswaarde en relatief lage cultuurhistorische waarden. 
Veenoxidatie en bodemdaling spelen alleen in de zuidelijke punt van het deelgebied 
een rol. Wel is sprake van matige tot slechte draagkracht van de bodem, waardoor 
mogelijk aanpassingen in de funderingen nodig zullen zijn.  Toch is woningbouw 
een lastige opgave op deze locatie. Door de aanwezigheid van verschillende 
inrichtingen, geluidszones en invloeden van rail- en wegverkeer kent het gebied 
veel omgevingsbeperkingen. Gebiedsontwikkeling zal relatief grote investeringen 
met zich meebrengen, waaronder het uitplaatsen van aanwezige inrichtingen.  
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‘Toekomstperspectief voor Landschap en Stad’ is 

een uitgave van KuiperCompagnons in opdracht van 

de gemeente Alphen aan den Rijn.


