
HOLLANDSCHE RADING WOONDORP IN DE NATUUR
W e i l a n d  e n  b o s  z i j n  o n z e  a c h t e r t u i n

 

Denk en praat mee over de Woonvisie voor Hollandsche Rading
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In deze brochure staat een samenvatting van onze ontwerp-woonvisie. We nodigen u uit om 

op www.hollandscherading.com de gehele woonvisie te lezen. Laat ons weten wat u van de 

voorstellen vindt. Geef uw mening door de vragenlijst in te vullen en werk zo mee aan de 

definitieve woonvisie. 

Van wie krijgt u deze brochure?
Deze brochure is een initiatief van Bewonersgroep 
Samen werken aan wonen Hollandsche Rading en 
Vereniging Samen voor Hollandsche Rading.

Waarom krijgt u deze brochure?
De afgelopen maanden heeft deze bewonersgroep hard 
gewerkt om deze ontwerp-woonvisie te maken. Er is 
veel vergaderd en overlegd. Deze brochure informeert 
u over het resultaat. We willen onze ideeën ter verdere 
oriëntatie en meningsvorming via deze brochure aan 
u, onze dorpsgenoten, presenteren en u om advies 
vragen. Dit doen we voordat we als dorp het college 
van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad 
adviseren over woningbouw. Daarom heet dit document 
“ontwerp-woonvisie”. 

Waarom is het belangrijk om te reageren?
We leven samen in dit dorp en willen ook samen de 
toekomst van dit dorp bepalen. Laat daarom horen wat 
u van de woonvisie vindt. Wij willen door samen te 
werken een zo krachtig mogelijk geluid laten horen aan 
het gemeentebestuur. Het definitieve woonadvies geven 
we op basis van uw reacties. We doen dit samen!

Reageer binnen twee weken
Vul voor 21 maart de vragenlijst in. Wilt of kunt u 
uw mening niet via de website met ons delen? Geen 
probleem: u kunt ons om een papieren versie van de 
vragenlijst vragen. Deze lijst kunt u handgeschreven 
invullen. U kunt ons ook vragen om u te bellen om de 
vragenlijst door te nemen. Meld u aan via 
info@hollandscherading.com en u wordt door ons 
gebeld! We verwerken alle reacties in de definitieve 
versie van de woonvisie voor Hollandsche Rading.



Ontwerp-Woonvisie Hollandsche Rading: 
waarom?
In november 2020 is de gemeente het project “Samen 
werken aan wonen” gestart om het tekort aan woningen 
samen met bewoners op te pakken. De gemeente 
heeft gekozen voor een digitale kansenkaart, waarbij 
inwoners is gevraagd om locaties aan te wijzen waar 
gebouwd kan worden.

Wij, een groep bewoners van Hollandsche Rading, willen 
het vraagstuk vanuit onze eigen identiteit benaderen. 
We willen er namelijk voor zorgen dat de specifieke 
waarden van Hollandsche Rading goed in beeld zijn en 
het eigene en unieke van ons dorp voor ons en onze 
kinderen bewaard blijft. 

Daarom hebben we deze ontwerp-woonvisie gemaakt. 
Daarin geven we ons antwoord op de vraag: “onder 
welke voorwaarden kunnen we als dorp meer 
woonruimte bieden zonder dat belangrijke kwali-
teiten van onze leefomgeving verloren gaan?” De visie 
biedt een beoordelingskader voor het realiseren van 
woningen.

Wat houdt de visie in?
In de ontwerpvisie geven we aan wat belangrijk is voor 
het dorp. Dat hebben we samengevat in de dorpsslogan 
“woondorp in de natuur: bos en weiland zijn onze 
achtertuin”. De visie gebruiken we om te bepalen waar 
woningen kunnen komen en waarom. Uit onderzoek 
blijkt dat voor Hollandsche Rading de komende jaren 40 
woningen nodig zijn, vooral voor senioren en starters. 
De ontwerpvisie bevat hiervoor oplossingen, zonder dat 
onze mooie leefomgeving verloren gaat.
Laat ons weten wat u van de oplossingen vindt.

Wat is eigenlijk het probleem?
Er is woningtekort onder jonge mensen. Senioren kunnen 
moeilijk doorstromen naar een kleinere woning in het 
dorp. De extra woningen moeten er snel komen en 
moeten betaalbaar zijn voor jongeren. Onze voorstellen 
voorzien daar in, zowel qua procedures als qua 
aantallen. Voor veel onderdelen van ons voorstel hoeven 
geen ingewikkelde procedures gevoerd te worden. Wij 
stellen flexibiler regelgeving rond wonen voor.
We stellen voor om slim gebruik te maken van de 
bestaande woningvoorraad en de bestaande structuur 
van het dorp, met behoud van onze kwaliteiten: ruimte, 
rust en groen. Onze oplossingen zijn maatwerk voor 
Hollandsche Rading.

In deze brochure
Eerst volgen hieronder de kernwaarden en kwaliteiten 
die naar onze mening niet verloren mogen gaan. 
Daarna volgen verschillende mogelijkheden om slim 
woonruimte te realiseren binnen bestaande structuren. 
Dit kan door effectiever gebruik van de ruimte en door 
betere benutting van de huidige woonvoorraad. Het 
behoud van sociale cohesie willen we borgen door 
aandacht voor kernbinding, door zelfbewoningsplicht en 
het opnemen van anti-speculatiebedingen en door een 
grotere diversiteit in woontypologie actief te bevor-
deren. We denken dat we ons dorp op deze wijze vitaal 
kunnen houden en voorzieningen als de basisschool en 
tennisvereniging in stand kunnen houden zonder bos en 
weiden aan te tasten.

Onze complete woonvisie 

en onze brief aan de gemeente 

vindt u op 

www.hollandscherading.com

Laat ons weten wat u van onze voorstellen vindt via www.hollandscherading.com

Reageer binnen 14 dagen: dan kunnen we uw reactie meenemen in ons definitieve voorstel voor de Woonvisie 
Hollandsche Rading dat we aan het gemeentebestuur zullen aanbieden.



Kernwaarden en kernkwaliteiten
We hebben onze kernkwaliteiten geformuleerd en die 
samengevat in de zin: Woondorp in de natuur: weiland 
en bos zijn onze achtertuin. 
De essentie van ons dorp komt in deze zin terug. Het 
benutten van deze kwaliteiten zou wat ons betreft 
leidend moeten zijn in alle toekomstige keuzes voor ons 
dorp. 
We zijn op deze slogan gekomen door antwoord te 
geven op de volgende vragen:
Welke kernwaarden en kernkwaliteiten van Hollandsche 
Rading zijn het waard om veiliggesteld te worden? 
Waarom vinden we het fijn om in Hollandsche Rading 
te wonen? Wat zijn de belangrijkste aspecten daarvan 
die we in de toekomst willen veiligstellen en wat zijn de 
belangrijkste unieke punten van Hollandsche Rading?

Weiland en bos zijn onze achtertuin
Behoud van deze kernwaarde moet prioriteit krijgen. 
Dit is een essentiële kernwaarde.

We bedoelen daarmee
• wonen op de grens van Heuvelrug en veen/

Noorderpark
• de scherpe overgangen tussen bebouwd en bos/

weiland 
• een dorp omgeven door bos en weiland met bijbeho-

rende natuurwaarden
• rode contouren zijn leidend voor de woonopgave



Kleinschaligheid (klein, hecht, zorgzaam) 
• knusse pleintjes, kleine akkers en de aanwezigheid 

van kleine landschapselementen (b.v. uitzicht op 
kerktoren in Maartensdijk, waadpad, recreatief 
fietspad tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading), 
openbaar groen.

• grondgebonden eengezinswoningen: géén hoogbouw, 
max. nokhoogte 10 mtr, geen grote appartementcom-
plexen of landhuizen)

• woondorp (wonen gaat vóór bedrijvigheid). Overige 
functies zijn gerelateerd aan woonfunctie, horeca en 
toerisme zijn voor ons geen kernwaarden

Sociale cohesie/betrokkenheid 
De onderlinge verbanden tussen inwoners zijn hecht.
• “iedereen kent iedereen”. Zorg om en voor elkaar
• zeer actief en bij het dorp betrokken verenigingsleven 

(Oranjevereniging, Leut, B@hr, repaircafé, oog voor 
elkaar, bibliotheek in dorpshuis, jeugd- en jonge-
renwerk, Samen Eten, Samen voor HR, tennisver-
eniging, actieve buurtapps)

• aantrekkelijk voor jonge gezinnen: veilig, basisschool, 
een inclusief dorp

• alle generaties wonen hier
• op straat/plantsoenen (rondje, vierkantje) spelen
                                                                         
   
 

Linksboven:
Tennisclub, 
rechtsboven: Little 
free library, Onder: 
Bloembollen 
planten plantsoenen 
Tolakkerweg

Bosbergschool Adventkapel Tolakkerweg



Rust
• oostzijde: infrastructuur ingericht op kleinschaligheid, 

voetganger/fiets heeft “voorrang”, 30 km-zones, 
geen doorgaand verkeer in kern van het dorp (alleen 
bestemmingsverkeer)

 

Ruimte
• wonen op (relatief) grote kavels, grondgebonden 

woningen en in lage dichtheid
• rondom het wonen is veel groen 
• uitzicht op bos en weide
• weiden en bossen zijn je achtertuin

      

                                           



Groen/Landschap/natuur 
Dorp omgeven door bossen en weilanden is een essen-
tiële kernwaarde.
• aanwezigheid natuurlijke landschappen en groenvoor-

zieningen die aansluiten op de Heuvelrug en Goois 
Natuurreservaat  

• aanwezigheid van natuur zoals dassentunnels, kraam-
kamers voor reeën, paddenpoelen, een groot natuur-
gebied aan het eind van de Kanaaldijk met een grote 
diversiteit aan weidevogels

• aanwezigheid van middeleeuwse cultuurlandschappen 
(slagenlandschap, Noorderpark, Rijksbufferzone)

• scherpe contrasten in overgangen tussen 
bebouwd-onbebouwd, tussen kern-buitengebied, 
doorkijkjes naar bos en weiland

• open weilanden tussen Hollandsche Rading en 
Maartensdijk, aan beide kanten van de A27

                     

        

                          



Aangename straatbeelden
• laanstructuren met bomen
• Tolakkerweg als lintweg met groene 
 plantsoenen (rondje, vierkantje)

                
Van links naar rechts: Spoorlaan, Dennenlaan, 
Schepersveld, NS-Station 

Goede OV-bereikbaarheid (NS-station) 
Het station is van bovenlokale betekenis (het is 
ook belangrijk voor Maartensdijk, Loosdrecht, en de 
kazerne). Het NS-station is van grote waarde en speelt 
een sleutelfunctie in de aantrekkelijkheid van ons dorp. 
Het behoud ervan is cruciaal.

 

 



Doelgroepen  
De gemeente De Bilt heeft onderzocht hoeveel 
woningen er nodig zijn. Uit het onderzoek blijkt dat er 
vooral behoefte is aan woningen in het lage en midden-
segment (sociale en middenhuur en koop tot  
€ 300.000). Daarnaast zijn woningen nodig tussen  
€ 300.000 en € 450.000 om te voorzien in de vraag van 
jonge huishoudens en gezinnen.

Wij zien als belangrijkste doelgroepen voor het 
woonvraagstuk in Hollandsche Rading: 
• levensloopbestendige woningen: (kleine) senioren-

woningen (0-treden), zodat ouderen langer in HR 
kunnen blijven wonen, terwijl hun (grotere) woningen 
vrijkomen voor de jongere generaties. Dit zorgt voor 
doorstroming en voor kernhechting voor ouderen.

• onze kinderen (starters met voorrangsregeling voor 
mensen met kernbinding). 

We willen inzetten op intergenerationeel wonen 
onder het motto “alle leeftijden wonen samen in 
Hollandsche Rading”. We willen de doorstroming onder 
senioren op gang brengen. Daarom voegen we liever 
meer kleine woningen dan (een paar) grote woningen 
toe aan de woningvoorraad. We willen de bouw en 

bewoning van duurzame kleine woningen voor starters 
en senioren (tiny houses) mogelijk maken, om zo zoveel 
mogelijk woonplekken te genereren.
We willen waarborgen dat de nieuwe woningen geen 
speculatie in de hand werken door zelfbewoningsplicht 
(niet voor sociale huurhuizen) en door de verhuur van 
de eigen woning via airbnb (en dergelijke) te begrenzen 
op maximaal 70 dagen per jaar.

Praktische kortetermijnoplossingen
Bestaande woningen beter benutten: 
“Kangoeroe-wonen” en recreatiewoningen 
permanent bewonen 
Dit scenario is erop gericht om meer mensen in 
Hollandsche Rading te laten wonen - zonder bouwen op 
nieuwe locaties en voor heel Hollandsche Rading. Het is 
gericht op meer (kleine) woningen. 

Doel
• Het wonen van onze kinderen faciliteren (voor langer 

thuis wonen van kinderen en mantelzorg voor ouderen 
zonder dat een medische verklaring vereist is). 

• Kernbinding (sociale cohesie) behouden.
• Diversiteit in bevolkingsopbouw door bevorderen inter-

generationeel wonen (het kangoeroe-wonen)
• Kortetermijnoplossing (bestaande bouwvoorraad beter 

benutten)

Bedoeld voor
• met name wonen voor mensen met een sociale 

binding in Hollandsche Rading (familie) mogelijk te 
maken en om het thuiswerken (dat ook na de crisis 
gecontinueerd zal worden) beter te kunnen faciliteren.

Concreet advies aan gemeente
• maak het mogelijk om met meer generaties op één erf 

te wonen door bestaande gebouwen, inclusief bijge-
bouwen, beter te benutten 

• maak het mogelijk om een beroep aan huis ook in een 
bijgebouw uit te oefenen, zodat er meer flexibiliteit is 

• maak het permanent wonen in bestaande recrea-
tiewoningen (eventueel tijdelijk) mogelijk om op 
korte termijn bij te dragen aan het oplossen van het 
woningnoodprobleem.



Splitsing
Versnippering van woonkavels is in strijd met kernkwali-
teiten (ruimte, rust, privacy). 
We stellen daarom voor om splitsing van een bestaande 
woning alleen toe te staan:
• als dit mogelijk is zonder extra te bouwen. Bijvoor-

beeld: een villa wordt verbouwd tot twee woningen of 
vervangen door een 2-onder-1-kapwoning 

• als dit mogelijk is binnen de bestaande bebouwings-
structuur.

    

Verdichting
We stellen voor om verdichting alleen toe te staan. 
• op percelen met bestaande woonbestemming (niet op 

(aangrenzende) weilanden of bospercelen)
•  in de vorm van maximaal 2 vrijstaande woningen op 1 

woonperceel
• binnen en buiten de rode contour alleen als er per 

woning ten minste 1000m² perceelgrootte met 
bestaande bestemming wonen resteert.

• met beperkte maximale bouwvlakmaat en lager dan 
de bestaande nokhoogte

• met een minimale afstand van de woning tot zijerven 
(buren) van 10 meter

• als dit mogelijk is zonder extra verkeersontsluiting 
(geen extra opritten of toegangswegen) 

• altijd met zelfbewoningsplicht en een anti-speculatie-
beding

    

Herontwikkeling 
Dit voorstel is gericht op mogelijkheden die bijdragen 
aan het oplossen van het woningtekort door te bouwen 
op reeds bebouwde locaties en op enkele open plekken 
binnen de bebouwde structuren en binnen de rode 
contour. Bijvoorbeeld op de terreinen van het Garagebe-
drijf op Tolakkerweg 94, van het Chinese restaurant op 
de hoek Tolakkerweg-Vuursche Dreef of op het braaklig-
gende terrein tussen de nieuwbouwlocatie Tolakkerweg 
138 (voorheen Tuincentrum Hendriksen) en Tolakkerweg 
136.

We stellen voor om herontwikkeling alleen toe te staan:
• als onderdeel van een bestaande woonstraat of lint 

en in de bestaande bebouwingsrooilijn (geen 2e lijns 
bebouwing)

• als er geen sprake is van aantasting van de steden-
bouwkundige / landschappelijke kwaliteiten (geen 
plantsoenen en weilanden bebouwen)

• als de scherpe contrasten tussen bebouwd-onbe-
bouwd, de ruimte en de rust en de doorzichten en het 
zicht op de weilanden behouden kunnen blijven

• als er gegarandeerd wordt dat er geen speculatiebouw 
plaatsvindt 

Bij herontwikkeling buiten de rode contour op reeds 
bebouwde percelen met een bestemming anders dan 
wonen moet het plan voldoen aan de kernwaarden 
en geldt maatwerk. Hiervoor hebben we geen regels 
opgenomen in ons voorstel.

Nieuwe ontwikkelingen op onbebouwde bos- en weide-
percelen met agrarische en/of natuurbestemming zijn 
niet toegestaan.

bestaand 1 woning

nieuw 2 woningen

nieuw: 2-onder-1 kapwoning 2 vrijstaande woningen op 1 woonperceel



De complete ontwerp-woonvisie vindt u op  
www.hollandscherading.com. Lees daar ook de 
concrete voorstellen voor het wijzigen van regelgeving 
om de voorstellen mogelijk te maken. 

Reageer daar of via info@hollandscherading.com. 
Als u wilt dat wij u bellen, laat dat dan via de mail 
weten. We stellen uw reactie zeer op prijs.

Reageer voor 21 maart: dan kunnen we uw reactie 
meenemen in ons definitieve voorstel voor de Woonvisie 
Hollandsche Rading die we aan het gemeentebestuur 
zullen aanbieden.

Deze brochure is een initiatief van Bewonersgroep 
Samen werken aan wonen Hollandsche Rading en 
Vereniging Samen voor Hollandsche Rading.

De tekst van deze brochure is ontleend aan de Ontwerpwoonvisie van 
14 februari 2021. Dit is een conceptadvies voor de gemeente. Aan deze 
inwonersbrochure van 5 maart 2021 kunnen geen rechten ontleend 
worden. 

Denk en praat mee 
over de Woonvisie voor Hollandsche Rading


