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6.1 - Herenweg Noord, Adelaar e.o. 
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Huidige situatie 

Deze locatie bestaat uit het gebied tussen de N201, de Herenweg en de Baambrugse Zuwe. In de 

huidige situatie heeft een groot deel van de gronden een bedrijfsmatige bestemming. De Vinkeveense 

Plassen zijn vanaf de Herenweg nauwelijks te ervaren en vanaf de N201 doet het gebied rommelig 

aan.  

Visie 

Recreatie is een kansrijke sector, waarvan de mogelijkheden nu onvoldoende benut worden. Ook 

winkeliers profiteren nu onvoldoende van toeristische bestedingen. Het plassengebied biedt hier 

echter goede mogelijkheden voor. Voor de kern Vinkeveen is het wenselijk dat de relatie met de 

Vinkeveense Plassen versterkt wordt. Enerzijds door het water letterlijk naar het lint te halen en 

zichtlijnen creëren richting de Vinkeveense Plassen en anderzijds door het creëren van een recreatief 

centrum.  

Op de locatie van de Adelaar en de directe omgeving zijn kansen voor een recreatiecluster. De locatie 

ligt aan het historische lint (Herenweg), is goed bereikbaar, vanaf de N201 zichtbaar en de locatie ligt 

gunstig ten opzichte van de Vinkeveense Plassen. Door het gebied te herontwikkelen kan hier een 

recreatief centrum worden gerealiseerd, wordt de relatie tussen de Vinkeveense Plassen en het lint 

van Vinkeveen versterkt en worden nieuwe mogelijkheden aangeboden voor recreanten om aan te 

leggen en het dorp in te gaan.  

Vanuit de Vinkeveense gemeenschap is een initiatief gestart om een plein te realiseren voor 

verschillende soorten activiteiten om zo de sociale cohesie in het dorp te versterken. Op basis van de 

mogelijke activiteiten komt het ruimtegebruik neer op 1.500-2.500 m². Eind 2012 is door de gemeente 

een stedenbouwkundige verkenning gedaan waar dit plein het beste tot zijn recht zou komen. Hieruit 

bleek dat een centraal gelegende plein, in een historische setting aan de Vinkeveense Plassen het 
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best past bij het karakter van Vinkeveen. Gezien de beschikbare ruimte en de ambitie om op deze 

plek het recreatieve centrum te maken, is deze locatie zeer geschikt voor de realisatie van een 

dorpsplein. Het westelijke deel van de Herenweg grenzend aan deze locatie kan met deze  

ontwikkeling meegroeien, met een mix van functies op de begane grond. 

Winkelcentrum Zuiderwaard is en blijft in de toekomst het winkelgebied van Vinkeveen, ook omdat het 

dichtbij een groot deel van de woningen is gelegen in tegenstelling tot de Herenweg. Een tweede 

winkelcentrum in Vinkeveen is economisch gezien niet haalbaar. 

Uitgangspunten voor het recreatieve centrum zijn: 

• De invulling bestaat uit een combinatie van wonen en functies die gericht zijn op de 

waterrecreatie.  

• Maximaal 35% van de recreatieve voorzieningen bestaat uit recreatieve detailhandel. De 

overige voorzieningen bestaan uit minimaal één horecafunctie, leisure, commercieel 

maatschappelijke functies, watersport-/speelvoorzieningen en culturele functies. 

• Vestiging van een supermarkt is uitgesloten. 

• 33% plangebied is bestemd voor woningbouw en waterrecreatie. 

• 33% plangebied is bestemd voor infrastructuur/boulevard/dorpsplein. 

• 33% plangebied is bestemd voor water. 
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