
 

Persbericht   

 

Draagvlak voor aangepast plan Nutrihage 

 

 

Het is gelukt om een gezamenlijk woningbouwplan te maken voor het braakliggend gebied 

Nutrihage en het omringend groengebied. Na een intensief samenspraaktraject met een 

afvaardiging van omwonenden en ontwikkelaar De Vries en Verburg ligt er nu een plan voor 

ongeveer 190 woningen met een sport- en speelveld en een groen, parkachtig landschap. 

Dit plan is op 27 juni gepresenteerd aan alle omwonenden. Hiermee is de samenspraak 

afgerond en is het plan klaar voor besluitvorming door college en gemeenteraad. 

 

Gezamenlijk plan 

Bij de eerste presentatie van het plan aan omwonenden in januari 2018 bleek dat zij het niet 

eens waren met het plan van de ontwikkelaar.  

Een groep bewoners kwam met een eigen plan voor het gebied met minder woningen en 

meer mogelijkheden actief van groen te genieten. Dit bewonersplan is met ontwikkelaar De 

Vries en Verburg en gemeente besproken en voorzien van suggesties en aanbevelingen.  

Ook de ontwikkelaar legde een bijgesteld plan op tafel waarin zoveel mogelijk  

aandachtspunten van de bewoners zijn verwerkt. In de laatste bijeenkomst met de groep 

bewoners op 19 juni is het gelukt overeenstemming te krijgen over een gezamenlijk plan van 

bewoners en ontwikkelaar.  

 

Mooi resultaat 

Marc Rosier, wethouder stedelijke ontwikkeling, spreekt van een mooi resultaat: ‘’Ik heb 

respect voor de inzet van deze bewoners om zo gedreven mee te werken aan een invulling 

van een gebied dat voor hen zeer ingrijpend is en waar verschillende belangen spelen. Ook 

waardeer ik de inspanning van ontwikkelaar De Vries en Verburg om tegemoet te komen 

aan de wensen van de bewoners”.  

Jacqueline Smits, zegt namens omwonenden tevreden te zijn met de uitkomst van de 

samenspraak. “Wij hebben ons met succes hard gemaakt voor een acceptabel 

ontwikkelplan, waarin een deel van het groen niet alleen behouden blijft, maar ook verrijkt 

wordt. Het blijft nu  voor oude en nieuwe bewoners een prettige, groene en rustige 

leefomgeving. Mede dankzij de betrokkenheid van de gemeenteraadsleden is ons 

vertrouwen in de lokale politiek gegroeid.”  

Gerard van den Akker, ontwikkelingsmanager van De Vries en Verburg: “Wij zijn blij een 

gedragen plan met veel groen te kunnen presenteren, dat kan rekenen op steun van de 

omwonenden.” 
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Achtergrond 

De nieuwe buurt Nutrihage komt op het braakliggende voormalig Numicoterrein en 

omringend groengebied, op de hoek Rokkeveenseweg en Jan Steenlaan. De locatie is sinds 

2004 in beeld voor woningbouw. De gemeenteraad heeft in september 2017 een besluit 

genomen over de ontsluitingsroute van Nutricia. Dit gaf de duidelijkheid voor De Vries en 

Verburg om een plan op te stellen met appartementen, huur- en koopwoningen in 

verschillende woningbouwsegmenten. Het plan is dat tussen de woningen en Nutricia een 

geluidswal komt in de vorm van een parklandschap. Het resterend groengebied wordt 

kwalitatief hoogwaardig ingericht.  

Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend inschrijven op www.nutrihagezoetermeer.nl. 

 

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  

 

Voor meer informatie: 

Namens bewoners: Jacqueline Smits, tel. 06 2463 7812 

De Vries en Verburg: Hans Rozendaal, tel. 06 2890 1955 

Perswoordvoering gemeente Zoetermeer: Adila Ouahid, tel. 06 1132 6112 

https://www.zoetermeer.nl/inwoners/ruimtelijke-ontwikkeling_46734/rubriek/ontsluitingsroute-bestemmingsverkeer-nutricia_4991.html
http://www.nutrihagezoetermeer.nl/

