
Bijeenkomst #2
Herontwikkeling 
Rodeoterrein

19 mei 2021

We starten om 19:30 uur



Bijeenkomst in Zoom

Video: ‘Stop Video’ en ‘Start Video’. De bijeenkomst wordt opgenomen.

Chat: Als je hierop klikt kan je een vraag stellen aan de host.

Raise hand: Zo laat je de host weten dat je een vraag of opmerking hebt. 

Microfoon: ‘Mute’ (geluid aan) of ‘Unmute’ (geluid uit) 

Onderaan of bovenaan in beeld, of via knop ‘More’ staat de menubalk



Agenda

1. Even voorstellen

2. Terugblik startbijeenkomst 

3. Toelichting schets

4. Themagroepen (drie rondes van 20 min):

1. Inrichting openbare ruimte en groen

2. Stedenbouwkundige opzet en architectuur

3. Verkeer en ontsluiting

5. Terugkoppeling themagroepen

6. Vervolgproces en planning



Even voorstellen

Vink Bouw: Thijs van der Heijden (ontwikkelaar)

Mulleners + Mulleners: Ton Mulleners (architect)

Leygraaf Makelaardij: Fionnuala Dollé (makelaar)

Gemeente Langedijk:

- Jasper de Boer (projectmanager)

- Harry Mars (communicatieadviseur)

De Wijde Blik:

- Frances Rasker (projectleider)

- Shakiela Bouwer (adviseur)

- Theo Dohle (adviseur)

- Claudia Moerland (adviseur)



Wat hebben we gehoord?
Geen calamiteitenverbinding naar de Wup

Bebouwing Mandepad:
- Aansluiting dorpse bebouwing/hoogte
- Leuke gezinswoningen
- Verbinding met water
- Ruime groenstrook tussen bebouwing 

en bestaande huizen MandepadGroen en openbare ruimte:
- Veel groen!

- Bomen, struiken en wildgroei. Geen 
strakke grasvelden
Groen niet verstoppen achter rij auto’s in 
de groene zoom
- Natuurspeeltuin 

Doorvaardbaarheid:
- Pas realiseren als de 

doorvaardbaarheid bij Papenhorn
gecreëerd.

- Eenrichtingsverkeer maken
- Alleen als de sloot wordt verbreed
- Eilandenstructuur meer terug laten 

komen in het gebied
- Sloot uit te graven op een deel van het 

Mandepad
- Historische landelijke bruggen plaatsen

Verkeer en Parkeren: 
- Route naar parkeerplaatsen zo kort 

mogelijk
- Aansluiten op doodlopend stuk 

Mandepad
- Woonerf 
- Deelauto’s
- Maatregelen geluidsbelasting van de 

Westelijke Randweg

Liever geen historische 
wandelroute en fietspad 

Bebouwing/architectuur:
- Diepe tuinen en knik in de tuinen 

voor privacy huidige bewoner
- Twee onder één kappers
- Dorps karakter
- Knipoog naar de authentieke bouw 

i.p.v. industrieel



Schets
Geel: 
2 lagen + steile kap 

Groen: 
3 lagen + flauwe kap

Rood:
4 lagen + flauwe kap



Themagroepen



Vervolgproces en Planning

• Volgende bijeenkomst is op 8 juni om 19:30 uur. De link naar de 

bijeenkomst zal op de website geplaatst worden.

• Schrijf je in voor de digitale mailinglijst op www.woningbouwrodeo.nl

• Vragen of aandachtspunten? Mail naar info@woningbouwrodeo.nl

http://www.woningbouwrodeo.nl/


Referentiebeelden








