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Nieuw-Middelland in vogelvlucht

1. Context: aanleiding, proces en besluitvorming

2. Stand van zaken: lopende ontwikkelingen





Enkele karakterist ieken Nieuw -Middelland

• oppervlakte meer dan 50 hectare

• versnipperd grondeigendom met ruim 40 eigenaren

• diversiteit van bedrijven en kantoren



Leegstand als  aanleiding



Proces van co-creatie

verschillende ‘co-creatie’ en 
netwerkbijeenkomsten in 

periode 2015 - 2020

eigenaren, huurders, 
makelaars, kadaster, RVO,  
GroenWest, OMU, POVW, 

OKW, provincie 



Niet planmatig maar organisch

op diverse plekken tegelijk en 
verschillende functies naast elkaar

via een vooraf bepaalde fasering 
omzetten kantoren naar wonen

planmatig organisch



Ontwikkelstrategie per locatie

transformeren of 
herontwikkelen

kavelgewijze of 
clustergewijze aanpak



Essentie van de gebiedstransformatie

transformatie Middelland- Noord naar 
gemengd stedelijk woongebied met 

ruimte voor meer dan 2000 woningen

organische aanpak en aansluiten bij 
initiatief van eigenaren

sturen op kwaliteit met spelregels
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Structuurvis ie Middelland -Noord

vastgestelde structuurvisie 
november 2019 met als onderdelen:

• ontwikkelingsvisie 2017

• ontwikkelingskader

• woonvisie

• parkeervisie

• nota Reserve Gebiedsfonds



Buurten met eigen identiteit



Gebiedsdoelen voor  Nieuw -Middel land

context

beeld

openbaar - privé

functiemix

doelgroepenmix

ontmoeting

benutting 
stationslocatie

deelmobiliteit

mobiliteitsconcepten

circulair bouwen

klimaatadaptatie

energie

RUIMTE PROGRAMMA MOBILITEIT DUURZAAMHEID



Spinnenwebdiagram Middelland

• ruimte, mobiliteit, programma, duurzaamheid

• assen met de verschillende gebiedsdoelen

• basisniveau, streefniveau en topniveau

• gespreksmiddel om kwaliteit te beoordelen

• samenhang en balans bij gebiedsdoelen



Gebiedsfonds Middelland

Exploitatiebijdragen
door initiatiefnemers

Bijdrage door 
gemeente

Bijdrage/subsidie 
door provincie en Rijk

Investeringen in 
openbare ruimte



een bl ik  op de eerste ontwikkel ingen



eerste ontwikkelingen



Init iat ief  1:  De Houttuin

voormalig hoofdkantoor FNV

ontwikkeling door BAM en GroenWest

6 appartementengebouwen met 265 woningen

- 82 sociale huur (GroenWest)

- 99 vrije sector huur (CBRE)

- 84 koop (inmiddels verkocht)

collectieve parkeergarage



Init iat ief  1:  De Houttuin

bestemmingsplan vastgesteld 
december 2020

oplevering vanaf 4e kwartaal 2022



Init iat ief  2:  Zaagmolenlaan 12 (De Molenhoek)

voormalig kantoor Zaagmolenlaan 12

ontwikkeling door Sustay

72 appartementen middenhuur

halfverdiepte parkeerkelder



bestemmingsplan vastgesteld 
september 2021

start uitvoering oktober 2021

Init iat ief  2:  Zaagmolenlaan 12 (De Molenhoek)



Init iat ief  3:  De Bleek 1

voormalig Campina-gebouw

intentieovereenkomst CIG Vastgoed

haalbaarheidsstudie woningbouw

circa 230 woningen



Planuitwerking  nieuwe inr icht ing openbaar gebied



Bezoek de website www.nieuw -middelland.nl

• achtergrondinformatie 

• gebiedskaart

• belangrijke documenten

• actuele ontwikkelingen

• digitale nieuwsbrief




