
  

 

 

NIEUWSBRIEF 
WONINGEN EN 

SCHOOL LEERBROEK 
LOCATIE SLAGBOOM 

juni/juli 2020 

Al geruime tijd werken de gemeente Vijfheerenlanden, ontwikkelaar De Polder bv/Van 

Wiggen Bouw bv en de Eben Haëzerschool samen aan uitbreiding van Leerbroek met een 

nieuw buurtje in de oksel van het lint Recht van Ter Leede en Dorpsstraat en de Kerkweg. 

Deze plek noemen wij in de wandelgangen ook wel de “locatie Slagboom”. De plannen voor 

deze ontwikkeling worden steeds concreter. Dat is de aanleiding om u nader te informeren 

met deze nieuwsbrief. 

 

 

Route en wegen 

Vanaf de oude boerderij- 

woning naar het achterliggende landschap  

komt een centrale ontsluiting door de buurt te liggen.  

Deze route met een groensingel is de belangrijkste drager van het plan. 

De wegenstructuur van het nieuwe buurtje sluit aan op bestaande straten aan de  

andere zijde van de Kerkweg. De Hoogstraat wordt doorgetrokken over de Kerkweg en 

sluit aan op de centrale ontsluiting van het nieuwe buurtje. In het verlengde van de 

Raadhuisstraat wordt met een wandelpad dat over gaat in een woonpad een aansluiting 

gemaakt. 

De kruising Kerkweg/Dorpsweg/Recht van ter Leede is meegenomen in de plannen. Om 

de verkeersveiligheid te verbeteren wordt deze opnieuw ingericht, maar pas wanneer de 

bouwwerkzaamheden gereed zijn. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat het bouwverkeer 

een net opgeknapt kruispunt kapot rijdt.  

 

 

 

 

 

 

 

Het plan 

Op de plek van de voormalige 

boerderij met omliggende grond van 

de familie Slagboom worden de 

komende jaren ongeveer 30 

woningen en een nieuwe school 

gebouwd. Het plan is om de 

bestaande boerderijwoning aan  

het Recht van Ter Leede op te 

knappen en de voortuin met  

hagen, bomen en grind goeddeels  

te bewaren. De achtergelegen 

opstallen worden gesloopt.  

 

De woningen 

Langs de centrale ontsluiting zijn vrijwel alle verschillende woningvormen in de 

nieuwe buurt zichtbaar. In het plan zijn rijwoningen, tweekappers en vrijstaande 

woningen opgenomen. Hiermee komen er in dit nieuwe buurtje dus woningen voor 

verschillende doelgroepen. De nieuwe woningen langs de Kerkweg zijn vanaf die weg 

via een duiker/brug over het water te bereiken in een meer landelijke setting. Het 

gaat om grotere kavels, waarbij de woningen groter zijn en verder uit elkaar liggen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De planning 

Om de plannen mogelijk te maken moet een 

nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden. 

Naar verwachting zullen de stukken voor het 

wijzigen van het bestemmingsplan over 

enkele maanden klaar zijn en worden 

gepubliceerd. De definitieve vaststelling is 

daarna ook afhankelijk van eventuele 

bezwaren of zienswijzen. Bij een positief 

verloop zal het bestemmingsplan begin 2021 

worden vastgesteld. Daarna kan gestart 

worden met de woningbouwontwikkeling. In 

de zomer van 2021 hopen we te starten met 

de bouw van de school. In augustus 2022 

kunnen de kinderen dan naar de nieuwe 

school. 

De school 

De nieuwe Eben Haëzerschool krijgt een centrale plek met 

veel buitenterrein zoals dat hoort in een landelijk gebied. 

Bij de bouw is rekening gehouden met een realistische 

groei tot 215 kinderen en ruimte voor de peuterspeelzaal.  

Het prachtige ontwerp van RoosRos Architecten is in nauwe 

samenspraak met het hele schoolteam tot stand gekomen.

Ook de welstand is positief en vindt dat het plan 

goed aansluit bij het karakter van het dorp en de 

omgeving.  

De gemeente heeft een hoge duurzaamheidsambitie. 

We kijken naar oplossingen zoals zonnepanelen en 

bodemwarmte om het pand energieneutraal te 

maken.  

 

 

Meer informatie? 

Graag hadden we een informatiebijeenkomst  

gepland om de plannen toe te lichten.  

Dat gaat helaas niet vanwege de Corona-maatregelen.  

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op.  

Voor vragen over de school en over het gehele plan kunt u  

terecht bij Team Projecten van de gemeente Vijfheerenlanden: 

teamprojecten@vijfheerenlanden.nl. 

Met vragen over de nieuwe woningen en de planontwikkeling kunt u ook 

terecht bij Van Wiggen Bouw B.V.: info@wiggen.nl. 

 


