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Spoorzone A1 – Supermarkt Hoogvliet

De bouw van de nieuwe supermarkt Hoogvliet is gestart in de tweede helft van 2017. 
In juni 2018 is het gebouw opgeleverd en in gebruik genomen.

Spoorzone A2 – Welkoop

De  gesprekken  met  de  directie  van  Welkoop  over  de  verkoop  van  de  kavel  ten 
noorden van Hoogvliet zijn iets vertraagd, met name omdat Welkoop een passende 
oplossing wenst voor de verkoop van de locatie van hun bestaande winkel. Ten tijde 
van het opmaken van deze voortgangsrapportage lijkt hierin een serieuze doorbraak 
te komen. De planning is  nu dat  nog voor de zomer van 2019 met Welkoop een 
koopovereenkomst  kan  worden  getekend  voor  de  kavel  op  spoorzone  A2.  Start 
nieuwbouw kan dan in principe al plaatsvinden in het laatste kwartaal van dit jaar.

Spoorzone A2 – Kwantum

Op de locatie naast de beoogde nieuwbouw van Welkoop wordt nog steeds ingezet op 
een  nieuwe  vestiging  van  Kwantum,  ondanks  de  aangekondigde  sluiting  van  de 
winkel op de huidige locatie (eind april). Vanzelfsprekend wordt al wel nagedacht over 
een  alternatieve  invulling  voor  het  geval  Kwantum  besluit  om  definitief  uit 
Woudenberg te vertrekken. Uitgangspunten hierbij zijn het overeind houden van de 
ruimtelijke, beeldkwalitatieve en financiële kaders voor deze fraaie locatie direct aan 
de toekomstige entree naar woningbouwplan Hoevelaar.

Spoorzone A2 – Autoschade Schreuder

De  komst  van  Autoschade  Schreuder  BV  naar  Spoorzone  A2  maakt  het  mogelijk 
woningbouw te ontwikkelen op de Nijverheidsweg, een en ander zoals opgenomen in 
de Structuurvisie Woudenberg 2030. Begin september 2018 is de koopovereenkomst 
getekend. De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn gaande maar lopen iets achter 
op de door Schreuder in eerste instantie neergelegde planning. Met Schreuder wordt 
nauw contact onderhouden over de timing van de verhuizing naar de spoorzone in 
relatie tot de ontwikkelingen op de Nijverheidsweg.

Spoorzone B

In  de  verslagperiode  zijn  voor  nagenoeg  alle  kavels  op  Spoorzone  B  concrete 
verkoopafspraken gemaakt met gegadigden. Bouwbedrijf Morren is inmiddels gestart 
met de bouw en van de overige kopers is de verwachting dat zij dit jaar hun kavels 
afnemen en eveneens starten met hun bouwwerkzaamheden.

Spoorzone Algemeen

Alle hierboven geschetste positieve ontwikkelingen zijn voor een deel overschaduwd 
door forse uitvoeringsproblemen en financiële tegenvallers als gevolg van zich telkens 
weer  nieuw  aandienende  saneringslocaties.  Daarnaast  heeft  de  mogelijke 
aanwezigheid van niet  ontplofte explosieven geleid tot  verschillende onderzoeken, 
vertragingen en ook hierdoor financiële tegenvallers. Teneinde de gemeenteraad op 
de hoogte te brengen van de achtergronden en actuele stand van zaken is tijdens een 
raadsinformatieavond een uitgebreide presentatie gegeven.

Voor het maximaal kunnen benutten van Spoorzone A2 wordt de in dit gebiedsdeel 
liggende gasdistributieleiding van de Gasunie verlegd. De gesprekken hierover met 
de Gasunie hebben geleid tot een overeenstemming. De Gasunie is op dit moment 
druk bezig met alle voorbereidingen. De leiding wordt verlegd in de periode augustus 
tot  eind  september  van  dit  jaar.  Vanaf  oktober  zijn  de  kavels  voor  Welkoop  en 
Kwantum gereed om daar nieuwbouw te kunnen starten.

2. Geld

De financiële kaders (met toelichtingen) voor de herontwikkeling van de spoorzone 
zijn opgenomen in een drietal grondexploitaties:






