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Cacaokwartier is bekend van het Van Houten 
Industriepark, het oudste bedrijventerrein van Weesp. 
De familie Van Houten vestigde zich in 1850 in Weesp 
en bouwde hier een chocolade-imperium op dat 
zorgde voor veel werkgelegenheid. Meer dan een 
eeuw lang was de chocoladefabriek Van Houten de 
trots van Weesp. In 1971 viel echter het doek voor de 
fabriek en werd het terrein overgenomen door de 
farmaceutische industrie. Vandaag de dag staan er 
veel kantoorcomplexen leeg op het bedrijventerrein. 
Deze leegstand vormt een schril contrast met het 
aangrenzende levendige centrum van Weesp.

De komende jaren wordt dit gebied doorontwikkeld van 
een kantorenstrook naar een gemengd gebied voor 
wonen en bedrijvigheid. Deze ontwikkeling vraagt om 
een goede balans tussen het bestaande en het nieuwe. 
Deze visie geeft een inzicht hoe wij deze ontwikkeling 
zien. De visie wordt vervolgens uitgewerkt in een 
stedenbouwkundigplan, een bouwplan en een nieuw 
bestemmingsplan.

1. Inleiding

Figuur 1 – Cacaofabriek Van Houten, historisch
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De planontwikkeling komt voort uit, en is door ons 
samengevat tot, een centrale thematiek.

Het plan komt samen in onderstaande drie punten. Alle 
subonderdelen onder deze punten zijn terug te voeren 
naar deze thematiek. Door de volledige ontwikkeling 
heen zullen wij onze keuzes terugbrengen naar deze 
thematiek. Hiermee formuleren wij de ambitie voor het 
Cacaokwartier.

0. Inclusief Weesp
a. Tegemoetkoming aan de lokale woonbehoefte 

en versterking van de bevolkingsgroei.
b. Versterking van de huidige commerciële 

voorzieningenstructuur.
c. Ruimte voor diversiteit aan doelgroepen en 

woonvormen.
d. Voorrang aan de ‘Weesper’ woningzoekende.
 

1. Sociaal: gebied en gebouw
a. Gemeenschappelijke buitenruimtes.
b. Flexibele binnenruimte die dynamisch 

deelgebruik stimuleert.
c. Facilitering van deelgebruik van mobiliteit en/of 

andere zaken.
d. Stimulering van gezondheid in gebruik van 

gebouw en leefomgeving.
 

2. Toekomstgericht
a. Versterking van de eigenheid van de gemeente 

Weesp voor behoud van eigen identiteit.
b. BENG, gasloze, energieneutrale gebouwen.
c. Natuurinclusief.
d. Toekomstgerichte mobiliteit.

2. Centrale Thematiek
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Vestingstad Weesp

Weesp is een stad aan de Vecht, een vestingstad met 
een historisch centrum dat goed bewaard is gebleven. 
Het grondgebied van Weesp wordt al meer dan 2000 
jaar bewoond en werd rond 1150 Wispe of Wesopa 
genoemd. De eerste bewoningsporen stammen uit 
de IJzertijd. Vanwege de strategische ligging aan de 
Vecht, die in de middeleeuwen de grens tussen Utrecht 
en Holland vormde, was Weesp al vroeg een belang-
rijke vesting. In 1355 ontving Weesp stadsrechten 
en is daarmee maar iets jonger dan ‘de buurman’ 
Amsterdam. Het handelsverleden dankt Weesp aan de 
gunstige ligging aan de Vecht en (later ook) aan het 
Amsterdam-Rijnkanaal. De eeuwenoude vestingwerken 
en de Vecht zijn nog altijd prominent aanwezig in de 
stadsplattegrond van Weesp.

Ontsluiting
De ontsluiting van Weesp is zeer gunstig, zowel met 
de auto als het openbaar vervoer. De stad is direct 
bereikbaar via de A1 en A9 aan de noordkant. Daar-
naast is er de provinciale weg N236 tussen Hilversum 
en Amsterdam aan de zuidkant. Ook het openbaar 
vervoer is niet te missen in Weesp. Zo zijn er meerdere 
buslijnen en is er een eigen NS-station (met uitstekende 
verbindingen met Amsterdam, Utrecht, Schiphol, 
Almere en Den Haag).

3. Locatie

Figuur 2 – De Weesper Kom

Weesp heeft, net als vele andere steden in Nederland 
en zeker in de Randstad, behoefte aan woningbouw. In 
eerste instantie kwam het grote uitbreidingsproject van 
eengezinswoningen in Weesp (Bloemendalerpolder/
Weespersluis, ofwel de Sluisbuurt) tegemoet aan deze 
behoefte. Nu is het de beurt aan het Cacaokwartier.

Het Cacaokwartier ligt op vijf minuten lopen van het 
stadscentrum met de historische binnenstad. Het 
Cacao kwartier is daarmee een zeer gunstige locatie 
om een deel van de grote woningvraag in te vullen en 
een mooi project voor omvangrijke binnenstedelijke 
herontwikkeling. Juist door de ligging is het eenvoudig 

om gebruik te maken van de voorzieningen in de 
binnen stad en zal daarom ook zeker voor het MKB een 
impuls geven met de circa 600 woningen die gebouwd 
zullen gaan worden.

Het Cacaokwartier is een toekomstbestendig project 
dat zich richt op collectieve huisvesting. Met deze ont-
wikkeling willen we een van de leidende voor beelden 
zijn van succesvolle trans formatie projecten die volledig 
voldoen aan de eisen van de stad. Daarnaast krijgt het 
Cacaokwartier de kans om een gebied te worden met 
een duidelijke eigen identiteit die refereert naar het 
historisch verleden.



 Amsterdam – 15 min.   

 Gaasperplas  Binnenstad Weesp

N236

A9

A1

 Muiden – 10 min. 

 ’t Gooi – 10 min.  
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Figuur 3 – De ligging van Weesp

Figuur 4 – Planlocatie, Cacaofabriek Van Houten

     

Cacaokwartier
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De laatste tijd zijn we anders gaan kijken naar wonen. 
Door het grote woningtekort en ruimtegebrek is er 
vraag naar grondgebonden woningen én apparte-
men ten in allerlei soorten en maten. Vooral kleinere 
apparte menten zijn nu de trend voor zowel starters als 
ouderen, aangevuld met de behoefte aan gezamenlijke 
voor zieningen en de nabijheid van het stadscentrum.

Een bruisende wijk met een eigen karakter
De ontwikkeling van het Cacaokwartier draagt bij aan 
de inclusiviteit van de stad Weesp door de invulling van 
de grote woonbehoefte. Het project vormt een voor-
beeld van dynamische verstedelijking met behoud van 
het eigen stadse karakter en is een integrale ont wikke-
ling van duurzame collectieve huisvesting. Het Cacao-
kwartier is zo opgezet dat er ruimte is voor de op bouw 
van een eigen community van betrokken bewoners. Het 
Cacaokwartier staat voor een bruisende wijk met een 
eigen identiteit waarin bewoners zich thuis voelen.

Woonbehoefte Weesp
De invulling van het Cacaokwartier verandert. Bedrijven 
maken steeds vaker plaats voor woningen. De koop- en 
huur appartementen die hier gerealiseerd gaan worden, 
spelen uitstekend in op de groeiende woonbehoefte in 
de regio en vormen een dynamische verstedelijking aan 
de rand van het historische stadscentrum. Het Cacao-
kwar tier biedt een oplossing voor de woonbehoefte 
van Weesp en is bereikbaar voor alle soorten inkomens. 
Naast vrije-sectorappartementen worden ook sociale, 
middel dure huur- en wellicht ook koopappartementen 
opgenomen in het plan. Ook zal er een klein deel grond-
gebon den woningen komen.

4. Wonen in het Cacaokwartier

Duurzame collectieve huisvesting
Het Cacaokwartier is daarnaast een integrale ont wik-
ke ling van duurzame collectieve huisvesting. Een goed 
stedenbouwkundig model dat economische voor uit-
gang en verbetering van de levenskwaliteit van haar 
bewoners stimuleert. Duurzame ontwikkeling is een 
ont wik keling die sociale en ecologische basisdiensten 
levert aan alle leden van een gemeenschap. Het accent 
in dit deel van het plan ligt op wonen, maar het gebied 
moet een dynamisch woon- en werkgebied worden.

Opbouw community
Ook wordt bij de invulling van het Cacaokwartier ge-
streefd naar een collectieve leefomgeving die bijdraagt 
aan de vorming van een community. Bij het ontwerp 
van de toekomstige bebouwing wordt aandacht be-
steed aan het inrichten en creëren van gezamenlijke 
ruimtes om de sociale cohesie en de kwaliteit van de 

directe leefomgeving te bevorderen. Denk hierbij aan 
een gezamenlijke tuin en werkruimte. Het gaat hier-
bij om de samenhang tussen het individu binnen het 
collec tief, oftewel ervoor zorgen dat bewoners be trok-
ken zijn bij hun wijk en leefomgeving. Deze be trokken-
heid draagt bij aan de vorming van de identiteit van dit 
deel van de stad.

Een flexibele wijk met aandacht voor lokale 
voorzieningen
Door maatschappelijke ontwikkelingen is er een groei-
en de behoefte aan flexibele binnen- en buitenruimte, 
zoals werkruimte aan huis én lokale voorzieningen zo als 
een huisarts of tandarts op loopafstand. Het Cacao-
kwartier komt tegemoet aan deze sociale behoefte 
voor een betere kwaliteit en toegankelijkheid van 
leefruimte en de bijbehorende voorzieningen.

Figuur 5 – Een flexibele wijk met aandacht voor lokale voorzieningen
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Flexibele binnen- en buitenruimte
De coronapandemie is het beste recente voorbeeld van 
een maatschappelijke ontwikkeling die de vraag naar 
flexibele binnen- en buitenruimtes heeft gestimuleerd. 
Mensen werken steeds vaker thuis en hebben daardoor 
behoefte aan werkruimte dichter bij (of in) huis. Ook 
is er meer waardering voor (groene) buitenruimte en 
groen in de omgeving, ingegeven door de veranderde 
werk-privébalans.

Voorzieningen
Hoewel de locatie van het project uiterst gunstig ligt 
met alle noodzakelijke voorzieningen op loopafstand, 
is het de bedoeling om naast woningen ook voorzie-
ningen aan Weesp toe te voegen. De plinten van de 
ver schillende blokken zullen open zijn en zullen, in 
samen spraak met gemeente en omwonenden, een 
functie krijgen die aansluit op de behoefte.

Wij hebben ook onderzoek gedaan naar de woon-
behoefte van de Weesper. Hieruit blijkt dat er vooral 
vraag is naar woningen voor starters, stadssenioren, 
jonge stellen, doorstromers, ‘empty nesters’ (stellen 
wiens kinderen uit huis zijn gegaan) en stadskoppels 
(stellen zonder kinderen die bewust kiezen om in de 
stad te wonen).

Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden voor 
een aantal kleinere (zorg)voorzieningen zoals een 
fysio therapeut, apotheek, tandarts of huisarts en een 
co-working space.

Een authentieke wijk gericht op de toekomst
Toekomstgericht wonen draait om meer dan alleen 
een veranderende kijk op mobiliteit. Door het Cacao-
kwartier samen te brengen met de stad Weesp wordt 
gezorgd voor een duurzame integratie van de wijk met 

de stad waardoor de wijk een authentieke aanvulling 
wordt op het eigen karakter van de stad.

Samenbrengen van wijk en stad
De grootste uitdaging voor het Cacaokwartier is het 
bouwen van een wijk, mét oog voor de schaal van 
een wijk. Door dit goed te doen, kunnen we de sociale 
cohesie vergroten en de kwaliteit van de directe leef-
omgeving verbeteren. Uitgangspunt is de relatie tussen 
het huis en de stad. De kern van het project draait om 
woningen samenbrengen tot een echte wijk in de stad.

Eigen wijkidentiteit
De cruciale relatie tussen wonen en de omgeving vormt 
één van de belangrijkste structurele thema’s van dit 
project. Het Cacaokwartier moet daarmee een eigen 
identiteit krijgen en herkenbaar zijn, zodat mensen zich 
er thuis voelen. Tegelijkertijd is het van belang dat de 
wijk ‘communiceert’ met de omgeving. De wijk moet 
een aanvulling zijn en geen bedreiging vormen voor de 
reeds bestaande wijken eromheen en de aangrenzende 
bedrijven.

Veranderde kijk op mobiliteit
Door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals meer 
focus op duurzame energie, verandert de maat schap-
pe lijke kijk op mobiliteit. Vanuit de wens om de kwaliteit 
van het leven in steden te verbeteren, is de auto is niet 
meer heilig. Er vindt een verschuiving plaats van bezit 
naar gebruik van voertuigen. Het Cacaokwartier komt 
aan deze wens tegemoet door het optimaal faciliteren 
en stimuleren van het gebruik van de fiets en het 
openbaar vervoer door onder andere de aanleg van 
brede fietspaden en een bushalte voor de deur.

Figuur 6 – Een authentieke wijk gericht op de toekomst 
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Door de groeiende dichtheid van verstedelijking wordt 
slim gebruik van openbare en collectieve binnen- en 
ruimtes in ontwikkelingsprojecten nog belangrijker, met 
oog voor flexibel gebruik en de verweving van zoveel 
mogelijk groen. Ook de architectonische eigenheid van 
een wijk speelt hierbij een rol van betekenis.

Ruimte voor verbinding en duurzaamheid
Het Cacaokwartier springt in op de groeiende behoefte 
aan slim ingerichte openbare ruimtes met aan dacht 
voor veel groen en de maximale facilitering van duur-
zame mobiliteit. Denk hierbij aan de opzet van brede 
fiets paden en behoud van bestaand groen waarbij de 
openbare ruimtes de wijk naadloos laten aansluiten op 
de stad. Duurzame collectieve binnen ruimtes vormen 
een belangrijk verlengstuk hiervan.

Goed ingerichte openbare ruimte
Als gevolg van de toegenomen dichtheid en het aantal 
bewoners in het Cacaokwartier neemt het belang van 
een goed ingerichte openbare ruimte en collectieve 
buitenruimtes toe. De openbare ruimte, inclusief de 
daar bij behorende wegen, voet-/fietspaden en het 
groen rondom het Cacaokwartier, zijn dan ook een 
essen tieel onderdeel van de gehele ontwikkeling. De 
open bare ruimte vormt een wezenlijk onderdeel van het 
to tale project en fungeert als verbinding met de stad en 
met de omliggende infrastructuur.

De openbare ruimte zal ontworpen moeten worden 
in samenhang met de te realiseren bebouwing en de 
directe omgeving van het project. Hierbij moet meer-
voudig gebruik van die ruimte gestimuleerd worden. 
Speciale aandacht zal besteed worden aan de voet-

5. Ruimtelijke kwaliteit

Figuur 7 – Duurzame collectieve buitenruimtes

gangers- en fietsroutes die door en rondom het project 
lopen en de stad verbinden met ons project. Om de 
auto’s zo veel mogelijk te weren uit het straatbeeld, 
zullen deze zoveel mogelijk ondergebracht worden in 
parkeer garages. Parkeren in de openbare ruimte wordt 
tot een minimum beperkt.

Daarnaast zal in het plan voor de openbare ruimte het 
openbare groen een belangrijke plaats innemen, zowel 
bij het wegennet als de fiets- en wandelroutes in het 
project. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zone met 
hoge bomen langs de Prinses Irenelaan. Kernbegrippen 
hierbij zijn: comfort, kleinschaligheid, intimiteit, veilig-
heid, duurzaamheid en natuur van en voor de stad.

Duurzame collectieve buitenruimtes
Wij zien de collectieve buitenruimtes van de diverse 
bouwblokken als verlengstuk van het ontwerp van zo wel 
de openbare ruimte als de gebouwen zelf. Deze buiten-
ruimtes moeten een comfortabele, kwalitatief hoog-
waardige, duurzame en ‘groene’ ruimte vormen waar bij 
de voorzieningen afgestemd zijn op de bewo ners en 
hun bezoekers. Hierbij gaan we uit van de ver schil lende 
doelgroepen waarvoor wij het plan reali seren.

Het ontwerp zal voorzien in een diversiteit aan flora en 
fauna die past bij de binnenstedelijke situatie. Deze 
zal, samen met het ontwerp van de openbare ruimte, 
bijdragen aan een gezond leefklimaat. Hiervoor gelden 
dezelf de kernbegrippen als bij de openbare ruimte.
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Figuur 8 – Ruimte voor verbinding tussen bewoners en architectuur

Figuur 9 – Duurzame collectieve buitenruimtes

Figuur 10 – Samenhang tussen bewoners

Ruimte voor verbinding tussen bewoners en 
architectuur
Het unieke architectonische ontwerp van het Cacao-
kwartier zorgt voor een eigen karakter en sociale 
samen hang tussen de bewoners van de verschillende 
ty pen woningen. Met deze verbinding tussen ruimtelijke 
en sociale verbinding richt het Cacaokwartier de blik op 
de toekomst.

Eigen architectonisch ontwerp
Op het terrein zullen verschillende grotere bouwblokken 
gerealiseerd worden. Om de schaal hiervan beheers-
baar te maken, zullen deze bouwblokken onder-
verdeeld worden in verschillende gebouwen met ieder 
een maximale maat, eigen identiteit en architectuur-

kenmerken. Hoogteverschillen tussen de gebouwen zijn 
essentieel voor de ruimtelijke kwaliteit en de beleving 
van het plan.

Bij het architectonisch ontwerp en de uitwerking 
hier van spelen de menselijke maat en diversiteit een 
be lang rijke rol. In het project willen we meerdere archi-
tec ten samen laten werken. Zo ontstaat een gevarieerd 
totaal beeld dat in schaal als vanzelfsprekend past in 
het Weepser stadsbeeld.

Dit gebeurt vanuit een eigentijds architectuurbeeld 
pas send binnen de omgeving van het plan en gebruik-
makend van duurzame materialen en bouwtechnieken.

Samenhang tussen bewoners
De verschillende gebouwontwerpen versterken daar-
naast de sociale samenhang tussen de bewoners van 
de verschillende typen woningen (sociaal, midden 
en hoog segment) te versterken. In het vervolgtraject 
wordt vanuit de hier weergegeven kwaliteitsvisie een 
beeld-kwaliteitsplan opgesteld waarin de uitgangs-
punten en spelregels voor de verschillende ontwerpers 
vastgelegd worden.
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Omdat we ons bewust zijn van de huidige milieu pro ble-
men, nemen we met de ontwikkeling van het Cacao-
kwartier onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
klimaat verandering. Tegelijkertijd willen we laten zien 
dat het mogelijk is om groei, ontwikkeling en leef baar-
heid te combineren met het terugdringen van CO2-uit-
stoot. De insteek hierbij is om de kwaliteit van leven 
te verbeteren door de uitstoot van broeikas gas sen te 
ver min deren. Onze duurzame ambities voor het Cacao-
kwar tier liggen op het vlak van ener gie, mobili teit, 
kli maat en biodiversiteit, sociaal-maat schappe lijk en 
circu la ri teit.

Duurzaamheid is een allesomvattend thema binnen het 
Cacaokwartier. Het duurzame gedachtengoed voor de 
herontwikkeling van de wijk is in de volgende thema’s 
terug te vinden:
1. Aandacht voor het bouwen voor alle doelgroepen 

(inclusiviteit), het realiseren van prettige openbare 
ruimte, collectieve semi-openbare ruimte en ruimte 
voor eigen initiatief.

2. Meer biodiversiteit op het terrein, door natuur inclu-
sief te bouwen en aandacht te hebben voor het 
gebruik van de juiste groendichtheid en combinatie 
van beplanting, afgestemd op de plek waarop de 
beplanting toegepast wordt.

3. Toekomstgericht duurzame ontwikkeling in kli-
maat adaptatie waarbij de openbare ruimte wordt 
vergroend, er aandacht is voor een solide water-
systeem dat hittestress tegengaat en er gezorgd 
wordt voor meer opslag van regenwater in natte 
perioden. Wij zullen de openbare ruimte ont werpen 
op basis van het ‘groen-tenzij-principe’.

4. Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van het 

6. Duurzaamheid

Cacaokwartier met het openbaar vervoer, het 
stimuleren van fietsgebruik en het te voet gebruik-
maken van de omliggende voorzieningen. Er 
komen goede faciliteiten voor elektrisch vervoer en 
deel mobiliteit wordt gestimuleerd.

Een duurzame wijk in de volle breedte
De ontwikkeling van het Cacaokwartier is gericht op 
duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Hier-
onder valt duurzame mobiliteit, een duurzaam energie-
systeem, maar is er ook aandacht voor het behoud en 
verweving van flora en fauna. Ook is er aandacht voor 
circulair en natuurinclusief bouwen bij de ontwikkeling 
van de wijk.

Duurzame mobiliteit
Naast de bebouwing is ook de mobiliteit in het Cacao-
kwartier ingericht op duurzaamheid. Het pro gramma 
voor deelauto’s zal bestaan uit elektrische auto’s. Verder 
wordt het appartementencomplex zo ontworpen dat 
thuiswerken wordt gestimuleerd, bij voor beeld in de vorm 

van een kantoorruimte in de appartementen of de moge-
lijk heid voor het reali seren van gezamenlijke werk ruim-
tes. Ook wordt het open baar vervoer, het stimuleren van 
fietsgebruik en het te voet gebruikmaken van de om lig-
gende voorzieningen gestimuleerd.

Duurzaam energiesysteem 
Voor alle nieuwbouw geldt dat vergunningaanvragen 
sinds 2021 moeten voldoen aan de landelijke BENG-
eisen. De combinatie van ontwerpaspecten zoals de 
compactheid van een gebouw, de oriëntatie en de 
transparantie van gevels zijn samen bepalend voor de 
energiebehoefte van gebouwen. Aandacht voor deze 
ontwerpaspecten is noodzakelijk om de BENG-eisen 
te halen. Het is verplicht om nieuwbouw gasloos te 
bouwen.

Door de schaalgrootte van de nieuwbouw is de toe-
passing van warmtekoude-opslag (WKO) met bronnen 
in de grond zeer interessant. Het energiesysteem is 
duur zaam, flexibel en modulair en energetisch zeer 

Figuur 11 – Een duurzame wijk in de volle breedte
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efficiënt. Bovendien kan naast verwarmen ook op zeer 
energiezuinige wijze gekoeld worden. Op deze manier 
wordt rekening gehouden met onzekerheden en opties 
voor de toekomst. Het systeem is zelflerend waardoor 
voorspelbaarheid en efficiëntie in opwek, gebruik en 
uitwisseling toenemen.

Samengevat zal het duurzaam energiesysteem van het 
Cacaokwartier rekening houden met:

 – Landelijke BENG-eisen en gasloos bouwen.
 – Aandacht voor stedenbouw en gebouwontwerpen 

in relatie tot energiebehoefte van gebouwen.
 – WKO met bronnen voor nieuwbouw, mogelijkheid 

tot koppeling restwarmte Abbott onderzoeken in 
samenwerking met de gemeente.

 – Opwekking van energie, onder meer op daken van 
gebouwen.

 – Aandacht voor elektrisch vervoer.

Circulair bouwen
Toegepaste materialen die nodig zijn voor de bouw, 
de stofstromen en het afval van het Cacaokwartier 
zijn zo veel mogelijk circulair. Het idee achter de 
circulaire economie is dat er geen afval overblijft en 
alle reststoffen hergebruikt worden. Zo ontstaat er een 
kringloop. In het Cacaokwartier uit zich dit onder meer 
in flexibel bouwen, bouwen met materialenpaspoorten, 
ontwerpen voor hergebruik, overstappen van bezit naar 
delen van goederen, het aanbieden van diensten in 
plaats van goederen, afvalscheiding en hergebruik van 
materialen en producten.

Samengevat zijn dit de aandachtspunten voor circulair 
bouwen:

1. Ontwerp voor verlenging van de levensduur en 
hergebruik van gebouwen.

2. Inzet op gemeenschappelijke voorzieningen op het 
gebied van mobiliteit en energie.

3. Gebruik van zoveel mogelijk lokale materialen.
4. Inzet op herbruikbare materialen.

Een wijk met groen karakter
Bij de ontwikkeling van het Cacaokwartier ligt de focus 
op natuurinclusief bouwen waarbij ook de open bare 
ruimte nauw betrokken zal worden. Zo krijgt de wijk een 
groen karakter dat bijdraagt aan een goede leef baar-
heid voor bewoners, flora en fauna.

Natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief is een verzamelterm voor tal van maat-
regelen om natuur te integreren in het Cacao kwartier. 
Op dit moment is het huidige Van Houten Industriepark 
volledig verhard en is er zeer weinig groen aanwezig. 
De herontwikkeling van dit gebied biedt kansen om 
deze locatie te transformeren naar een natuurinclusief 
en groendichter terrein met behoud van de bestaande 
natuur zoals de hoge bomen aan de Prinses Irenelaan.

Een gezond functionerend stedelijk ecosysteem zorgt 
voor meer biodiversiteit en een prettig leefklimaat. Het 
gaat hierbij niet alleen om het aanbrengen van voor-
zieningen aan gebouwen voor beschermde soorten, 
maar ook om het betrekken van de openbare ruimte. 
Natuur inclusief bouwen draagt bij aan warmte regu-
lering, vermindering van luchtvervuiling, verbeterde 
water bergingscapaciteit tijdens zware regenbuien en 
biedt ruimte aan insecten en beperkt de komst van 
plaaginsecten.

Het integreren van een groen karakter in het Cacao-
kwartier is een belangrijke waarde in relatie tot hitte-
stress en wateroverlast. Het verwerken van groen in de 
binnengebieden en het openbaar gebied zorgt voor 
verkoeling en draagt bij aan het voorkomen van water-
over last en het bergen van water. De binnen tuinen 
wor den zo veel mogelijk groen of halfverhard in ge richt 
zo dat deze ook kunnen bijdragen aan het ver min deren 
van hittestress en aan vertraging van over stroming. 
Dit kan zonder de toegankelijkheid van deze plekken 
voor ouderen en mindervaliden te verminderen. Daken 
en gevels krijgen daarnaast een tweede functie zoals 
groene daken, waterdaken, zonnepanelen, water ber ging 
in openbare ruimte en groen-blauwe daken of com bi-
naties hiervan. Geometrie, materiaal en kleur van ge-
bouwen dragen zo veel mogelijk bij aan het ver min de ren 
van hittestress op het terrein.

Samengevat zal er bij het natuurinclusief bouwen 
rekening worden gehouden met:

 – Groene inrichting van binnentuinen en openbare 
ruimte.

 – Daken van gebouwen (nieuwbouw en bestaand) 
benutten voor groen, waterberging en/of 
zonnepanelen.

 – In de buitenruimte zorgen voor genoeg zon in 
koude maanden en schaduw in warme maanden.

 – Natuurinclusief ontwerpen en bouwen 
(bijvoorbeeld gevels en daken met ruimte voor 
nestgelegenheid).

 – Aandacht voor biodiversiteit bij vergroening 
openbare ruimte, in het bijzonder de zone tussen 
plangebied en Prinses Irenelaan.
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Bij de ontwikkeling van het Cacaokwartier wordt de 
mobiliteitstransitie geïntegreerd in het plan. De komen-
de vijf tot tien jaar zal mobiliteit verder digitali se ren en 
automatiseren. We gaan van bezit naar gebruik. De 
koppeling en integratie van mobiliteit in de gebouwde 
omgeving wordt steeds meer gemeengoed. Het Cacao-
kwartier wordt ontworpen volgens het princi pe van de 
compacte en beloopbare stad. In binnen stedelijke woon-
werkgebieden wordt de auto steeds meer geweerd uit 
het straatbeeld. Parkeren wordt opge lost in centrale, 
open bare parkeergarages. Deze centrale parkeer oplos-
sing zorgt voor efficiënt ruimtegebruik, biedt flexibiliteit 
naar de toekomst en houdt de openbare ruimte leefbaar. 
Zodoende kan de openbare ruimte ingericht worden als 
gebied voor voetgangers en fietsers.

Duurzaam vervoer en beloopbare afstanden
Binnenstedelijk wonen en werken vraagt om goede 
OV- verbindingen en fietsbereikbaarheid. Nieuwe doel-
groe pen worden aangetrokken met bijpassende eisen 
en wensen omtrent mobiliteit. Als ontwikkelaar willen 
we deze mobiliteitstransitie stimuleren. In dit mobili-
teits plan laten wij zien hoe wij rekening houden met de 
mobiliteits transitie om een verdere groei van het aan tal 
autobewegingen en bijhorende CO2-uitstoot en verkeers-
infarcten te reduceren. We brengen een aan tal trends bij 
elkaar in een innovatief en duurzaam mobili teits concept 
voor de mobiliteitsbehoefte van het Cacao kwartier.

Onze strategie berust op drie pijlers:
1. Reduceren van de vraag om mobiliteit.
2. Duurzaam invullen van overgebleven 

mobiliteitsbehoefte.
3. Efficiënt realiseren van het restant.

7. Mobiliteit Cacaokwartier

OV-voorzieningen
Voor afstanden die moeilijk te voet of met de fiets afge-
legd kunnen worden, biedt het openbaar vervoer een 
op lossing. Het busstation aan de Prinses Irenelaan ligt op 
circa 50 meter lopen van het Cacaokwartier, van waaruit 
alle grote OV-knooppunten in de directe omgeving te 
bereiken zijn. Er is een goede verbinding met NS-station 
Weesp waar treinen vertrekken in de richting van 
Amster dam Centraal, Hoofddorp, Almere en Hilversum. 
Dit is een uiterst efficiënte manier om langere afstanden 
af te leggen.

Fietsen
We houden rekening met de keuze voor verschillende 
fietsmodaliteiten. Bewoners kunnen een deelstadsfiets 
pak ken om naar het centrum te fietsen, een racefiets of 
mountainbike voor in het weekend, of een elektri sche 
fiets voor lange afstanden. De collectieve fietsen stal-
lingen zijn rechtstreeks toegankelijk, over zich te lijk en 
vei lig vormgegeven. De ruimte tussen de fietsen stal-
lingen is minimaal twee meter, zodat fietsen snel en vei-
lig gestald kunnen worden. Zo pakken bewo ners graag 

de fiets! Daarnaast is voldoende ruimte ge re ser veerd 
voor bakfietsen en (elektrische) scooters, uiter aard met 
voldoende oplaadpunten voor e-bikes en e-scooters. 
Sportief en gezond buitenzijn kan in de open bare ruim te 
rondom het Cacaokwartier. Denk hierbij aan de lig wei-
des langs de Vecht, de verschillende recreatie plas sen en 
de vele sportvelden. Verplaatsing vindt daar mee plaats 
binnen de fietsafstand waardoor we de noodzaak van 
een auto reduceren.

Beloopbare afstanden
De directe omgeving biedt services en ruimte voor de 
dagelijkse voorzieningen voor verschillende doelgroepen. 
De supermarkten aan de Achtergracht en de drie 
scholen liggen op loopafstand van de projectlocatie. 
Daar naast ben je in vijf minuten lopen in het centrum 
van Weesp, met een groot aanbod aan horeca, winkels 
en werkplekken.

Deelmobiliteit voor alle bewoners
Het Cacaokwartier zet voornamelijk in op de doelgroep 
starters en ouderen. Voor deze groep is het van belang 
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dat de locatie en de woonomgeving goed zijn. In het 
Cacaokwartier zijn de voorzieningen binnen handbereik. 
De doelgroep wil daarnaast op een comfortabele ma-
nier in andere steden kunnen komen. Met welk ver voer 
ze daar komen is minder van belang. Voor mobili teit 
bin nen de stad gaat het om (elektrische) deelfietsen en 
-scooters. Als zowel mobiliteit binnen als buiten de stad 
goed geregeld is, hoeft deze doelgroep geen eigen auto 
voor de deur te hebben, en zeker geen tweede. Bewoners 
heb ben een mobiliteitsvraag, geen parkeervraag. De 
cen tra le locatie, de verschillende fietsmodaliteiten en de 
focus op openbaar vervoer en deelauto’s spelen in op 
deze vraag.

Deelauto’s 
Weesp, en daarmee ook het Cacaokwartier, is goed be-
reik baar met de auto. Uitvalswegen brengen je binnen 
10 minuten naar de A2, de A9 of de N236. Ook tijdens de 
mobiliteitstransitie blijft de auto de komende jaren een 
be lang rijk vervoersmiddel. Parkeren dient daar om opti-
maal te worden ingevuld in de beschikbare ruimte. We 
kunnen het aantal parkeerplaatsen in de parkeer garages 
en openbare ruimte beperkt houden door de kleine 
afstand tot het OV-netwerk en de inzet van deel auto’s.

Autodelen draagt bij aan een leefbaardere stad.  
Daar naast vertonen autodelers duurzamer en bewuster 
gedrag, waarbij vaak gekozen wordt voor een combi-
natie van lopen, fietsen, gebruik van openbaar vervoer, 
deel vervoer en auto’s. Door een totaalconcept van  
duur zame mobiliteit kunnen we gedragsverandering  
bij gebruikers stimuleren. Samen dragen we bij aan  
een duurzaam nieuw woon- en leefgebied:  
het Cacaokwartier.
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8. Doelgroepen

Vrije sector

Empty nesters

 – Koppels van wie de kinderen het huis 
uit zijn

 – 50-67 jaar oud
 – Kopen in het Cacaokwartier een 

gelijkvloers appartement
 – Wonen graag in een dynamische 

omgeving met voorzieningen, groen.

Stadskoppels

 – Tweepersoons huishoudens zonder 
kinderen

 – 30-50 jaar oud
 – Kopen in het Cacaokwartier een ruim 

appartement met voldoende privacy 
maar ook nabij het stadscentrum

Sociaal

Starters

 – Eén- of tweepersoons huishoudens
 – 20-35 jaar oud
 – Huren in het Cacaokwartier hun 

eerste woning
 – Wonen graag in een dynamische 

leefomgeving met een mix van 
wonen, werken en voorzieningen

 – Woning van ca. 30-40 m²

Stadssenioren

 – Eén- of tweepersoons huishoudens
 – 67+ jaar oud
 – Hebben of krijgen mgelijk een 

hulpvraag, zorg op maat is een pré.
 – Huren in het Cacaokwartier een 

(gemeubileerd) appartement waar 
ze oud kunnen worden met veel 
buren om zich heen
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Middenduur

Jonge stellen, jonge gezinnen

 – Jonge stellen met jonge kinderen of 
kinderen op komst

 – 25-40 jaar oud
 – Kopen in het Cacaokwartier 

een woning met voldoende 
kinderslaapkamers

 – Wonen graag in een dynamische 
leefomgeving met geklijkgestemden

Doorstromers

 – Eén- of tweepersoons huishoudens
 – 30-40 jaar oud
 – Stromen door vanuit een sociale 

huurwoning in Weesp naar een 
middendure huurwoning

 – Huren in het Cacaokwartier 
een appartement in een prettig 
woongebied, dicht bij het centrum

Collectieve voorzieningen
 – Huiskamer
 – Logeerkamers
 – Collectieve binnentuin
 – Deelmobiliteit

Voorzieningen
 – Zorg
 – Fysiotherapeut
 – Apotheek
 – Verloskundige
 – Tandarts
 – Huisarts

Werken
 – Co-working space
 – Vergadderruimtes
 – Workshopruimtes
 – Eendagszaken

Ontspannen
 – Kapper
 – Schoonheidsspecialist
 – Hangout
 – Leeskamer

Wonen
 – Wasruimten
 – Logeerkamers
 – Bringme-boxen
 – Deelmobiliteit
 – Collectieve tuinen
 – Veilige speelplekken
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Het Cacaokwartier maken we samen 
De ontwikkeling van het Cacaokwartier is niet iets dat 
zomaar tot stand komt. Het is wenselijk dat dit deel van 
Weesp een toevoeging gaat zijn voor de (toe kom sti-
ge) Weesper en inspeelt op de behoefte van de be-
volking. Het ontwikkelteam, bestaande uit een vijftal 
ontwikkelaars en investeerders, werkt samen met zowel 
de gemeente Weesp als de directe omgeving om tot 
een passend plan te komen.

Participatie 
Het contact met de directe omgeving, omwonenden, 
bedrijven en instanties verloopt via een uitgebreid 
parti cipatietraject. Denk hierbij aan het organiseren 
van (online) bijeenkomsten en de mogelijkheid om via 
een enquête invloed uit te oefenen.

9. Participatie
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