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UPDATE ONTWIKKELING STATIONSWEG 18 
(OUDE MELKFABRIEK)

Janssen de Jong Projectontwikkeling is bezig met  
de herontwikkeling van de locatie van de oude 
melkfabriek aan de Stationsweg 18 te Colmschate. 
In april 2019 hebben we een inloopavond gehou-
den om de buurtbewoners te informeren over de 
plannen. Later bleek dat de geluidwalwoningen van 
dit plan niet op zo’n korte afstand van het spoor 
gerealiseerd konden worden. Het plan heeft daarom 
een nieuwe opzet gekregen. Middels deze flyer  
willen we buren en omwonenden informeren over 
het gewijzigde plan. 
     
 
NIEUW PLAN MET 38 GRONDGEBONDEN 
WONINGEN

In de huidige opzet worden 38 grondgebonden 
woningen gerealiseerd. Langs het spoor komt een 
groenstrook met parkeren in een groene setting. 
Er worden enkele bestaande bomen behouden 
en aanvullend worden nieuwe bomen en struiken 

STEDENBOUWKUNDIG PLAN ZUID ZIJDE

geplaatst. Hier komt ook ruimte voor de afvoer van 
regenwater. 
De oude schoorsteen zal gedeeltelijk gehandhaafd 
blijven en komt in eigendom van de toekomstige  
bewoners van de nieuwe woningen. Rondom de 
schoorsteen wordt een fabriekspleintje gemaakt met 
ruimte voor groen, spelen en om elkaar te ontmoeten. 

GELUIDSCHERM 

Langs het spoor zal een geluidscherm komen.  
Over de precieze uitvoering van het scherm moeten 
we nog nadere afspraken maken met de gemeente. 
Zoals het er nu naar uitziet komt het scherm op het 
terrein van de melkfabriek. Het scherm wordt ca.  
3 meter hoog. Aan de uiteinden bij de Stationsweg 
en richting Hoveniersbedrijf De Colm wordt hij lager. 
Het is de bedoeling om het scherm te laten begroeien 
met groene klimplanten.

WONINGPROGRAMMA

Op verzoek van de gemeente zullen 8 middendure 
vrije sector huurwoningen worden gerealiseerd en 
de overige woningen zullen koopwoningen zijn.  
Er zullen tevens enkele seniorenwoningen in het 
plan komen.
Het uiterlijk van de woningen is nog niet ontwor-
pen. De woningen die rondom het fabriekspleintje 
komen, krijgen een plat dak en het ontwerp daarvan 
zal geïnspireerd worden op de oude melkfabriek.  
De overige woningen krijgen een zadeldak en een 
meer dorpse architectuur.

ONTSLUITING

Net als bij het vorige plan verloopt de hoofdontslui-
ting via de Stationsweg. Vanuit het plan Cellarius 
wordt een tweede ontsluiting gemaakt die alleen 
toegankelijk is voor langzaam verkeer (fietsers en 
voetgangers) en voor hulpdiensten.  

WIJ ZIJN BENIEUWD NAAR UW REACTIE

Mocht u een opmerking of vraag hebben dan  
kunt u ons bellen op 06-13166141 of mailen naar  
t.vanbuiten@jajo.com. 
U kunt ook een reactie achterlaten op de website  
via www.melkfabriekcolmschate.nl/contact
Indien er voldoende animo is kunnen we ook weer 
een inloopbijeenkomst houden. Mocht u daar  
behoefte aan hebben, laat het dan ook even weten 
via de website of via email.

Kijk voor meer informatie ook eens op onze  
projectwebsite: www.melkfabriekcolmschate.nl

WIJ ZIJN BENIEUWD NAAR UW REACTIE
Voor vragen en/of opmerkingen:
Tel.:  06-13166141
Mail: t.vanbuiten@jajo.com

Ga naar www.melkfabriekcolmschate.nl/contact en geef uw reactie aan ons door!

Spoorlijn

 naar Stationsweg

NOORD-OOST ZIJDE

ZUID-OOST ZIJDE

naar Cellarius


