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Bijlage 2: gegevens handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
 

 
 

Veld Activiteit Tijd 

Woldwijk 7: 

 Voorhuis. 
 
 
 

 Dubbele graanschuur. 
 
 
 
 

 Melkruimte. 
 

 Koeienstal. 
 
 
 
 
 
 

 Voorerf (oost/zuid). 
 
 
 

 
Huidig gebruik: woonfunctie huidig gebruik. 
Toekomstig gvebruik: kan overgaan naar 
publieke functie (theeschenkerij, 
expositieruimte, vergader- of kantoorruimte 
enzovoort). 
Huidig gebruik: opslag. 
Toekomstig gebruik: publieke functies zoals 
voorstellingen, tijdelijke exposities, 
groepsbijeenkomsten, workshops bouwen, 
gezamenlijk eten - sanitair. 
Huidig gebruik: opslag tuinmeubelen. 
Toekomstig gebruik: nader in te vullen. 
Huidig gebruik: opslag, fietsen- en autostalling 
(Zorggroep), afvalverzameling. 
Toekomstig gebruik: houtwerkplaats, 
metaalwerkplaats, opslag tuinoogst, verwerken 
voedingsproducten, kleinschalig verkooppunt 
tuinoogst en streekproducten. 
Dakvlak zuidzijde: opleg pv panelen. 
Huidig gebruik: grasland kleinvee. 
Toekomstig gebruik: biomeiler (compost ten 
behoeve van warmteopwekking), verder nader 
in te vullen. 

 
2017 
2018 
 
 
 
v.a. mei 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
v.a. mei 2017 
 
 
 
 
 
v.a. juni 2017 
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Veld Activiteit Tijd 

 Achtererf. 
 
 
 

 Moestuin. 

Huidige gebruik: afvalpersmachine, parkeren, 
‘eigen’ toegangsweg. 
Toekomstig gebruik: openbaar terras, 
buitenkeuken, houtgestookte pizzaoven, 
kleinschalige horeca. 
Huidig gebruik: moestuin. 
Verder uitbouwen met terras, gebouwde 
voorziening (tuinmateriaal, kantine), kas, 
nachtverblijf kleinvee. 

 
1e week mei 2017 
 
 
 
v.a. mei 2017 

Woldwijk 8: 

 Arbeiderswoning plus 
garage. 

 

 Erf. 

 
Huidig gebruik: leegstand. 
Toekomstig gebruik: kantoor, kantine, wonen 
(?). 
Huidig gebruik: braakligging. 
Toekomstig gebruik: 

 Zoeklocatie wereldhuiskamer (semi 
publieke ontmoetingsruimte). 

 Optioneel: kleine bouwwerken voor 
wonen, werken. 

 
 
v.a. april 2017 
 
 
 
v.a. juni 2017 
 
v.a. mei 2017 
 

Perceel 1a Huidig gebruik: grasland. 
Toekomstig gebruik: 

 Standplaatsen tijdelijk wonen (Yurts) plus 
ondersteunende voorzieningen. 

 Ruimte voor deelnemers aan activiteiten 
van CV of haar deelnemers voor 
overnachting (dag/nachtverblijf). 

 
v.a. mei 2017 

Perceel 1b t/m 1e Huidig gebruik: grasland. 
Toekomstig gebruik: standplaatsen tijdelijk 
wonen (Tiny Houses, Yurts, grondgebonden) 
plus ondersteunende voorzieningen zoals 
collectieve opslag, sanitaire voorzieningen, 
afvalwaterbehandeling/helofietenfilters, 
ingraven watercontainers. 
Op hout gestookte verblijfsruimtes. 
Optrekken 2 m hoge artificiële omwalling. 
Verharde toeritten. 
Graafwerk ten behoeve van electriciteits- en 
drinkwatertoevoer, tappunten. 
Opbouwen vogelkijkhut. 

 
v.a. medio mei 2017 

Percelen 2 en 3 Huidig gebruik: grasland. 

 Toekomstig gebruik: experimenteerveld, 
demo opstellingen natuurlijk bouwen 
(bouwwerken) en duurzame 
energieopwekking, infocentrum. 

 Zoeklocatie windmolens (ashoogte 15 m). 

 Optioneel: tijdelijke huisvesting in het 
kader van versterkingsoperatie 
aardbevingsschade van NCG/CVW. 

 
v.a. medio 2017 
 
 
 
v.a. medio 2017 

Algemeen:  Parkeren. 

 Bruggen over de sloten/ontsluiting. 
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Veld Activiteit Tijd 

 Openbare verlichting. 

 Graafwerkzaamheden ten behoeve van 
nutsvoorzieningen. 

 


