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1

I n l e i d i n g

De komende jaren doen zich op het grondgebied van de gemeente Bunnik
vele veranderingen voor. Er worden ingrijpende aanpassingen van de infra-

structuur voorbereid en er bestaan ideeën voor een versterking van de werkgelegenheid. Daarnaast is sprake van een substantiële woningbouwopgave,
waarmee de gemeente tegemoet komt aan behoeften vanuit de eigen gelederen. Maar ook van buiten is er veel belangstelling om zich in deze gemeente
te vestigen. De gemeente is immers gunstig gelegen ten opzichte van Utrecht
en de rest van de Randstad. Daarbij is het aantrekkelijk door de ligging op de
overgang naar het open rivierengebied, met een mooie dwarsdoorsnede van
het Utrechtse Heuvelrug-Langbroekerwetering-Kromme Rijn-Rivierengebied
en twee Nationale Landschappen. Bovendien is Bunnik cultuurhistorisch
interessant met de Limes en de Hollandsche Waterlinie. Dit uit zich reeds in
een forse recreatieve druk, die nu nog vooral beperkt is tot het gebied rondom
Amelisweerd/Rhijnauwen.
Het voorliggende Structuurplan is de ruimtelijke component van de Toekomstvisie Bunnik uit 2004 en van het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2006-2010. Het Structuurplan levert input voor de eerstvolgende partiele
herziening van het Streekplan van de provincie Utrecht.
Daarnaast wordt het Structuurplan een onderlegger voor de actualisering van
bestemmingsplannen en een afwegingskader bij artikel 19 WRO-aanvragen.
Hiertoe doet het Structuurplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied
uitspraken over de ruimtelijke ontwikkeling op hoofdlijnen.
Tevens levert het een kader op voor de bestendiging van het voorkeursrecht,
dat gevestigd is op gronden ten westen van Odijk en Werkhoven, vooral om
hier de woningbouwopgave en een uitbreiding van een bedrijventerrein mogelijk te maken.
Maar niet alles wordt vastgelegd in het Structuurplan; zo blijven diverse
uitvoerbaarheidsaspecten, nadere uitwerkingen e.d. in dit verband buiten
beschouwing. Daarover heeft in een later stadium besluitvorming plaats,
bijvoorbeeld in bestemmingsplannen of inrichtings- en verkavelingsplannen.
In een interactief proces met het gemeentebestuur en met vertegenwoordigende partijen zijn de ruimtelijke mogelijkheden van de gemeente Bunnik
onderzocht. Parallel aan het structuurplantraject is tevens gewerkt aan het
A12 SALTO-project dat nog niet tot een eindconclusie leidt. Het Structuurplan wacht daar niet op: het indicatieve karakter van een structuurplan maakt
het mogelijk meerdere A12 SALTO-varianten te benoemen, al is dat -gelet
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op de mogelijke ruimtelijke consequenties van de uiteindelijke keuzes- niet
ideaal.
Leeswijzer
Het Structuurplan gemeente Bunnik omvat drie delen.
Deel A omvat een Beschrijving met een Structuurplankaart en een Toelichting van het Structuurplan. De Beschrijving van het Structuurplan bestaat uit
een ruimtelijke analyse van de gemeente Bunnik (hoofdstuk 2), te beginnen
met de cultuurhistorie, het landschap en de landbouw. Daarna komen de
aspecten infrastructuur, wonen, werken en voorzieningen voor de gemeente
als geheel aan bod. Per aspect worden de uitgangspunten voor het Structuurplan benoemd. Deze zijn verbeeld op de Structuurplankaart (Hoofdstuk 3).
Dan volgt de Toelichting, waarbij de ruimtelijke kaders worden geschetst. De
nadruk ligt op het gemeentelijke beleid, maar ook de beleidsstukken en aanbevelingen van de hogere overheden komen hier aan bod, voor zover relevant
voor het structuurplan (hoofdstuk 5). Daarvoor heeft in hoofdstuk 4 een beschrijving van de ruimtelijke situatie plaats.
In hoofdstuk 6 worden de uitvoerbaarheidsaspecten verkend, zodat in een
vroegtijdig stadium duidelijk wordt of sprake kan zijn van beperkingen en
aandachtspunten voor de nadere uitwerkingen.
Tot slot komen in hoofdstuk 7 de procedurele aspecten van inspraak en overleg aan de orde.
Voor een overzicht van de inspraak- en artikel 10 Bro-reacties en een inhoudelijke reactie daarop, wordt verwezen naar deel B van dit Structuurplan: de
Commentaarnota naar aanleiding van de inspraak en het overleg ex artikel 10
van het besluit op de ruimtelijke ordening (Bro).
Vervolgens zijn in deel C, de Zienswijzennota, de zienswijzen en de gemeentelijke reactie daarop opgenomen.
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BE S CHRIJVING
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2

R u i m t e l i j k e
a n a l y s e e n u i t g a n g s p u n t e n

Cultuurhistorie

2.1

Ontstaansgeschiedenis
De gemeente maakt onderdeel uit van het Utrechtse rivierenlandschap, zoals
dat in het Holoceen gevormd is. Binnen het gebied zijn diverse meandergordels aanwezig, met aan weerszijde oerafzettingen van zand. De stroomgordelafzettingen met restgeulen worden afgewisseld met relatief kleine
komgebieden (laag en nat).

Topografische
1800

kaart

rond

Topografische
1900

kaart

rond

Topografische
2000

kaart

rond

De hogere vruchtbare delen waren geschikte vestigingsplaatsen. Zo zijn in de
vroege middeleeuwen de dorpskernen van Bunnik, Odijk en Werkhoven
ontstaan op de oevers van de Kromme Rijn. In de late middeleeuwen breiden
de dorpskernen zich uit; vanaf de veertiende eeuw worden ook de minder
gunstig gelegen kommen in gebruik genomen. Verder werden in de historische kern Vechten, versterkte huizen en landgoederen tot stand gebracht. De
verdedigende functie was hierbij bepalend voor de locatiekeuze.
Geleidelijk zijn de kernen gegroeid tot de huidige vorm. Daarbij kunnen drie
gebieden worden onderscheiden in de kernen: dorpscentra, woonbuurten en
bedrijventerreinen/kantorenparken.
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Vechten:
bebouwing
Koningslaan

aan

de

Historisch deel
Zeisterweg

Odijk

aan

Limes
De grens van het Romeinse rijk heeft onder andere tot Bunnik gelopen. De
grens werd beschermd door een stelsel van forten (castella) en een weg tussen de forten de zogenaamde Limeswegen. Binnen de gemeente ligt een
castellum: Fectio, dat een belangrijke positie innam in de Romeinse verdedigingswerken. Verder zijn op het grondgebied van Bunnik diverse Limeswegen aanwezig. Het gaat om twee parallelle trajecten: één ter plaatse van de
Achterdijk en één ter plaatse van de huidige provinciale wegen (N411 en
N229). Daarnaast zou nog sprake zijn van een aftakking in de richting van
Houten. De exacte ligging is (nog) niet bekend. Recent zijn in het aangrenzende gebied van de gemeente Houten concrete bewijsstukken gevonden
voor een tracé van de Limesweg.

Replica van een Romeinse
wachttoren bij het voormalige Fectio

Moderne mijlsteen
Limesweg

van

de

Hollandsche Waterlinie
In de negentiende eeuw is de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangelegd, welke
ook manifest aanwezig is op het grondgebied van de gemeente Bunnik. De
linie bestond uit een reeks van forten, waarvan Fort Rhijnauwen en Fort
Vechten op Bunniks grondgebied liggen. Deze forten waren voorzien van
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de

schootsvelden, die om die reden dan ook vrij moesten blijven van (permanente) bebouwing; de 'Verboden Kringen'. In aanvulling hierop zijn inundatiegebieden gemaakt, die onder water gezet konden worden. Daarvan is sprake in
de hoek ten noorden van Houten, waar recent een bosontwikkeling op gang is
gebracht.

Fort Vechten

Archeologie
Grote delen van het plangebied hebben hoge archeologische waarden. Oorzaak hiervan is de ligging van de gemeente op de Limes. Sinds lange tijd is
het gebied bewoond en liepen er vele routes doorheen. Ten westen van
Werkhoven en ten westen van Odijk zijn terreinen met (zeer) hoge archeologische waarden aanwezig.
In de bodem worden vele resten aangetroffen bestaande uit nederzettingsresten, wegen, urnen en andere losse vondsten. Daarbij kent de gemeente drie
wettelijk beschermde archeologische monumenten: het gebied rondom Fort
Vechten/Fectio, een terrein aan de Houtenseweg en de locatie Weerdenburg,
ten westen van Werkhoven. Naast deze bekende archeologische terreinen is
in het gehele gebied sprake van een hoge kans op het aantreffen van archeologische resten. Uit de te verschijnen Wet Archeologische Monumentenzorg
blijkt dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening, verplicht onderzoek gedaan moet worden naar de staat van het archeologisch bodemarchief
en daarbij te streven naar het behouden van archeologische vindplaatsen. Een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek dienen in de verdere
planvorming te worden uitgevoerd, om zo vroegtijdig inzicht te kunnen geven in archeologische waarden.

Dorpscentrum Bunnik

Bedrijventerrein
land (oost)

Kosterij-
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Uitgangspunten voor het Structuurplan ten aanzien
van de cultuurhistorie en de regionale co ntext
-

de ruimtelijke hoofdopzet van het grondgebied van de gemeente Bunnik wordt in belangrijke mate bepaald door rivierprocessen, die geleid
hebben tot een stelsel van meandergordels, restgeulen en een overgangszone tussen stroomrug(gen) en komgebieden. De Kromme Rijn
vervult hierin nog steeds een beeldbepalende rol, in samenhang met de
overige hoofdwatergangen. Daarnaast hebben Limes en de Hollandsche Waterlinie al dan niet zichtbare sporen achtergelaten. Deze cultuurhistorische waarden en archeologische monumenten en de daarbij
behorende ordenende principes dienen 'zichtbaar' gemaakt te worden.

-

daarnaast zijn de oorspronkelijke nederzettingen (inclusief. Vechten)
en de oorspronkelijke routes beeldbepalend voor de kernen van de
gemeente Bunnik, als visitekaartjes van de dorpen. Ook bij toekomstige ontwikkelingen wordt hier een extra inspanning verwacht.

-

in het verleden zijn in de kernen verschillende gebieden ontstaan:
dorpscentra, woonbuurten en bedrijventerreinen/ kantorenparken. Dit
onderscheid wordt gehandhaafd. Een nadere uitwerking hiervan volgt
per thema (wonen, werken en voorzieningen).

Buiten de besluitvorming van het Structuurplan blijven onderwerpen zoals:
de nadere stedenbouwkundige en landschappelijke uitwerkingen van
ingrepen;
-

de wijze waarop Limes zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt.

Landschap en landbouw

2.2

De verkavelingstructuur van het landelijk gebied bestaat uit blokverkaveling;
onregelmatige blokverkaveling in de delen die ontwikkeld zijn op de stroomruggen tijdens de vroege middeleeuwen en regelmatige strokenverkaveling
welke tijdens de late middeleeuwen in de komgebieden zijn ontwikkeld.
Daarmee is het landschap binnen de gemeente Bunnik zeer divers. Dat wordt
versterkt door de twee overgangen: van de stedelijke context van de stad
Utrecht en De Uithof naar het open rivierenland en van de Utrechtse Heuvelrug, via de Langbroekerwetering en de Kromme Rijn naar het Rivierengebied.
Het huidige landschap bestaat ten zuiden van Bunnik uit weidegronden van
veeteeltbedrijven. Op de stroomruggronden en langs de Kromme Rijn komen
incidenteel nog akkers voor, veelal afgewisseld met weidegronden. Hier komt
ook steeds meer fruitteelt, in de vorm van laagstamfruitboomgaarden, voor.
Deze percelen worden omsloten met dichte, opgaande singels van bijvoorbeeld elzen.
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Door de drie landinrichtingsprojecten (RAK1 Kromme Rijn, GroenravenOost en Project Langbroekerwetering) worden de omstandigheden verbeterd
voor de agrarische sector. In hoofdstuk 4.5 is een beschrijving van deze landinrichtingsprojecten opgenomen.

Luchtfoto gemeente Bunnik en omgeving

Van de bijna 1202 agrarische bedrijven binnen de gemeente is ongeveer 60%
een graasdierbedrijf, dat wil zeggen een bedrijf met runderen (inclusief kalvermesterijen), schapen, geiten en paarden. Hokbedrijven (varkens en kippen) komen nauwelijks voor binnen de gemeente. De overige 30% zijn
bedrijven die vallen onder de fruitteelt, tuinbouw, blijvende teeltbedrijven en
enkele akkerbouwbedrijven. De omvang van de bedrijven is zeer divers;
zowel kleine bedrijven tot 5 ha als grote bedrijven tussen de 50 ha en 100 ha.
Aan de noordkant van de gemeente, vooral nabij en ten noorden en oosten
van de Kromme Rijn en Fort Vechten, ligt een coulisselandschap bestaande
uit landgoederen, forten en bossen van grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde.

1
2

RAK: ruilverkaveling met administratief karakter.
Bron: CBS, 2005
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Open agrarisch gebied

Fruitteelt

Amelisweerd/Rhijnauwen

Kromme Rijn bij Bunnik

Nationale landschappen
De gemeente Bunnik heeft te maken met twee Nationale Landschappen:
Nieuwe Hollandse Waterlinie en Rivierengebied. Hierop is het zogenaamde
µMDPLWV¶-principe van toepassing. Er zijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, mits de kernkwaliteiten van het landschap worden behouden of worden
versterkt µbehoud door ontwikkeling¶ 
Het noordwestelijke deel van de gemeente Bunnik behoort tot het Nationaal
Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie. De kernkwaliteiten hiervan zijn3:
-

samenhangend systeem van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen;

-

groen en overwegend rustig karakter;

openheid.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is als één van de cultuurhistorische waardevolle megastructuren in de provincie al stevig verankerd in het streekplan
Utrecht. De begrenzing was daarbij ontleend aan de nota 'Hollandsche Waterlinie Panorama Krayenhoff II, ontwerp linieperspectief'. Het linieperspectief
is daarin uitgewerkt in zeven enveloppen. Voor het deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waaronder Rhijnauwen en Vechten vallen, is één enveloppe opgesteld (Rhijnauwen-Vechten). Vanwege de landschappelijke variatie
omschrijft de enveloppecommissie Rhijnauwen-Vechten in het Overkoepelend Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie (december 2006) als 'Tuin van Utrecht'. Onderkend wordt dat het gebied
onder druk staat, door de stedelijke dichtheid eromheen en de behoefte aan
ruimte voor woningbouw, bedrijvigheid, infrastructuur en recreatie. Om de

3

Uit: Concept-Ontwerp Streekplanuitwerking Nationale Landschappen, 2007

16
029.00.02.12.00 - Deel A - Structuurplan gemeente Bunnik 2007-2015 - 6 december 2007

landschappelijke kwaliteit te behouden, moet het gebied toegankelijker en
beter leefbaar worden gemaakt. Dat moet onder andere leiden tot het verminderen van de recreatieve druk op het gebied ten noorden van de A12, ten
gunste van het zuidelijke deel van de enveloppe. Hiertoe dient van de onderlinge relatie tussen de twee forten versterkt te worden en is de opbouw van
een landschappelijk, recreatief netwerk vereist. Dat kan leiden tot een toegenomen maatschappelijke waardering en daardoor publieke en private partijen
aanmoedigen om verder te investeren in het gebied.

Nieuwe
Hollandse
Waterlinie
(uit:
Overkoepelend Uitvoeringsprogramma
Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie, december 2006)

Daarnaast heeft Bunnik te maken met het Nationale landschap Rivierengebied. Het rivierenlandschap kenmerkt zich door herkenbare oeverwallen die
besloten zijn door de onregelmatige structuur van dorpen en beplantingen
(halfopen karakter). Ze vormen een contrast met de open rationele verkaveling van de kommen. In de Nota Ruimte zijn als kernkwaliteiten aangemerkt:
-

schaalcontrast van zeer open naar besloten;

-

samenhangend stelsel van rivier ± uiterwaard ± oeverwal - kom;

-

samenhangend stelsel van hoge stuwwal ± flank ± kwelzone ± oeverwal

± rivier.
In het kader van de Streekplanuitwerking Nationale Landschappen (2007),
heeft de Provincie Utrecht de Kromme Rijn als kernkwaliteit toegevoegd, om
recht te doen aan de bijzondere historische ligging van het gebied.
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Rode lijn als begrenzing van het nationaal landschap Rivierengebied, gedeelte Kromme Rijn (uit: concept -ontwerp
Streekplanuitwerking Nationale Landschappen, 2007)

Aangezien er nog geen duidelijkheid bestaat over de begrenzing van het
Nationaal Landschap Rivierengebied, is deze (nog) niet op de structuurplankaart opgenomen. In het kader van de concept-ontwerp streekplanuitwerking
Nationale Landschappen (september 2007) heeft de provincie Utrecht de
globale begrenzing uit de Nota Ruimte genuanceerd, uitgaande van de aan
het invloedsgebied van de rivier verbonden kernkwaliteiten. Zowel de Nederrijn/Lek als de Kromme Rijn zijn hierbij essentiële structuren, die zoveel
mogelijk in het nationaal landschap dienen te liggen. Hierbij ligt Odijk buiten
het nationale landschap. Dat geldt niet voor Werkhoven.
Bij dit nationale landschap hanteert de Nota Ruimte het principe van migratie
saldo nul. Dat houdt in dat slechts ruimte wordt geboden om te voorzien in de
natuurlijke bevolkingsaanwas.
Ecologische betekenis

Ecologische Hoofdstructuur
contouren provincie Utrecht

(EHS),

uitsnede

kaart

Gebieden

binnen

groene
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De Kromme Rijn is een ecologische verbindingszone. Het gebied ten westen
van de Kromme Rijn en rond de forten behoort voor een groot deel tot de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Ecologische Verbindingszones (EVZ).
Staatsnatuurmonument Raaphof, ten westen van Odijk, heeft de status van
Natuurbeschermingswetgebied. Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden
komen niet in de omgeving van de gemeente Bunnik voor.
Bij ontwikkelingen zoals het omleggen van de N229 en een eventuele functieverandering in de nabijheid van Brothers/Raaphof moeten de gevolgen
voor het Natuurmonument onderzocht worden. De instandhoudingsdoelstellingen van het gebied mogen niet aangetast worden, tenzij deze voldoende
worden gemitigeerd. Indien er wel kans is op een negatief effect, maar geen
significant effect, dan dient een ontheffing te worden aangevraagd bij het
bevoegd gezag. Dit aspect speelt naar verwachting ook een rol in het kader
van de MER-studie voor de SALTO-varianten. Op dat moment ligt het in de
rede dat dit nader in dat verband wordt onderzocht en afgewogen.
Ontwikkelingen
De agrarische sector staat onder druk. Zo is het aantal agrarische bedrijven de
afgelopen jaren behoorlijk afgenomen. Om te kunnen voortbestaan is er een
tendens waarneembaar, enerzijds naar specialisatie en schaalvergroting en
anderzijds naar verbreding van de landbouw. Beide processen doen zich voor
in Bunnik. Daarbij is in Bunnik sprake van een gevarieerd patroon van agrarische bedrijven; kansrijke moderne ondernemingen worden afgewisseld met
'marginale' agrarische bedrijven. Deze bedrijven behouden ruimte voor bedrijfsontwikkeling, zoals dat ook al in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied is voorzien.
In dat bestemmingsplan wordt tevens ingegaan op de mogelijkheden voor
functieveranderingen. Die lijn wordt voortgezet. Daarbij faciliteert de gemeente in het buitengebied particuliere initiatieven, die erop gericht zijn
atelierachtige ontwikkelingen te realiseren in bestaande, voormaligagrarische bedrijfsgebouwen.
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Het noordoostelijke deel van de gemeente en de zone ten oosten van de
Kromme Rijn hebben bij uitstek vele potenties. Naast kansen voor de (bestaande) agrarische sector zijn hier uitstekende mogelijkheden op het gebied
van toerisme en recreatie aanwezig, met het zwaartepunt bij Amelisweerd/Rhijnauwen en de Kromme Rijn. Bovendien zijn in dit deel van de
gemeente de belangen vanuit de cultuurhistorie pregnant aanwezig (Limes en
Hollandsche waterlinie). Daarnaast is hier natuur (bos en water) een belangrijke factor, waarbij met name nabij de Kromme Rijn diverse natuurontwikkelingsprojecten in uitvoering zijn.

Grootschalige loodsen ten zuiden van de Parallelweg

In delen van het gebied tussen de Houtenseweg-Burgweg en de A12 is een
sluimerend proces gaande, waarbij de kwaliteiten van het gebied vervagen.
Met een actief inrichtingsbeleid kan het landschap opgewaardeerd worden,
waarbij tevens recht gedaan kan worden aan de verschillende belangen van
landbouw, toerisme en recreatie, cultuurhistorie, natuur en landschap. De
landbouw behoudt blijvend een plek in dit gebied: veranderingen kunnen
alleen plaatshebben, wanneer de huidige (agrarische) grondeigenaren daartoe
het initiatief nemen of daaraan vrijwillig meewerken. De gemeente zal actief
zoeken naar financieringsbronnen voor de ontwikkeling van het gebied. Verder zou gebruik gemaakt kunnen worden van de mogelijkheden die ook het
streekplan biedt met de rood voor groen- of ruimte voor ruimteregelingen,
waarbij op een kleinschalige wijze (agrarische) bedrijfspercelen plaatsmaken
voor landschappelijk ingepaste woonbebouwing. Gedacht kan worden aan
clusters van een nader te bepalen omvang, in een royale groene setting, waarbij ook de toegankelijkheid van het gebied aandacht verdient.
Het doel van de ruimte voor ruimteregeling is om door ontstening van het
landelijk gebied een kwaliteitswinst van het open landschap te bewerkstelligen. Voormalige bedrijfbebouwing maakt plaats voor (landschappelijk ingepaste) woonbebouwing al dan niet op de eigen kavel.
Bij rood voor groen wordt stedelijke bebouwing toegestaan in ruil voor de
ontwikkeling van natuur- en landschapskwaliteiten. De provincie is bereid
onder de volgende voorwaarden bereid mee te werken aan rood voor groen
buiten de EHS in landelijk gebied 1 en 3:
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-

het initiatief daadwerkelijk leidt tot een verhoging van de ruimtelijke

-

kwaliteit,;
de hoeveelheid tot te voegen bebouwing in verhouding staat tot de
hoeveelheid extra groen;

-

omliggende (agrarische) bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden

belemmerd.
Het gebied tussen Odijk en Houten ten westen van de Rijsbruggerweg en
Tureluurweg valt onder landelijk gebied 1 en het gebied ten oosten van de
Kromme Rijn is landelijk gebied 3, zodat hier de regeling toegepast kan worden.

Referenties toepassing
ruimteregelingen

rood

voor

groen -

of

ruimte

voor

Waar mogelijk kan aansluiting worden gezocht bij de werkwijze van de landinrichtingscommissies. Daarbij heeft dan een versterking van het landschappelijke karakter plaats, met een belangrijke rol voor water. Op deze wijze kan
het de recreatieve druk op Amelisweerd/Rhijnauwen, ook vanuit Houten en
Odijk e.d., enigszins 'afleiden' en kan het ook het aantrekkelijke rivierengebied daarbij betrekken.
Hierna is het inrichtingsprincipe weergegeven voor het noordelijke buitengebied. Beboste randen zorgen voor een herbergzaam binnengebied, waar ruimte is voor water en een aantrekkelijk netwerk van paden. Op die manier is dit
deel in staat om een deel van de recreatieve druk op Amelisweerd/Rhijnauwen op te vangen en te geleiden naar het Rivierengebied. Verder wordt aangehaakt op diverse reeds in gang gezette ontwikkelingen, zoals
het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur, de Landinrichtingsprojecten en de plannen voor Fort Vechten (als toekomstig nationaal bezoekerscentrum), Fort Rhijnauwen en de verbinding tussen die twee forten en de twee
Nationale Landschappen.
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Verbeelding `van het principe voor het noordelijk buite ngebied tussen Houtenseweg-Burgweg en A12 (BügelHajema
Adviseurs, november 2006)

Uitgangspunten voor het Structuurplan ten aanzien
van het buitengebied
-

de Kromme Rijn en de zones ten noordoosten daarvan hebben een
bijzondere ecologische betekenis. De gemeente bevordert de uitvoering van plannen die verband houden met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Ecologische Verbindingszones (EVZ);

-

de bijzondere dwarsdoorsneden, in de lengterichting van de gemeente
en haaks daarop dienen, bij nieuwe invullingen, in ogenschouw te
worden genomen. Daarmee wordt de herkenbaarheid van de verschil-

-

len en van de overeenkomsten bij ruimtelijke ingrepen vergroot;
in het buitengebied ten zuiden van de Houtenseweg-Burgweg, ten
westen van de omgelegde N229 en ten westen van de Kromme Rijn
biedt primair de landbouw perspectief, waarbij de mogelijkheden uit
het, in voorbereiding zijnde, bestemmingsplan Buitengebied onverkort
worden gehandhaafd;

-

het buitengebied ten noorden van de A12 en ten oosten van de Kromme Rijn (Historische landgoederenzone/Kromme Rijngebied) is kansrijk op vele vlakken van toerisme en recreatie, cultuurhistorie, natuur
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en landschap en landbouw. Dat wordt verder versterkt in het Structuurplan;
-

een integrale, actieve benadering is op zijn plaats voor het noordelijke
buitengebied, tussen de Houtenseweg-Burgweg en de A12 met inbreng vanuit toerisme en recreatie, cultuurhistorie, natuur en landschap en landbouw. Om dit te kunnen realiseren is in dit gebied op
beperkte schaal kleinschalige woningbouw mogelijk op initiatief van
de huidige (agrarische) grondeigenaren of op basis van vrijwilligheid.
De gemeente zal initiatieven, die passen in de visie op het gebied, faciliteren en waar mogelijk bevorderen. De gemeente zal actief zoeken

-

naar financieringsbronnen;
in het buitengebied faciliteert de gemeente particuliere initiatieven, die
erop gericht zijn kleinschalige bedrijvigheid te realiseren in bestaande,
voormalig-agrarische bedrijfsgebouwen.

Buiten de besluitvorming van het Structuurplan blijven onderwerpen zoals:
-

een actieplan voor de inrichting van het noordelijke buitengebied

-

tussen Houtenseweg-Burgweg en de A12;
de mogelijkheden voor functieveranderingen binnen de agrarische
sector (zie bestemmingsplan Buitengebied).

Groen en water

2.3

De Kromme Rijn is bepalend voor de identiteit van de gemeente. Alle dorpen
liggen langs de Kromme Rijn, waaraan ook landgoederen en buitenplaatsen
gevestigd zijn. Daarbij is sprake van een sterke relatie tussen het buitengebied en de kernen (Groenstructuurplan: Groen Bunnik 2005-2015). Zo vormt
de parkstrook in Odijk de relatie met het buitengebied, terwijl Bunnik en
Werkhoven transparante dorpsranden hebben, met belangrijke zichtlijnen
vanuit het buitengebied de kern in.
De gemeente Bunnik beschikt over fraaie, beeldbepalende laanbeplanting,
zowel in de kernen als daarbuiten. Met die beplanting worden doorgaande
verbindingen geaccentueerd zoals aan de provinciale weg N411 en aan de
Achterdijk. In de kernen zijn eveneens belangrijke groenstructuren aanwezig,
zoals aan de John F. Kennedylaan in Bunnik, de Singel in Odijk of de Herenstraat in Werkhoven. Overigens dienen deze groenstructuren plaatselijk aangevuld of verjongd te worden, waarmee het blijvend een bijdrage levert aan
het groene karakter.
Water
Binnen de gemeente liggen diverse A-Watergangen (hoofdwatergangen)
waarvan de meeste afstromen op de Kromme Rijn en de watergangen in het
westen van het gebied stromen af op het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze water-
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gangen zijn allen in beheer bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Jaagpad Kromme Rijn

Kromme Rijn bij Beverweert

Kanoën op Kromme Rijn

Binnen de gemeente wordt grondwater gewonnen ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Om te voorkomen dat het grondwater vervuild wordt, zijn
er beschermingsgebieden aangegeven waarbinnen eisen gesteld worden aan
bedrijven en particulieren om vervuiling van grondwater en bodem te voorkomen. Hoe dichter bij de bron, hoe stringenter de eisen zijn.

Figuur:

Beschermingsgebieden
Utrecht)

waterwingebied

(bron:

site

provincie

Ontwikkelingen
De gemeente beschikt over een Groenstructuurplan, dat de uitvoering van
diverse projecten op dit gebied begeleidt. Op structuurplanniveau is relevant
dat de ruimtelijke hoofdstructuur herkenbaar blijft, met een belangrijke rol
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voor de structurerende laanbeplanting. Op onderdelen zijn aanvullingen,
verjonging en toevoegingen van lanen gewenst.
Wat betreft het waterbeheer richten de acties zich op het tegengaan van verdroging, het inrichten van ecologische zones en het opstellen van peilbesluiten. Zoals blijkt uit het in voorbereiding zijnde Waterplan, zijn op onderdelen
aanvullingen vereist, om het watersysteem te verbeteren ('repareren'). Dat
betreft bijvoorbeeld de onderdoorgang van de Kromme Rijn onder de A12;
deze heeft een te krappe maat, wat bij een groot aanbod tot overlast leidt.
Verder zijn bijvoorbeeld voor de fruitteelt verbeteringen van het watersysteem nodig, om adequaat te kunnen handelen bij nachtvorst.
Als onderdeel van de inrichting van de Kromme Rijn als natte ecologische
verbindingszone worden natuurvriendelijke oevers ingericht. Hiermee wordt
de bergingscapaciteit vergroot. Een verdere uitbreiding van de waterberging
blijft gewenst.

µ'RGH DUP¶ YDQ GH .URPPH
Rijn bij Werkhoven

Natuurvriendelijke
de Kromme Rijn

oever

aan

Uitgangspunten voor het Structuurplan ten aanzien
van groen en water
-

de kenmerkende lanen dienen als dragers van de ruimtelijke structuur
behouden te blijven. Waar nodig zal aanvulling, vervanging of ver-

-

jonging plaats hebben.
bij ruimtelijke ingrepen dient steeds aandacht te worden besteed aan
het aspect water; steeds moet bezien worden of en hoe kan worden

-

bijgedragen aan het verbeteren van de waterhuishouding.
op onderdelen dient het watersysteem te worden verbeterd; de hoofdzaken daaruit zijn op de structuurplankaart weergegeven. Daarbij
wordt ten aanzien van de uitvoering zoveel mogelijk aangehaakt bij
ontwikkelingen (A12 SALTO-projecten, herstructurering en herinrichting).

-

het grondwaterbeschermingsgebied vormt een bijzonder aandachtsgebied binnen Bunnik. Om die reden wordt deze weergegeven op de
Structuurplankaart.

Buiten de besluitvorming van het Structuurplan blijven onderwerpen zoals:
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-

de uitvoeringsaspecten. Dat krijgt aandacht in het kader van (het uitvoeringsprogramma van) het Groenstructuurplan en het Waterplan.

Infrastructuur

2.4

Openbaar vervoer
De gemeente Bunnik is aangesloten op het landelijke spoorwegennetwerk
(spoorlijn Utrecht-Arnhem), met een NS-station in de kern Bunnik. Op dat
station stoppen de stoptreinen vanuit Utrecht en Arnhem. Het station bevindt
zich op één van de lijnen van het Randstadspoor. Het Randstadspoor vormt in
de regio Utrecht een hoogwaardige openbaarvervoer-verbinding tussen de
stadsgewesten van Utrecht en Amersfoort, een verbinding tussen wonen,
werken en vrije tijd. Het is de bedoeling dat in 2015 lightrail-treinen met een
hoge frequentie zorgen voor snelle verbindingen binnen de regio.
Daarnaast is in Bunnik sprake van diverse buslijnen, waarmee een goede
bereikbaarheid van grote delen van de gemeente veiliggesteld is. In aanvulling op de 'reguliere' buslijnen is sprake van aanvullend collectief vervoer,
bijvoorbeeld ten behoeve van de uitgaansgelegenheid Brothers.

NS-station Bunnik

Aanvullend collectief
vervoer

Het station maakt een wat armoedige indruk. Daarbij ligt het tamelijk decentraal in de kern Bunnik, terwijl de bereikbaarheid matig en kwetsbaar is. Het
gebruik van het openbaar vervoer dient verder ondersteund te worden. Gedacht kan worden aan het verbeteren van het voor- en natransport en van de
bereikbaarheid van het station.
Een andere mogelijkheid om de OV-situatie te verbeteren, is om het station
iets naar het oosten te verplaatsen, waarmee het meer centraal in de kern
Bunnik is gesitueerd en de bereikbaarheid vanaf de oostkant van de kern en
vanuit Odijk e.d. kan verbeteren. Dat is uitsluitend kansrijk in relatie tot een
eventuele ondertunneling nabij het huidige station en in relatie tot een eventuele herstructurering van het aangrenzende deel van het bedrijventerrein
Kosterijland.
De voorgenomen frequentieverhoging van het personen- en goederenvervoer
op het spoortraject Utrecht-Arnhem vergt spooraanpassingen, waarbij ook de
spoorwegveiligheid moet verbeteren. Hiertoe dient in Bunnik in ieder geval
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een van de twee overwegen (Stationsweg/Schoudermantel en Groeneweg/Runnenburg) te worden opgeheven en te worden vervangen door een
onderdoorgang. In 2003 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken tegen een
ongelijkvloerse kruising in de Stationsweg/Schoudermantel, waardoor deze
locatie ook niet is meegenomen in een nadere studie van Arcadis in 2005 naar
de technische mogelijkheden, inpassing en kosten van een aantal alternatieve
locaties voor de tunnel. Dat onderzoek doet evenwel geen concrete uitspraken
over de locatie van de spoortunnel, door de onzekerheden vanuit het A12
SALTO-project.
ProRail werkt nu een voorstel uit, waarbij uitsluitend gekeken wordt naar een
ondertunneling aan de westkant van Bunnik: ter hoogte van het station of
juist ten westen van het bedrijventerrein/kantorenlocatie De Twaalf Apostelen. De resultaten van de studie van ProRail zullen naar verwachting pas
beschikbaar komen als er al besluitvorming over het Structuurplan heeft
plaats gehad. Dat houdt in dat de beide mogelijkheden in het Structuurplan
worden benoemd.
Op de wat langere termijn is een tunnel aan de oostkant van Bunnik wellicht
reëel, in samenhang met een structurele oplossing voor het autoverkeer van
en naar Zeist. Om die reden worden deze niet in het Structuurplan opgenomen.
Wegverkeer en afrit A12
De gemeente Bunnik is aangesloten op het landelijke verkeerswegennetwerk
(rijksweg A12 met afrit 19 ter hoogte van Bunnik en Odijk). Van daaruit zijn
goede aansluitingen aanwezig op provinciale wegen: de N229 naar Wijk bij
Duurstede en de N411 naar Utrecht. Met name de eerstgenoemde verbinding
zorgt in toenemende mate voor congestie. De bestaande afrit, die nog niet zo
heel lang geleden is gereconstrueerd, is in de spits niet in staat het vele verkeer te verwerken, waardoor er lange opstelrijen ontstaan (zowel op Schoudermantel als op rijksweg A12). Dit moet verbeteren, waarbij er diverse
vormen denkbaar zijn: aanpassen/verplaatsen van de huidige afrit, of het
toevoegen van een nieuwe afrit, waardoor de huidige afrit kan blijven bestaan. Dit komt aan de orde in het kader van A12 SALTO-project.
A12 SALTO-project
De gemeente Bunnik heeft veel te maken met ongewenst doorgaand verkeer
door het buitengebied. Dat betreft verkeer over de Achterdijk, dat door Vechten rijdt richting Utrecht. Verder is sprake van veel west-oostverkeer vanuit
Houten, via de Houtenseweg-Burgweg en het Oostromsdijkje naar de provincialeweg N229. Dat onderstreept de noodzaak om de ontsluiting van Houten
te verbeteren, in combinatie met het tegengaan van sluipverkeer in het buitengebied en in de kernen. Dat is nader uitgewerkt in het kader van het A12
SALTO-project, om gezamenlijk regionale verkeersproblemen voor de korte
en middellange termijn op te lossen. Daarbij heeft tevens een afstemming
plaats met de lopende pakketstudie Ring Utrecht.
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In het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) zijn in totaal 10 tracés,
met soms twee of drie varianten per tracé, eerst globaal onderzocht. Eind
maart 2007 is door de stuurgroep A12 SALTO bepaald voor welke tracés en
varianten een gedetailleerder uitwerking verricht zal worden (tracévarianten
fase 2). Dat zijn de vijf zogenaamde kansrijke varianten, waarvan vier op
Bunniks grondgebied.

Overzicht tracévarianten
BRU/Tauw, oktober 2007)

fase

2

(Uit:

MER

A12

SALTO,

Het gaat om:
1.
variant 2B: nieuwe aansluiting op A27 ten zuiden van de huidige
2.

aansluiting (niet op Bunniks grondgebied);
variant 6B, in combinatie met 7C: tracé Houtenseweg/Burgweg
(N410), via de omgelegde N229 naar de huidige aansluiting op de

3.

A12 (aan te passen);
variant 7A, de zogenaamde bewonersvariant: tracé Houtenseweg
(N410), met een ruime omlegging van de N229 naar een nieuwe halve
aansluiting op de A12 en naar de huidige aansluiting 4;

4.

variant 7B: tracé Houtenseweg/Burgweg (N410), via de omgelegde
N229 naar een nieuwe halve aansluiting op de A12 en naar de huidige
aansluiting;

5.

4

variant 8A; het Rijsbruggerwegtracé naar een nieuwe halve aansluiting op de A12, met een verbinding naar de huidige aansluiting.

Deze variant staat haaks op de eerder geformuleerde visie op het noordelijk buitengebied (actief
inrichtingsbeleid, paragraaf 2.2). Om die reden wordt deze variant niet wenselijk geacht door
het college van burgemeester en wethouders van Bunnik.
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De stuurgroep A12 SALTO heeft de mer-rapportage vastgesteld en ter beoordeling vrijgegeven. Op 22 oktober 2007 is de mer-rapportage door de
initiatiefnemer, het BRU (namens de stuurgroep A12 SALTO), aan de gemeenteraad van Bunnik gezonden. De gemeenteraad van Bunnik heeft evenwel onlangs besloten om de mer-rapportage in zijn huidige vorm niet te
aanvaarden. Op grond daarvan is het nog niet mogelijk om het structuurplan
op dit onderdeel aan te passen. Om die reden worden thans nog steeds de
verschillende kansrijke varianten op de Structuurplankaart opgenomen. Het
indicatieve karakter van een structuurplan biedt hiervoor de ruimte. Dat vergt
extra aandacht ten aanzien van de mogelijke ruimtelijke impact van de verschillende tracés.

Provinciale weg N229

Provinciale weg N410

Omlegging N229 ter hoogte van Odijk
Het verkeersaanbod op de provinciale weg N229 kan thans niet goed verwerkt worden. De huidige intensiteit bedraagt ongeveer 14.500 motorvoertuigen per etmaal op een werkdag en dit wordt in de toekomst alleen maar
meer. Recente berekeningen laten zien dat deze intensiteit in 2015 bij het
uitblijven van maatregelen op 19.500 uitkomt. Het A12 SALTO-project zal
hier een antwoord op moeten geven, waarbij ook een verbetering van de
aansluiting op rijksweg A12 aan de orde is. In relatie tot de uitbreiding Odijkwest (zie paragraaf 2.5) is hierbij gekozen voor een omleiding van de N229
ter hoogte van Odijk. De gemeente is immers voldoende bekend met de
schadelijke effecten van een doorsnijding van een kern en de daarmee gepaard barrièrewerking (Provincialeweg-Stationsweg-Schoudermantel en
Koningin Julianalaan door de kern Bunnik). Door een omleiding te realiseren
is een optimale aansluiting van het nieuwe woongebied op de bestaande kern
mogelijk. Tevens biedt dat de gelegenheid om het capaciteitsprobleem van de
N229 structureel aan te pakken. Overigens staat de omlegging van de N229
los van de eerder genoemde A12 SALTO-varianten. Ook als de N229 niet
benut wordt in A12 SALTO-verband zal de omlegging plaats hebben.
Bij het voornemen om de weg los te leggen van Odijk-west en van de bestaande bebouwing aan de Burgweg wordt gedacht aan een maximale afstand
van 100 m tot 200 m. Dat biedt de gelegenheid om de weg in zijn eigen context van groene bermen en dergelijke aan te leggen en op die wijze landschappelijk in te passen. Dat wordt als zodanig vastgelegd in een
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bestemmingsplan, waarmee wordt veiliggesteld dat het tussenliggende gebied
niet wordt volgebouwd. In deze opzet zullen wellicht slechts over een beperkte lengte geluidsvoorzieningen nodig zijn.
Verbinding naar Utrecht
De route naar Utrecht is inmiddels grotendeels buiten de kern van Bunnik
omgeleid, via de Baan van Fectio, met een tijdelijke aansluiting (GroenewegRunnenburg) op de Koningslaan/N411. Het is evenwel de bedoeling om de
Baan van Fectio door te trekken naar de Koningslaan (N411). Hiertoe wordt
door ProRail een studie verricht naar de mogelijkheden voor ondertunneling
(zie eerder in deze paragraaf).
Hierbij gaat het primair om het verbeteren van de interne verkeersstructuur
van de kern Bunnik. Voor de betrokken overheden is een toename van de
verkeersintensiteit op de Koningslaan naar Utrecht ongewenst, mede in verband met de huidige en beoogde situatie in Utrecht-Oost. Anderzijds is de
Koningslaan/N411 voor de inwoners van Bunnik een comfortabele en aantrekkelijke route naar Utrecht, de Uithof en Amelisweerd/Rhijnauwen.
Met het oog op het tegengaan van doorgaand verkeer zal de Baan van Fectio
niet worden aangesloten op de eventuele nieuwe aansluiting bij Bunnik-West
op de A12 (SALTO).

Rijksweg A12

Provincialeweg
Utrecht

N411

naar

Verbinding naar Zeist
Het doorgaande verkeer vanuit Zeist, via de Koelaan naar de A12, geeft al
geruime tijd veel overlast in Bunnik. Aan de Koningin Julianalaan geeft dit
problemen ten aanzien van de leefbaarheid. In A12 SALTO-verband wordt
voor de toekomst een structurele oplossing gezocht. De ruimtelijke mogelijkheden zijn evenwel beperkt, met name door de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van dit gebied. Om die reden wordt in het Structuurplan een
nieuwe verbinding naar Zeist weergegeven als een nader te onderzoeken
tracé: over het bedrijventerrein De Rumpst of via een parallelweg ten noorden van het spoor. Dit dient nog nader verkeerskundig te worden uitgewerkt,
mede in relatie tot de discussie over de plaats van een doorgang onder het
spoor.
Een andere optie is dat de gemeente kiest voor stringente verkeersremmende
maatregelen op de huidige verbinding en afziet van een omleidingroute.
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Ontsluiting Werkhoven
De nieuwe woningbouwlocatie Werkhoven-west vergt een aanpassing van de
ontsluitingsstructuur. De capaciteit van de bestaande wegen, de Pelikaanweg
en de Herenstraat, is naar verwachting ontoereikend. Dat houdt in dat een
extra ontsluiting is vereist in de vorm van de route OostromsdijkjeAchterdijk. Deze wegen moeten hierop deels worden aangepast, vooral in
relatie tot het langzame verkeer. Dit dient in een later stadium nader verkeerskundig en landschappelijk te worden uitgewerkt.

Wandel- en fietsroutes in en om de gemeente Bunnik

Langzaamverkeersverbindingen
De rijke historie en de diverse fraaie landschappelijke eenheden zorgen voor
een grote recreatieve druk. Met name in het gebied van Amelisweerd/Rhijnauwen is een intensief netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden
aanwezig. Daaronder ook het fraaie jaagpad aan de Kromme Rijn (uitsluitend
voor wandelaars). Dit pad reikt thans tot Odijk, het doortrekken naar Wijk bij
Duurstede is in voorbereiding. Ook de Lange Afstand Wandelpaden en Lange
Afstand Fietspaden (LAW en LAF) doen Bunnik aan en de gemeente heeft
bij elk dorp een aantrekkelijk ommetje uitgezet (Door de tuin van de prinses,
Meanderend wandelen en Wandelen door Bunnikshof). Verder is het fenomeen van Klompenpaden in ontwikkeling, waarmee een fijnmazige ontsluiting van het buitengebied plaatsvindt, bijvoorbeeld het herstellen van het
Raaphofse pad van Odijk naar Vechten. Een groot deel van het grondgebied
van Bunnik, het agrarische buitengebied, heeft echter nauwelijks specifieke
voorzieningen voor wandelaars en fietsers. En dat terwijl het gebied zoveel
moois te bieden heeft. Ook in de kernen is het aantal voorzieningen voor
wandelaars en fietsers relatief gering.
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Uitgangspunten voor het Structuurplan ten aanzien
van de infrastructuur
-

de verkeersstructuur van Bunnik is nog niet toereikend. Zo zijn aanpassingen ten behoeve van het railverkeer vereist in de vorm van ondertunneling, hetzij ter hoogte van het huidige station, hetzij direct ten

-

westen van De Twaalf Apostelen. ProRail onderzoekt deze varianten.
een onderzoek naar een verplaatsing van het station, in oostelijke
richting, vindt plaats waneer dat past binnen de planontwikkeling voor

-

de spoorwegonderdoorgang.
in A12 SALTO-verband wordt gewerkt aan een tweede aansluiting op
het rijkswegennet voor Houten, inclusief aanvullende maatregelen om
de verkeersoverlast in Bunnik tegen te gaan. Thans zijn verschillende
varianten aan de orde, waarvan vier op het grondgebied van de gemeente Bunnik. Deze vier kansrijke varianten zijn in het structuurplan
opgenomen. In het kader van de besluitvorming over het A12 SALTO-project zal een keuze uit die varanten worden gemaakt.

-

waneer wordt gekozen voor een tracé met een nieuwe aansluiting op
de A12 in Bunnik-West, krijgt de Baan van Fectio geen rechtstreekse
verbinding met de nieuwe aansluiting.

-

voor het autoverkeer zijn meer ingrijpende maatregelen vereist om
tegemoet te komen aan het toenemende verkeersaanbod. Binnen de
gemeente Bunnik worden de route naar Utrecht (tunnel onder het
spoor) en de route naar Zeist (met een mogelijke omleiding over De
Rumpst of langs het spoor) onderzocht in het kader van het A12

-

SALTO-project.
de huidige afrit 19 van de A12 is niet in staat het verkeer afdoende te
verwerken. Oplossingen hiervoor worden ook in relatie tot het A12
SALTO-project onderzocht.

-

er is een koppeling tussen de tracékeuze in het kader van het A12
SALTO-project en het voornemen om de N229 ter hoogte van Odijk
om te leggen in verband met de uitbreidingslocatie Odijk-west.

-

voor de realisatie van Odijk-west is omlegging van de N229 nodig. De
om te leggen weg wordt ingepast in het landschap op enige afstand tot
de nieuwe woonwijk.

-

ook de andere uitbreidingslocatie, Werkhoven-west, vraagt om een
aanpassing van de ontsluitingsstructuur van Werkhoven, aangezien de
bestaande wegen -de Pelikaanweg en de Herenstraat- naar verwachting niet geschikt (te maken) zijn om het extra verkeersaanbod op te
vangen. De route Oostromdijkje-Achterdijk is hiervoor aangewezen
(erftoegangsweg - aan te passen).

-

in het gebied van Amelisweerd/Rhijnauwen is een intensief netwerk
van wandel-, fiets- en ruiterpaden aanwezig. Bovendien heeft elk dorp
een aantrekkelijke wandelroute. Verder is het fenomeen van Klompenpaden in ontwikkeling, waarmee een fijnmazige ontsluiting van
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het buitengebied plaatsvindt. Maar in grote delen van het buitengebied
en in de kernen zijn onvoldoende voorzieningen voor het langzame
verkeer aanwezig. Het structuurplan biedt de ruimte voor het uitbreiden van die voorzieningen in de gemeente.
De hierna genoemde onderwerpen blijven buiten de besluitvorming van het
Structuurplan:
-

de exacte ligging van de om te leiden N229;

-

onderwerpen die in het kader van het A12 SALTO-project worden
onderzocht;
- nadere verkeerskundige en landschappelijke uitwerkingen van de
voorgestelde verkeerskundige ingrepen, waaronder ook de ondertunnelingen bij het spoor.

Wonen

2.5

Op 1 januari 2007 had de gemeente Bunnik 14.169 inwoners, verdeeld over
de drie kernen (Bunnik, Odijk en Werkhoven) en het buitengebied. Bijna de
helft van het aantal inwoners woont in het dorp Bunnik (47%).
De leeftijdsopbouw is te zien in de onderstaande grafiek. Opvallend is de
onderbezetting van de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar.

Leeftijdsopbouw op 1-1-2007
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De inwoners van de gemeente Bunnik zijn welvarend te noemen. In 2003
stond de gemeente Bunnik binnen de provincie Utrecht op een derde plaats
wat betreft het gemiddelde huishoudeninkomen (¼ 36.600,--). Alleen Loenen
en Abcoude stonden hoger.
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Net als in de rest van Nederland is ook binnen de gemeente Bunnik de vergrijzing merkbaar. Daarnaast neemt het aantal tweeverdieners toe. Prognoses
van de provincie Utrecht (gebaseerd op de bronnen CBS en ABF Research)
wijzen uit dat de gemeente Bunnik afstevent op een onevenwichtige bevolkingssamenstelling in 2020 (zie navolgende figuur).

Voor de hele gemeente geldt dat de bevolking relatief hoog is opgeleid en
welgesteld is. Dit is onder andere het gevolg van de nabijheid van de Uithof
met het UMC en AZU, de universiteit en hogescholen. Veel mensen uit de
gemeente, maar vooral uit de kern Bunnik, vinden daar werk. Daarnaast blijven velen na hun studie aan de Universiteit Utrecht in de regio wonen. Tevens vormt Bunnik een perfecte omgeving (schoon, veilig en veel openbare
ruimte) voor gezinnen met (kleine) kinderen. Bunnik scoort op dit vlak goed.
De resultaten van het onderzoek uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, 'Kinderen in tel' (2007), tonen aan dat Bunnik van de 450 gemeenten de
tweede plaats inneemt op de ranglijst van geschikte woonlocaties voor kinderen. Het verdient aanbeveling om Bunnik op deze kwaliteit verder te ontwikkelen.
Naast het hiervoor geschetste algemene beeld zijn er verschillen tussen de
kernen. Vooral de bevolking van de kern Bunnik is zeer sterk op Utrecht en
specifiek op de Uithof gericht en is veelal hoog opgeleid. In Werkhoven
woont een hechte, stabiele gemeenschap. Odijk zit er, wat betreft de bevolkingskarakteristieken, tussenin.
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Uiteenlopende woonvormen

Uiteenlopende woonvormen

De huidige woningvoorraad is nu vrij eenzijdig qua samenstelling. Het grootste deel van het woningbestand bestaat uit eengezinswoningen voor de middenklasse. Het aanbod van voor ouderen geschikte woningen is beperkt.
Ontwikkelingen
Er wordt in de gemeente Bunnik substantiële woningbouw beoogd om de
kernen te versterken. Dit sluit aan op drie kwaliteitspijlers van de toekomstvisie: duurzaam Bunnik, leefbaarheid en sociale samenhang. Hoewel het coalitieakkoord uitgaat van een woningbouwprogramma van in totaal 1.600
woningen tot 2015, kiest het Structuurplan voor in totaal 1.450 woningen:
1.000 woningen in Odijk, 300 woningen in Werkhoven en 150 woningen in
de kern Bunnik. De uitbreidingen in Odijk en Werkhoven zullen in beide
gevallen uit een westelijke uitbreiding van de kern bestaan (waarop het voorkeursrecht is gevestigd). De woningtoename in Bunnik dient binnen de kern
plaats te vinden op een inbreidingslocatie (Van Damterrein). Naar aanleiding
van het gegeven dat de eerder voorgenomen woningbouwlocaties, Veilingterrein e.o. en Tolhuislaan, geen doorgang vinden is de woningbouwopgave
voor de kern Bunnik herzien. Niet langer wordt in de kern Bunnik uitgegaan
van 300 uit het coalitieakkoord, maar van 150 woningen.
De aspecten die een rol spelen bij de woningbehoefte worden nader toegelicht in de gemeentelijke notitie Motivering woningbouwopgave (december
2006). Daarin wordt onder andere vermeld dat het rapport 'Knellende ruimten', opgesteld door adviesbureau RIGO (11/2005), in opdracht van vier corporaties uit het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU), voor
Bunnik een potentiële extra (zoek)capaciteit van 1300 woningen ziet. Dat is
in een aanvullend onderzoek nader onderbouwd. Daarbij kwam RIGO op
basis van natuurlijke ontwikkelingen (geboorte en sterfte), individualisering
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en extramuralisering en migratiepatronen (vestiging en vertrek) tot een toename van de woningbehoefte in de gemeente Bunnik met circa 1.100 woningen tot 2015. Daarbij heeft de gemeente Bunnik te maken met forse
inkomende pendel (circa 8.000 werkenden) waaruit eveneens een behoefte
kan worden gedestilleerd, al is dat moeilijk te becijferen.
Een strategisch woningbouwprogramma, met specifieke aandacht voor de
doelgroepen jongeren/starters, doorstarters en ouderen, zal een verhuisketen
(doorstroming) in gang zetten, waarmee de demografische ontwikkelingen
worden bijgestuurd. Met de toekomstvisie streeft de gemeente naar een
evenwichtige leeftijdsopbouw. Naast woningen en voorzieningen voor senioren dient ook aandacht te zijn voor gezinnen met kinderen. Daarnaast dienen
tevens starters zich in Bunnik te kunnen vestigen. Zonder verjonging zal de
gemeente sterk vergrijzen, waardoor bijvoorbeeld de levensvatbaarheid van
de voorzieningen voor jongeren (tot 14 jaar) in de kernen sterk onder druk
komen te staan en daarmee ook de leefbaarheid van de kernen. Daarbij zijn
de niet-mobiele inwoners (jongeren en ouderen) aangewezen op lokale gemeenschappelijke voorzieningen als scholen, sport-, sociale en culturele
voorzieningen. Nu al kunnen dergelijke voorzieningen in de kleinere kernen
niet gehandhaafd worden. Met de voorgestane woningbouw wil de gemeente
haar kernen versterken en de kansen vergroten om deze voorzieningen te
behouden.
De beoogde woningbouw wordt, voor zover dat planeconomisch verantwoord is, gefaseerd in de tijd gerealiseerd, waarmee de huidige, goede sociale
structuur behouden wordt. Bovendien kan daarmee zoveel mogelijk aan de
vraag vanuit de eigen gemeenschap worden voldaan. Daarbij mag overigens
niet uit het oog worden verloren dat sprake is van een 'open woningmarkt',
waarbij het bouwen voor alleen de lokale behoefte praktisch niet uitvoerbaar
is. Zo opereert de gemeente Bunnik uitdrukkelijk in het bredere verband van
met name het Kromme Rijngebied.
Om voor de eigen inwoners en inwoners uit de regio aan starters ruimte te
bieden, dient bij nieuwbouw voldoende te worden gebouwd in de sociale
huur- en koopsector voor deze groep. In verband met afspraken in de regio
dient 30% van de nieuwbouw te bestaan uit sociale huur, al is dat op dit moment slechts 8%. Het is dan ook van belang om de sociale huisvesting in
regionaal verband te harmoniseren. Mede gezien de gunstige ligging blijft de
gemeente zich daarnaast richten op de top van de middeninkomens en tweeverdieners.
Verder is niet onbelangrijk dat woningbouw opbrengsten genereert die worden aangewend om doelen ten aanzien van het versterken van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten mede te bekostigen, evenals de bekostiging
van de omlegging van de N229 en tekorten op de binnenstedelijke herontwikkelingen.
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Bij de discussie over woningbouw speelt het Nationaal Landschap Rivierengebied (NLR) een rol, al is de begrenzing ervan in dit stadium nog niet bekend. Binnen nationale landschappen zijn ruimtelijke ontwikkelingen
mogelijk, mits de kernkwaliteiten van het landschap worden behouden of
worden versterkt ('ja, mits'-regime). De Nota Ruimte rijk gaat ervan uit dat er
ruimte is voor ten hoogste de eigen bevolkingsgroei (migratiesaldo nul),
waarbij de provincie afspraken maakt met de gemeente over de omvang en
locatie van woningbouw. De gemeente Bunnik vult dit wat ruimer in. Daarbij
speelt met name het leefbaarheidsaspect een belangrijke rol.
Op basis van de bovenstaande overwegingen is de conclusie gerechtvaardigd
dat de substantiële woningbouw (1.450 woningen tot 2015) een reële opgave
is voor de gemeente Bunnik.
Uitbreidingslocatie Odijk-west
De uitbreiding van Odijk gaat binnen de structuurplanperiode, tot 2015, uit
van 1.000 woningen. Ook in de bestemmingsplannen die hierop volgen,
wordt dat aantal gewaarborgd.
Beoogd wordt een westelijke uitbreiding van Odijk, met een goede aansluiting op de bestaande kern. Om die reden is ook gekozen voor een omlegging
van de N229, al vraagt dat om extra aandacht voor de relatie van het woongebied met het buitengebied. Het onderhavige gebied nodigt uit tot een landschappelijk ingepaste wijk met een prominente rol voor groen en water.
Bovendien is een wat ruimere marge interessant, omdat het de druk van de
grondverwerving afhaalt; als het niet lukt om bepaalde percelen te verwerven, worden deze in de huidige vorm gehandhaafd en ingepast. De gedachte
daarbij is dat het niet bezwaarlijk is als een perceel in Odijk-west niet wordt
'benut' voor woningbouw, maar als boomgaard, moestuin of ponyweide in
het gebied wordt gehandhaafd. Bovendien biedt deze benadering de ruimte
om het bestaande buurtschap aan de Burgweg te behouden en te versterken
met nieuwbouw in een royale groene setting. Dit versterkt het landelijkdorpse karakter.

Odijk-west

Werkhoven-west

Uitbreidingslocatie Werkhoven-west
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Binnen het oorspronkelijk ruim bemeten Wvg-gebied ten zuidwesten van
Werkhoven gaat de voorkeur uit naar een uitbreidingslocatie direct ten westen van de kern. Het gaat daarbij om een zoekgebied tussen het verlengde van
de Pelikaanweg en de Hollende Wagenweg, waar een optimale aansluiting op
de bestaande kern mogelijk is. Op deze plek kan de woningbouw prima landschappelijk worden ingepast en kan het worden benut om bestaande diskwaliteiten (zoals grootschalige bedrijfsgebouwen) op te heffen en om
(landschappelijke) kwaliteiten te versterken. Het maximale aantal woningen
voor dit gebied bedraagt 300 voor de periode tot 2015. Dat is inclusief twee
locaties die binnen de Rode contour van het Streekplan Utrecht reeds mogelijk zijn (de locatie tussen de Achterdijk en het sportcomplex en de locatie op
de hoek van de Weerdenburgselaan en de Herenstraat).
Daarnaast speelt hier, evenals in Odijk-west, de discussie over het ruimtebeslag, al is hier geen sprake van een nieuwe 'grens'. Werkhoven-west leent
zich bij uitstek voor een royale, landschappelijke opzet met behoud van groene ruimten (moestuinen, boomgaarden, weilandjes). In het verlengde daarvan
worden de mogelijkheden onderzocht om het bestaande sportcomplex Hoog
Weerdenburg op de huidige plek te handhaven (mits milieutechnisch en stedenbouwkundig uitvoerbaar). Een dorps karakter wordt juist gekenmerkt
door een 'argeloze' verdeling van functies. Bovendien blijft daarmee de huidige omvang van Werkhoven ruimtelijk herkenbaar.
Bij de discussie over de uitbreidingsrichting speelt, naast het praktische gegeven van het beschikbare Wvg-gebied, een rol dat geen reële andere uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn. Aan de oostkant van het dorp is sprake
van een fysieke barrière in de vorm van de N229. Aan de zuidkant van
Werkhoven zorgt de dode arm van de Kromme Rijn een bijzonder landschappelijk en cultuurhistorisch gegeven. Hier grenst het oorspronkelijke
dorp, zij het grotendeels met achterkanten, zich op een unieke wijze aan het
open landschap. Verder heeft de noordkant reeds een afronding gekregen in
de vorm van de nieuwbouwlocatie Klein Sonsbeek en de daarmee samenhangende landgoedontwikkeling gerelateerd aan Kasteel Beverweert. Dat is
destijds met de provincie overeengekomen, als een soort barrière voor verdere uitbreiding van Werkhoven aan deze zijde. Hiertoe heeft de gemeente
destijds een intentieovereenkomst gesloten met de projectontwikkelaar van
Klein Sonsbeek, als een inspanningsverplichting om te komen tot een landschapspark. Zo is ook de bestemming 'Landschappelijk groen' toegekend aan
de zone aansluitend aan Klein Sonsbeek, waarmee het beoogde landschapspark voor dat deel planologisch geregeld is. Het is evenwel nog niet tot een
uitvoering gekomen, onder andere door de eigendomssituatie, maar het is wel
nog steeds de wens van de gemeente. Om die reden is een uitbreiding naar de
noordzijde op dit moment niet opportuun.
Inbreidingslocaties Bunnik

38
029.00.02.12.00 - Deel A - Structuurplan gemeente Bunnik 2007-2015 - 6 december 2007

Op basis van het coalitieakkoord diende aanvankelijk ruimte te worden gevonden voor 300 woningen in de kern Bunnik. Diverse mogelijkheden zijn
bekeken, maar concreet resteert op dit moment 'slechts' het Van Damterrein
als mogelijke inbreidingslocatie: In eerdere stadia van dit structuurplan gingen de gedachten ook uit naar het Oude Veilingterrein en de Tolhuislaan,
maar de gemeente heeft besloten om hiervan af te zien. Om die reden is de
taakstelling voor de kern Bunnik teruggebracht tot 150 woningen.
De realisering van woningbouw op het Van Damterrein, waarvoor in een
eerder stadium reeds verkennende studies zijn verricht, is afhankelijk van de
bereidheid en de mogelijkheden om het bestaande bedrijf te verplaatsen.
Daarbij spelen ook milieuaspecten (zoals geluidhinder en bodemvervuiling)
een rol, alsmede de beschikbaarheid van alternatieve locaties.

Van Damterrein

Uitgangspunten voor het Structuurplan ten aanzien
van de woningbouw
-

uitgegaan wordt van substantiële woningbouw om de kernen te versterken. Tot 2015 gaat het daarbij om 150 woningen in de kern Bunnik, 1.000 woningen in Odijk en 300 woningen in Werkhoven.
Hiertoe worden zowel Odijk als Werkhoven in westelijke richting uitgebreid (Wvg-gebieden). In de kern Bunnik heeft de woningtoename
plaats op inbreidingslocatie(s).

-

uitgangspunt is dat een gevarieerd woningbouwprogramma wordt
gerealiseerd met aandacht voor ouderen en starters en gezinnen met
jonge kinderen. Daarbij geldt dat 30% van het woningbouwprogramma bestaat uit sociale woningbouw (sociale huur).

-

de opzet van de nieuwbouwlocaties bij Odijk en Werkhoven is ruim
en landschappelijk van karakter ('landelijk-dorps') met ruimte voor inpassing van bestaande semi-agrarische functies. Bovendien wordt het
bestaande buurtschap aan de Burgweg behouden en versterkt met
nieuwbouw
in
een
royale
groene
setting.
De gemiddelde bruto dichtheid van de twee nieuwbouwlocaties zal
ongeveer 20 woningen per hectare bedragen.

-

het is nadrukkelijk de bedoeling een 'organische' aansluiting te creëren
van het 'oude' Odijk naar de nieuwbouw. Ook voor Werkhoven wordt
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gestreefd naar een natuurlijke aansluiting van de huidige kern en de
nieuwbouw.
-

bij de planontwikkeling wordt uitgegaan van minimaal budgettairneutraal: de kosten van de nieuwbouw, inclusief de omlegging van de
N229, worden uit de opbrengsten daarvan gefinancierd. Daarbij zoekt
de gemeente actief naar andere financieringsbronnen.

Onderwerpen die buiten de besluitvorming van het Structuurplan blijven zijn:
-

de precieze omvang van Odijk-west en Werkhoven-west en de verde-

-

ling naar woningtypen en bouwvormen;
in welke mate wordt gebouwd voor de doelgroepen;

-

eventuele herstructureringen/vernieuwingen van de bestaande woongebieden.

Voorzieningen

2.6

De gemeente hanteert het zogenaamde drie-kernen-beleid, waardoor een
sterke mate van spreiding van voorzieningen plaatsvindt. Zo zijn in de drie
dorpen basisvoorzieningen aanwezig in de vorm van detailhandel, basisonderwijs en binnen- en buitensportvoorzieningen.
De winkelvoorzieningen in Bunnik bestaan uit een aantrekkelijk, gevarieerd
winkelgebied met een 'nostalgische' sfeer aan de Dorpsstraat en de Langstraat
en een modernere uitstraling aan het Van Hardenbroekplein en Achterom. In
Odijk zijn de winkelvoorzieningen geconcentreerd aan De Meent, waar het
openbare gebied recent een opknapbeurt heeft gekregen. In Werkhoven zijn
de spaarzame voorzieningen verspreid aanwezig, vooral aan de Herenstraat.

Brink in Werkhoven

De Meent in Odijk

Sportpark Singelpark, Odijk

Sportcomplex Tolhuislaan
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Schoolgebouw aan de Van
Hardenbroeklaan in Bunnik

Schoolgebouw op het Rijneiland in Odijk

Ontwikkelingen
De afgelopen jaren is het aantal voorzieningen in de kernen afgenomen, zowel in Bunnik, Odijk als Werkhoven. Dit heeft onder andere te maken met
het mobieler worden van de bevolking waardoor steeds meer wordt gebruikgemaakt van voorzieningen elders in de regio. Ook is sprake van schaalvergroting van de dienstverlening en toenemende automatisering.
Verder is de marktwerking zichtbaar, waarbij particuliere initiatieven voorzien in nieuwe behoeften. Daarmee ontstaat een situatie waarbij de gemeente
de behoeften vanuit de markt faciliteert: een vraaggestuurde benadering. Dit
ligt wat genuanceerder voor de basisscholen en sportvoorzieningen. Deze
vormen belangrijke bindende factoren voor de kernen. Met name de basisscholen dienen, bij voorkeur op loopafstand van de woningen, te worden
gehandhaafd. Hiertoe stimuleert de gemeente het opzetten van brede scholen,
zoals weergegeven in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Zo worden
in Werkhoven en op het Scholeneiland in Bunnik initiatieven ontplooid om
dergelijke brede scholen, een cluster van basisonderwijs, kinderopvang en
jeugd- en jongerenwerk op te zetten. Odijk beschikt met Het Palet op het
Rijneiland reeds over een dergelijke voorziening.
Uitgangspunten voor het Structuurplan ten aanzien
van voorzieningen
-

er wordt vooral vraaggestuurd gewerkt, waarmee wordt ingespeeld op
maatschappelijke en demografische veranderingen. De gemeente
speelt hierbij een faciliterende rol. Uitzondering hierop zijn voorzieningen voor kinderen en zorgbehoevenden.

Buiten de besluitvorming van het Structuurplan blijven onderwerpen zoals
directe consequenties voor de bestaande voorzieningen, zoals een eventuele
uitbreiding van het winkelcentrum De Meent in Odijk.
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Werken

2.7

De huidige beroepsbevolking in de gemeente Bunnik bedraagt 5.700 personen. De werkloosheid in de gemeente Bunnik is laag (3%) ten opzichte van
de rest van de regio (gemiddeld 5%) en Nederland (gemiddeld 6,5%).
Van de werkzame inwoners werkt 38% in de eigen gemeente (2.170 inwoners). Dit relatief lage aandeel houdt in dat de gemeente een hoge uitgaande
pendel kent. Daarnaast heeft de gemeente Bunnik een bovengemiddelde
inkomende pendel. Maar liefst 73% van de arbeidsplaatsen binnen de gemeente Bunnik, wordt ingenomen door mensen die van buiten de gemeente
komen5.
Gezien de gunstige ligging aan het spoor en de snelweg en het hoge opleidingsniveau van de bevolking is Bunnik een geschikte vestigingsplaats voor
(dienstverlenende) bedrijven. Het overgrote deel van de werkgelegenheid
bestaat uit commerciële en niet-commerciële dienstverlening (ruim 50%).

Niet
commerciële
diensten
21%

Landbouw
5%

Commerciële
diensten
31%
Verdeling
2005/2006)

werkgelegenheid

Indrustrie en
bouw
22%

Handel en
transport
21%
(bron:

provincie

Utrecht

De gemeente Bunnik heeft 68.8 ha bruto (55.7 ha netto) bedrijven- en kantoorterrein6. Daarbij is in totaal sprake van 80.600m² (8.1ha) vloeroppervlak
aan kantoorruimte op bedrijventerreinen en nog eens 27.500m² (2.75ha)
vloeroppervlak in verspreide kantoren.
De werkgelegenheid concentreert zich op het bedrijventerrein aan de A12 en
het spoor in de kern Bunnik: de bedrijventerreinen/ kantorenparken Kosterijland, De Rumpst en De Twaalf Apostelen. In totaal gaat het hierbij om ongeveer 60 ha bruto bedrijventerrein. Daarnaast zijn in Odijk het kleinschalige
bedrijventerrein 't Zand (1 ha bruto) en een gedeelte van het Kodakterrein

5
6

Bron: Kerngegevens provincie Utrecht 2006
Bron: Kamer van Koophandel, 2007
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(2,5 ha bruto) aanwezig. Voor het noordelijke deel van het laatstgenoemde
terrein zijn inmiddels woningbouwplannen in voorbereiding.

Kantoorlocatie
terrein

op

het Kodak-

Bedrijventerrein De Twaalf
Apostelen

In Werkhoven is in de zone aan de westkant van Klein Sonsbeek een aantal
woon-werkkavels aanwezig, bedoeld voor verplaatsingen vanuit de kern.
Naast deze bedrijventerreinen zijn, verspreid over de kernen en het buitengebied, solitaire bedrijven aanwezig met een sterk uiteenlopende aard en omvang. Een bijzondere concentratie kan ontstaan op het MOB-terrein, een
terrein aan de Burgweg, waar ongeveer 5,5 ha bruto bedrijventerrein beschikbaar is voor agrarische hulp- en nevenbedrijven (zoals loonwerkbedrijven).
Ontwikkelingen
De gemeente Bunnik streeft in de structuurplanperiode (tot 2015) minimaal
naar het behoud van het niveau van werkgelegenheid in 2007. Bovendien zal
de beroepsbevolking de komende jaren nog toenemen waardoor extra druk op
de arbeidsmarkt ontstaat.
Op basis van gegevens van het Centraal Planbureau (CPB) en de Kamer van
koophandel kan geconcludeerd worden dat de landelijke markt voor bedrijventerreinen gaandeweg volgroeid lijkt te raken. De sectoren die zich van
oudsher op bedrijventerreinen vestigen, industrie, logistiek en handel, vertonen slechts een beperkte werkgelegenheidsgroei. Automatisering en de uitstoot van arbeidsintensieve productiewerkzaamheden naar lage lonenlanden
zijn daar onder meer debet aan. Het CPB verwacht in haar behoefteprognoses
dat slechts 10% van de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen daadwerkelijk voortvloeit uit bedrijfsgroei c.q. productie- en werkgelegenheidsgroei.
De resterende 90% van de toekomstige vraag komt van bedrijven die op hun
huidige locatie bedrijfseconomisch dan wel milieutechnisch niet langer uit de
voeten kunnen en deze willen/moeten inruilen voor een modernere, beter
geoutilleerde ruimte. De vraag naar bedrijventerreinen is dus vooral een vervangingsvraag aan het worden. Dat geldt ook voor de kantorenmarkt. Zo is
het afgelopen jaar het aantal banen in de gemeente niet gegroeid, maar is het
aantal vestigingen met 34 toegenomen.
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Binnen de gemeente Bunnik heeft een aantal bedrijven behoefte aan meer
ruimte. Bunnik biedt hiervoor in eerste instantie mogelijkheden op bestaande
bedrijventerreinen. Daarbij ontstaan er mogelijkheden in het kader van een
eventuele herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, waarbij kennisen arbeidsintensievere bedrijfsvormen aan de orde zijn. Uit onderzoeksgegevens van de provincie Utrecht over de uitbreidingsbehoefte onder Bunnikse
bedrijven (PAR-enquete, 2005), blijkt dat er weliswaar 19 bedrijven (met 295
werkzame personen) willen verhuizen, maar de meeste willen in Bunnik
blijven. Dit beeld wordt bevestigd door een recente enquête onder leden van
de Bunnikse Handel en Industrie Kring (BHIK).
Het CPB verwacht in haar meest recente ramingen (2005) dat de landelijke
bedrijventerreinvoorraad de komende 15 jaar nog met zo'n 0.4-1.5% per jaar
moet groeien om in de behoefte te kunnen voorzien. Dat zou in Bunnik, in
theorie, neerkomen op een jaarlijkse gemiddelde terreinbehoefte van 0.7ha
(1% x 68.8ha ) bruto terreinoppervlak. Dit is voor de hele structuurplanperiode dus 7 ha bruto bedrijventerrein. In dit verband kunnen plaatsen die daarvoor geschikt blijken bij de ontwikkeling en uitwerking van het structuurplan
op grond van keuzes, die voor andere functies worden gemaakt, aan de orde
zijn (zoals de locatie nabij Brothers/Raaphof).
De genoemde groei is overigens veel lager dan in de jaren '90 (2.4% per jaar).
Pas vanaf 2020 (dus ver na de structuurplanperiode) gaan krimpfactoren als
vergrijzing, verdienstelijking en dalende beroepsbevolking geleidelijk domineren en zwakt de groei af. Bij een afnemende groei van het terreinareaal
wordt een goed beheer en gerichte opwaardering van de bestaande bedrijventerreinen steeds belangrijker. Dit heeft aandacht; naast Kosterijland-west
geldt dit voor het Oude Veilingterrein e.o. en voor delen van De Rumpst in
Bunnik en voor 't Zand in Odijk.
Bestaande niet-agrarische bedrijven in het buitengebied en op verspreide
locaties in de kernen worden geaccepteerd. Ter plaatse kunnen deze bedrijven
de huidige bedrijfsactiviteiten voortzetten. Uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening dient evenwel een verplaatsing naar een regulier bedrijventerrein te worden overwogen als zich ingrijpende veranderingen in de aard en/of
omvang van het bedrijf voordoen.
Daarnaast wordt ruimte geboden voor kleinschalige, atelierachtige ontwikkelingen in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, mits dit geen extra verkeer aantrekt. Daarbij dient te worden bevorderd dat grote bedrijfshallen
worden afgebroken.
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µW=DQG

Het Oude Veilingterrein

Bestaande solitaire bedrijven

Herstructurering bedrijventerreinen
Voor diverse bedrijventerreinen in de gemeente Bunnik geldt dat herstructurering gewenst is om concurrerend en aantrekkelijk te blijven. Dat geldt in
het bijzonder voor het westelijke deel van Kosterijland in Bunnik, een terrein
dat nu vooral wordt gekenmerkt door gemengd gebruik met productie, handel, commerciële dienstverlening en horeca. Het terrein heeft een gunstige
ligging aan de rijksweg, maar de beeldvorming in de richting van die weg
verdient nadere aandacht (beeldkwaliteitsplan). Daarnaast maakt het terrein
gebruik van de nabijheid van het NS-station Bunnik. Het deel van Kosterijland in de directe omgeving van het station biedt uitstekende kansen voor
meer hoogwaardige, innovatieve en duurzame bedrijvigheid met een kennisen arbeidsintensief karakter. Dit sluit aan bij de bevindingen van de Kamer
van Koophandel.

Bestaande situatie
Groeneweg

nabij

de

Beeldvorming naar de A12

Dit upgraden kan tevens bijdragen aan de middenstand (leefbaarheid) en aan
het behoud en verbeteren van de positie van het NS-station. Tevens kan deze
herstructurering van het westelijke deel van Kosterijland worden benut om de
beeldkwaliteit en uitstraling in de richting van de A12 te verbeteren en om de
ontsluiting te optimaliseren.
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Daarnaast komen ook Oude Veilingterrein e.o. en delen van De Rumpst in
Bunnik en 't Zand in Odijk in aanmerking voor herstructurering. De gemeente
voert hierbij overigens geen actief beleid. De herstructurering vindt alleen
plaats indien de huidige eigenaren en huurders het initiatief nemen en/of
willen meewerken.
Schoudermantel
Aan het deel van Schoudermantel, tussen spoorlijn en rijksweg A12, bevindt
zich gevarieerde, overwegend kleinschalige bebouwing. Het gaat daarbij in
belangrijke mate om woonbebouwing, maar er is ook bedrijvigheid aanwezig. Milieutechnisch is woningbouw hier niet optimaal, gelet op de nabijheid
van bedrijven en infrastructuur. In deze zone is om die reden ruimte voor
woon-werkunits. Uit ruimtelijk oogpunt is het van belang het kleinschalige
karakter te handhaven en te versterken. Het is immers een belangrijke entree
van het dorp.
Omgeving Brothers/Raaphof
Er is een intentieovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Bunnik, de
grondeigenaar en de exploitant van de discotheek waarbij is gesproken over
een verbreding van de activiteiten naar uitgaanscentrum, beurzen, leisure en
buitenevenementen. Dit is inmiddels in een conceptbestemmingsplan opgenomen.

Brothersterrein

Aansluitende bedrijvigheid

Daarbij biedt het huidige terrein van Brothers/Raaphof en de directe omgeving mogelijkheden voor lokale bedrijvigheid en uit te plaatsen bedrijven.
Het gaat om de toevoeging van ongeveer 6 ha bruto bedrijventerrein.
Als wordt gekozen voor een omgelegde N229 naar een nieuwe aansluiting op
de A12, parallel aan de huidige Schoudermantel, dan ontstaat een aantrekkelijke tweezijdige oriëntatie naar de bestaande Schoudermantel en naar die
nieuwe weg. Met de voorgenomen verbetering van de aansluiting op de A12
(A12 SALTO) is een goede autobereikbaarheid gegarandeerd op een centrale
positie tussen Odijk en Bunnik.
Uitgangspunten voor het Structuurplan ten aanzien
van bedrijven-/kantorenlocaties
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-

De gemeente Bunnik streeft in de structuurplanperiode minimaal naar
het behoud van het werkgelegenheidsniveau van 2007.

-

Brothers/De Raaphof blijven op de huidige locatie gevestigd. Daarbij
is een herstructurering en uitbreiding mogelijk, al dan niet in combinatie met een omgelegde N229. De uitbreiding is bedoeld voor verplaatsing van Bunnikse bedrijven die zijn gevestigd op locaties elders in de
gemeente (bijvoorbeeld op herstructureringslocaties) en die de gemeente wil behouden.

-

Herstructurering van het westelijke gedeelte van het Kosterijland is
noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de huidige eisen ten aanzien
van representativiteit en beeldkwaliteit (met name aan de A12), met
meer hoogwaardige, innovatieve bedrijvigheid en een kennis- en arbeidsintensief karakter. Herstructurering vindt alleen plaats indien de
huidige eigenaren en huurders willen meewerken. De ontsluiting van
het gebied wordt meegenomen met een herstructureringsplan.

-

Herstructurering, in de vorm van een opwaardering en kwaliteitsslag
(revitalisering), is tevens gewenst op het Oude Veilingterrein e.o., De
Rumpst en 't Zand om een blijvend aantrekkelijk vestigingsklimaat
veilig te stellen.

-

Aan de Schoudermantel, tussen de spoorlijn en de rijksweg A12, zijn
woon-werkunits toegelaten, waarbij het van belang is het aantrekkelijke kleinschalige karakter te handhaven en te versterken.

-

Bij bedrijven in het buitengebied en op verspreide locaties in de kernen wordt uitgegaan van de bestaande en vergunde situatie. Bij veranderingen/vernieuwingen moet een verplaatsing naar een regulier

-

bedrijventerrein worden overwogen.
Atelierachtige ontwikkelingen worden gefaciliteerd in voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen.

Buiten de besluitvorming van het Structuurplan blijven onderwerpen
zoals:
-

nadere uitwerking van de herstructurering (gebeurt in een beeldkwali-

-

teitsplan en een bestemmingsplan);
herinrichting van de bestaande bedrijventerreinen;

-

concrete vraagstukken binnen de bestaande dorpsgebieden, zoals de
eventuele uitplaatsing van bedrijvigheid.
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3

S t r u c t u u r p l a n k a a r t

49
029.00.02.12.00 - Deel A - Structuurplan gemeente Bunnik 2007-2015 - 6 december 2007

T OEL I CHTING
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4

R u i m t e l i j k e
s i t u a t i e

Lagenbenadering

4.1

Het structuurplan is mede ontwikkeld volgens de drie lagen-benadering. Als
basis dient de geologische en geomorfologische ondergrond en de archeologische ondergrond. De lijnen worden gezien als structurerende elementen.
Het gaat hierbij onder andere om belangrijke watergangen en infrastructurele lijnen. Vervolgens wordt gekeken naar de morfologische ontwikkeling.
Op basis van deze drie lagen worden eventuele ontwikkelingen ingepast. In
dit hoofdstuk zijn de elementen die bij de diverse lagen horen, ingevuld.
Veelal is in hoofdstuk 2 al een beperkte beschrijving weergegeven.

Historie

4.2

De verkavelingsstructuur is in de middeleeuwen ontstaan. In eerste instantie
beperkte de ontginningen zich tot de oeverwallen en stroomruggen. Bij de
dorpen ontstonden engen (kleine complexen bouwland) met aansluitend weide/hooilanden. Deze vroege ontginningen bestonden uit onregelmatige blokvormige verkavelingspatronen. Deze ontginningsvorm is op veel plaatsen
langs de Kromme Rijn nog herkenbaar.
Vanaf 1000 ontstond de behoefte aan meer bouwland, waardoor ook de lagergelegen komgebieden tot ontwikkeling kwamen. Als gevolg van de lagere
ligging was een beter afwateringssysteem nodig. Het patroon van de oude
natuurlijke waterlopen en restgeulen vormde de basis voor het afwateringssysteem aangevuld met afwateringssloten welke parallel aan elkaar werden
gegraven. Het gevolg was een vrij regelmatige opstrekkende verkaveling.
De huidige Werkhovenseweg en de Leemkolkweg vormden de basis van de
ontginningen. Deze bestonden uit een aaneenschakeling van voorkades op de
hoogste delen van de oeverwallen. De achterliggende ontginningen werden
zo beschermd tegen inlopend water vanuit de Kromme Rijn. Na het afdammen van de rivier in 1122 bij Wijk bij Duurstede ten behoeve van de ontginningen van de kom- en broekgebieden zijn kavels vanaf de bedding tot
voorkades doorgetrokken. Om wateroverlast tussen de ontginningen onderling te voorkomen, zijn zijkades aangelegd, deze zijn nog terug te vinden als
het Oostromdijkje, de Burgweg en de Houtenseweg.
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Naast de natuurlijke waterlopen binnen de gemeente zijn er gegraven weteringen om het afwateringssysteem te complementeren en als onderdeel van
de landgoederen.
In de vijftiende eeuw werd door het aanleggen van een watergang bij Werkhoven een meanderbocht in de rivier afgesneden. Vanaf de zeventiende tot in
de twintigste eeuw werd gebruikgemaakt van het jaagpad langs de Kromme
Rijn waarover paarden liepen die trekschuiten voort trokken.
De Kromme Rijn vormde de grens van het Romeinse rijk. In de negentiende
eeuw is de Kromme Rijn onderdeel gaan uitmaken van het verdedigingssysteem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit leidde ertoe dat de rivier werd
verruimd, bochten werden afgesneden (onder andere bij Odijk) en sluizen
werden geplaatst bij Werkhoven en Cothen. De Kromme Rijn heeft geen
transport of militaire functie meer, maar heeft nu voornamelijk een recreatieve functie.
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Forten van de Hollandse Waterlinie in en nabij de g emeente
Bunnik

Vanaf de veertiende eeuw werd water al ingezet als verdedigingsmiddel tegen vijandelijke eenheden door het onder water kunnen zetten van stroken
land tussen natuurlijke barrières. Nadat al een Hollandse waterlinie van Muiden naar Heusden via Woerden en Gouda was aangelegd, werd in 1815
Utrecht binnen de linie gebracht middels de Utrechtse Linie, de latere Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De lagergelegen delen konden onder water worden gezet en hogere delen
werden met vuur verdedigd vanuit de forten en andere vestingen.
De inundatievelden werden gebruikt voor landbouw en veeteelt en waren
daardoor voor vijanden niet herkenbaar als verdedigingswerk. Binnen enkele
dagen konden de velden onder water worden gezet. De forten en ander vestingen werden gecamoufleerd met begroeiing.
Om vanuit de forten zicht te houden op de schootsvelden golden hiervoor
beplantings- en bebouwingsrestricties. Gebouwen mochten alleen van brandbaar materiaal worden gemaakt zodat deze snel konden worden verwijderd.
In de loop van de tijd (tot 1963) is de waterlinie steeds aangepast en gemoderniseerd. Zo is de frontlijn rond Utrecht steeds verder opgeschoven in oostelijke richting.
Na het in onbruik raken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het systeem
in verval geraakt. Zo zijn forten verwaarloosd en zijn voormalige schootsvelden deels bebouwd, zoals in Lunetten en de Uithof.
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Zoals beschreven in de nota 'Hollandsche Waterlinie Panorama Krayenhoff
II, ontwerp linieperspectief', is het adagium voor de Nieuwe Hollandsche
Waterlinie: behoud door ontwikkeling. Door een eigentijdse invulling aan het
gebruik te geven, kunnen oude gebouwen en structuren worden behouden en
verbeterd (zie hoofdstuk 5.2).

Geomorfologie

4.3

In Bunnik zijn verschillende landschapstypen aanwezig. Deze vinden hun
ontstaan in verschillende afzettingsmilieus als gevolg van rivierprocessen. De
gemeente maakt onderdeel uit van het Utrechtse rivierenlandschap, zoals dat
in het Holoceen is gevormd. Binnen het gebied zijn diverse meandergordels
aanwezig, met aan weerszijden oerafzettingen van zand. De stroomgordelafzettingen met restgeulen worden afgewisseld met relatief kleine komgebieden
(laag en nat).
De ondergrond van de gemeente Bunnik is gevormd door een complex van
stroomgordelafzettingen en meandergordels van de Rijntakken en kleine
komgebieden. De stroomgordels zijn in diverse perioden ontstaan waarvan de
laatste, de meandergordel van de Kromme Rijn, nog herkenbaar is.
De rivierprocessen die hebben plaatsgevonden, zorgden ervoor dat over korte
afstanden veel verschillende afzettingsmilieus aanwezig zijn met verschillende landschapstypen.
De volgende meandergordels zijn bepalend geweest voor het landschap:
De meandergordel van Werkhoven was actief van 3700 tot 1500 voor
Christus en betreft de oudste Rijntak van het Utrechtse Stroomstelsel.
De meandergordel slingert van noordoost tot zuidwest door de gemeente. Ten zuiden van de kern Bunnik is, als gevolg van de erosiewerking van de Kromme Rijn, de meandergordel niet meer terug te
vinden. Voor de rest is de gordel nauwelijks afgedekt en ligt de top
van het beddingszand 1 m onder het maaiveld.
-

Vanaf 1850 voor Christus heeft de meandergordel van Houten de
watervoerende functie van de meandergordel van Werkhoven overgenomen. De gordel ligt ten zuidwesten van de vorige meandergordel en
grotendeels buiten de gemeente Bunnik. De meandergordel ligt relatief ondiep, ook van deze meandergordel ligt de top van het zand binnen 1 m onder het maaiveld. Kenmerkend is een restgeul in noordzuidrichting, welke nog steeds wordt gebruikt voor de afwatering.
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-

De meandergordel van de Kromme Rijn neemt vanaf ongeveer 1050
voor Christus tot 1232 na Christus de functie van de meandergordel
van Houten over. Deze meandergordel wordt als gevolg van zandige
pleistocene afzetting gekenmerkt door relatief grote meanderbochten.
De restgeul is nog steeds zichtbaar als open water. Dit betreft de laatste actieve fase van deze meandergordel, eerdere fasen liggen ten oosten van Odijk en Bunnik waarvan de oudere fase van de Kromme
Rijn, welke van 980 voor Christus tot 295 na Christus actief was,
wordt gerekend tot de meandergordel van Zeist.

De oevers van de diverse meandergordels bestaan uit oeverafzettingen en
crevasseafzettingen (oeverwaldoorbraak-afzettingen) bestaande uit zandig
materiaal. Deze oeverafzetting ligt op komklei-afzettingen. De crevasseafzettingen onderscheiden zich van de oeverafzettingen door de ontstaanswijze en
geomorfologische kenmerken, ze hebben een langgerekte vorm dwars op de
ligging van de meandergordel. De crevasseafzettingen vormen vaak hogere
zandige ruggen in de komgebieden.
Als gevolg van de vele meandergordels zijn tussengelegen komgebieden
relatief klein. Deze gebieden liggen van oudsher laag en vormen natte gebieden. De komgebieden bestaan uit dikke pakketten komklei en/of venige afzettingen.

Archeologie

4.4

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee heeft de zorg voor het archeologisch erfgoed een prominentere plaats
gekregen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van
het verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de
planvorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en
de introductie van het zogenaamde 'veroorzakerprincipe'. Dit principe houdt
in dat degene die de ingreep pleegt, financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige
archeologische waarden.
Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met zowel de bekende als de te verwachten archeologische waarden.
Voor de bekende waarden kan de Archeologische Monumentenkaart (AMK)
worden geraadpleegd. Daarnaast is door Vestigia voor de gemeente Bunnik
een Archeologische beleidsadvieskaart (2007) vervaardigd, waarop de archeologische waarden inzichtelijk zijn gemaakt. Daaruit blijkt dat er binnen de
gemeentegrenzen drie wettelijk beschermde archeologische monumenten
aanwezig zijn: Fectio/Fort Vechten e.o., een terrein aan de Houtenseweg en
de locatie Weerdenburg ten westen van Werkhoven. Voor de te verwachten
waarden wordt gebruikgemaakt van de Indicatieve Kaart Archeologische
Waarden (IKAW).
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Archeologische beleidsadvieskaart, gemeente Bu nnik (2007)

Op de hierna afgebeelde 'Kaart archeologische waarden' is de waardering van
de in het plangebied gelegen archeologische monumenten weergegeven.
Deze waardering is opgesteld door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Binnen het plangebied worden de volgende
waarderingscategorieën onderscheiden.
Terreinen van zeer hoge archeologische waarde. Het betreft terreinen van
nationaal belang die deels wettelijk zijn beschermd of voor bescherming in
aanmerking kunnen komen. Op grond van de door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten gehanteerde criteria (kwaliteit,
zeldzaamheid, contextwaarde) zijn deze terreinen aangewezen als behoudenswaardig.
Terrein van archeologische betekenis. Naast de gewaardeerde terreinen bestaat er nog een categorie ongewaardeerde vindplaatsen. Deze zijn op de
kaart aangegeven als terreinen van archeologische betekenis. Het betreft
terreinen waar op grond van gedane vondsten en/of waarnemingen (meer)
archeologische sporen en vondsten kunnen worden verwacht.
Archeologische waarden zijn in Nederland veelal onzichtbaar. Ze liggen
grotendeels verborgen in de bodem waardoor ze niet eenvoudig zijn te karteren. Om grip te krijgen op deze nog onbekende informatie is door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten de Indicatieve
Kaart Archeologische Waarden uitgegeven. Deze kaart geeft een beeld van
het bodemarchief dat complementair is aan de Archeologische Monumenten-
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kaart. De legenda-eenheden van de kaart geven de trefkans op of de verwachtingswaarde voor het aantreffen van archeologische resten in de bodem weer.
Binnen de gemeente Bunnik is het overgrote deel aanwezen als gebied met
een hoge archeologische verwachtingswaarde. Het feit dat de grens van het
Romeinse rijk binnen de gemeente heeft gelegen met de Limes en de aanwezigheid van resten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie verklaren deze hoge
verwachting op het vinden van archeologische waarden.

Rijksmonument
MIP object
Kaart archeologische waarden (bron: www.kich.nl)

Binnen de gebieden met een (hoge) archeologische verwachtingswaarde mag
niet zonder meer in de bodem worden gegraven. Er zal eerst archeologisch
onderzoek moeten plaatsvinden om te achterhalen of er waarden aanwezig
zijn.
Cultuurhistorie
Binnen de gemeente, met name in de kernen, zijn diverse rijksmonumenten
aanwezig. In zowel de kernen als het buitengebied zijn vele objecten die in
het kader van het Monumenten Inventarisatieproject (MIP) zijn geïnventariseerd. Deze objecten zijn cultuurhistorische interessant.
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Bunnik in de regio

4.5

Bunnik bevindt zich op diverse overgangen welke bijna per definitie interessant zijn. Het gaat om de overgang van de stedelijke context van de stad
Utrecht en De Uithof naar het open rivierenland, welke zich voordoet in
noordwestelijke-zuidoostelijke richting, de lengterichting van de gemeente
Bunnik. Haaks daarop is eveneens sprake van overgangen van de Utrechtse
Heuvelrug via de Langbroekerwetering en de Kromme Rijn naar het Rivierengebied. Daarbij vormt de Kromme Rijn een belangrijk structurerend element met cultuurhistorische betekenis (zoals het jaagpad).
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Landinrichting

4.6

Landinrichtingsplan Groenraven Oost

Uitsnede Ontwerp landinrichtingsplan
Landelijk Gebied, 1998),

Herinrichting

Groenraven-Oost

(Dienst

Met het landinrichtingsproject Groenraven Oost wil de Dienst Landelijke
Gebieden (DLG) de volgende knelpunten oplossen:
1.
de bedreigde kwaliteit van het milieu en het grond- en oppervlaktewater
Ten aanzien van het water is er met name het probleem van vervuiling
en verdroging. De kwaliteit van het water in de Kromme Rijn laat te
wensen over. Dit heeft een negatief effect op de omliggende natuur
van onder andere de landgoederenzone. Door diverse maatregelen in
het watersysteem aan te brengen, komt het water in de landgoederenzone niet meer rechtstreeks uit de Kromme Rijn en zal de waterkwaliteit verbeteren. Daarbij is inmiddels afgezien van een omleiding in de
wateraanvoer, om redenen van waterkwaliteit en van aantasting van
natuurgebieden en landgoederenzone. Oevers worden zoveel mogelijk
natuurvriendelijk ingericht. Verder speelt het probleem van verdroging door peilverlaging en grondwaterwinning.
2.

de verdwijnende natuur
De aanwezige natuur staat onder druk door versnippering van de ruimte en de activiteiten van recreanten. Door het inrichten van de Ecolo-
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gische hoofdstructuur, het reservaatsgebied en het natuurontwikkelingsgebied, wordt het probleem aangepakt.
3.

de aantasting van het landschap
Het landschap van met name de landgoederenzone wordt hersteld
door de oorspronkelijke beplanting op de landgoederen terug te brengen. De aanwezige forten en landgoederen zullen beter toegankelijk
worden voor het publiek.

4.

het tekort aan recreatiemogelijkheden en de leefbaarheid in het gebied
Om de recreatieve druk op de huidige natuur te verlagen en het landschap te verbinden, worden er een nieuw bos en een recreatieplas aangelegd.

5.

de beperkte mogelijkheden voor de landbouw
Veehouderijen hebben soms de kavels zeer verspreid liggen. Het vervoer van en naar de diverse kavels, kost de veehouder veel tijd en
heeft een negatief effect op de infrastructuur. Middels ruilverkaveling
is het de bedoeling hierin verbetering te brengen. Door diverse ontwikkelingen in het gebied, onder andere de uitbreidingswensen van de
gemeente Bunnik en SALTO, zal de ruilverkaveling minder grote
vormen aan kunnen nemen dan in eerste instantie de bedoeling was
van de DLG.

Landinrichtingsproject Langbroekerwetering
Het doel van het project Langbroekerwetering is het bundelen van de krachten en het beleid om de waarden van het gebied Langbroekerwetering te
behouden en te verbeteren. Landbouw en de landgoederen dienen zich economisch duurzaam te kunnen ontwikkelen waarbij de natuur en het landschap
worden verstekt.

Langbroekerwetering West (2003)
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Waardevolle cultuurhistorische elementen dienen te worden hersteld en behouden. Extensieve vormen van recreatie zullen worden gereguleerd en gestructureerd. Er zal verbetering worden aangebracht in de leefbaarheid en
verkeersveiligheid in het gebied. Dit alles zal in samenhang plaatsvinden met
het optimaliseren van het watersysteem.
Landinrichtingsplan RAK Kromme Rijn
In het gebied tussen de Kromme Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal is in
2001 een Ruilverkaveling met administratief karakter (RAK) gestart.

RAK Kromme
Bunnik, 2005)

Rijn

(uit:

Voorontwerp

bestemmingsplan

bu itengebied

gemeente

Met de ruilverkaveling wordt getracht de landbouw een beter toekomstperspectief te bieden. Tevens vindt natuurontwikkeling (70 ha) plaats als uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur en landschapsversterking van het
recreatief medegebruik. Er wordt rekening gehouden met cultuurhistorische
waarden die in het gebied aanwezig zijn. Een en ander is verbeeld op de
bijbehorende kaart.

Infrastructuur

4.7

De N229, met daaraan gekoppeld de kernen, ligt als een kralensnoer door de
gemeente. De weg is in de middeleeuwen ontstaan op de hoger gelegen oeverwallen. Evenwijdig hieraan ligt de Achterdijk. Later zijn, tijdens de ontginning van de komgebieden, de tussengelegen dwarsverbanden aangelegd.
Hierbij doen zich diverse knelpunten voor die in het kader van dit Structuurplan en daarbuiten (A12 SALTO) aandacht krijgen. Op de onderstaande
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afbeelding zijn deze weergegeven. Verderop in deze paragraaf wordt daar
nader op ingegaan.
Bunnik is op het landelijk vervoernet aangesloten middels de A12 en de
spoorlijn Utrecht-Arnhem. De snelweg en de spoorlijn staan los van de oorspronkelijke structuur binnen de gemeente en hebben daar alleen een functionele relatie mee.
De snelweg met de afrit in de kern Bunnik en het station zorgen voor een
goede bereikbaarheid van de kern Bunnik. Bunnik biedt daarmee een gunstige vestigingsplaats voor onder andere werkgelegenheid.
Een nadeel van de aansluiting op de A12 is echter dat veel verkeer van omliggende gemeenten (Houten en Zeist) door de gemeente Bunnik gaat om de
snelweg te bereiken.
Uitgangspunt in de Integrale Verkeers- en Vervoersvisie gemeente Bunnik
2002-2012 (2002) is dat versnippering dient te worden tegengaan door het
verkeer zoveel mogelijk te bundelen op wegen die daarvoor zijn ingericht.
Dat verbetert de leefbaarheid in de kern en het buitengebied. Hiervoor zal de
categorisering van wegen moeten worden geoptimaliseerd, waarbij bijvoorbeeld het doorgaande verkeer door Bunnik wordt omgeleid via de Baan van
Fectio.
Op de hierna afgebeelde kaart is de categorisering van wegen uit 2002 weergegeven. Het gaat daarbij om een stroomweg (A12), gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen (intensief en beperkt gebruik). Daarnaast is ten
aanzien van diverse wegen door het landelijk gebied van Bunnik aangegeven
dat de functie nog nader moet worden onderzocht. In het voorliggende Structuurplan is hiervoor een koers bepaald, al is dat sterk afhankelijk van de uitkomsten uit het A12 SALTO-project.
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Categorisering van wegen (2002)

De bereikbaarheid voor het bestemmingsverkeer, zowel auto (onder andere
door een stringent parkeerbeleid) als andere vervoerswijzen dient verbeterd te
worden. Waarbij vooral ook ingezet moet worden op het stimuleren van
fietsgebruik voor de korte ritten en openbaar vervoer voor de grotere afstanden. Om het openbaar vervoer een concurrerend alternatief te laten zijn, zal
de kwaliteit hiervan verbeterd moeten worden.
Om het fietsverkeer te stimuleren zullen er verbeteringen in het langzaam
verkeersnetwerk aangebracht moeten worden. Dit bestaat uit een voldoende
gedetailleerd netwerk, voldoende ondersteunende maatregelen als bewegwijzering en fietsklemmen en recreatieve langzaamverkeersroutes binnen de
gemeente.
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Ondertunneling
Als gevolg van de stedelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de
komende jaren, zowel binnen de gemeente als in de omliggende kernen,
voldoet het bestaande wegennet niet meer. De hoofdstructuur raakt verstopt,
wat leidt tot overlast en sluipverkeer. Door het sluipverkeer ontstaan conflicten tussen het langzaam verkeer en het snelverkeer op het onderliggende
wegenstelsel.
In principe zijn er vier mogelijkheden voor ondertunneling:
1.
2.

ten westen van Bunnik;
ter hoogte van de Groeneweg/Runnenburg;

3.

ter hoogte van de Stationsweg/Schoudermantel;

4.

ten oosten van Bunnik.

De beide eerstgenoemde mogelijkheden leiden naar verwachting tot een
gunstig effect op het terugdringen van het ongewenst doorgaand verkeer uit
het dorpshart van Bunnik (Schoudermantel/Stationsweg/ Provinciale weg).
Dit is al gedurende vele jaren structureel verkeersbeleid binnen de gemeente
Bunnik. Om die reden is ook de Baan van Fectio, de voormalige noordrijbaan
van de in de jaren negentig verlegde A12, aangelegd.
Ad 1. ten westen van Bunnik;
Deze mogelijkheid, ten westen van Bunnik en aansluitend op de bebouwde
kom, is interessant, omdat hier de ruimte aanwezig is om de tunnel te realiseren. Ook de benodigde gronden zijn al in eigendom van de gemeente. De
tunnellocatie op deze positie vormt de laatste ontbrekende schakel in de Baan
van Fectio die werd aangelegd om het doorgaande verkeer uit het centrum
van Bunnik af te leiden. Het zal naar verwachting dan ook een positief effect
genereren op het terugdringen van ongewenst doorgaand verkeer uit de bebouwde kom van Bunnik. De betekenis voor de verkeersafwikkeling van het
snelverkeer binnen Bunnik is door de afzijdige ligging relatief gering. Verder
is het denkbaar dat deze variant zonder aanvullende maatregelen leidt tot
extra ongewenst doorgaand verkeer naar Utrecht. Deze mogelijkheid zal
overigens gepaard gaan met een voetgangers-/fietstunnel bij het station.
Ad 2. ter hoogte van de Groeneweg/Runnenburg;
Een tunnel op deze locatie, nabij het station, verbetert de bereikbaarheid van
het NS-station, zeker als wordt gedacht aan een combinatie van een tunnel
met een ondergrondse parkeervoorziening/P+R. Tevens is er een relatie met
de benodigde voetgangers-/fietstunnel.
Anderzijds leidt een tunnel tot ongewenst doorgaand verkeer nabij het station. Tevens leidt het tot verkeerskundige knopen met een aanzienlijk ruimtebeslag, waarmee de feitelijke ruimtelijke mogelijkheden voor nieuwe
ontwikkelingen nabij het station worden beperkt.
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Ad 3. ter hoogte van de Stationsweg/Schoudermantel;
Deze mogelijkheid, ter hoogte van de Stationsweg/ Schoudermantel, heeft als
voordeel dat het de interne relaties binnen Bunnik verbetert en tot een comfortabele relatie tussen Odijk en Bunnik leidt. Nadeel is dat het zonder aanvullende maatregelen ook ongewenst doorgaand verkeer door Bunnik zal
genereren.
Ad 4. ten oosten van Bunnik.
De vierde mogelijkheid, ten oosten van Bunnik, faciliteert vooral Zeist,
waarbij de reikwijdte binnen Bunnik 'beperkt' blijft tot het oplossen van het
probleem ter plaatse van de Koningin Julianalaan. Anderzijds is een oplossing voor het verkeer van en naar Zeist door Bunnik alleen mogelijk met een
ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn (zie hierna onder 'Verbinding naar
Zeist').
De twee laatstgenoemde varianten zijn waarschijnlijk meer reëel op de wat
langere termijn in samenhang met een structurele oplossing voor het autoverkeer van en naar Zeist. Om die reden worden deze niet in het Structuurplan
opgenomen. ProRail werkt nu een voorstel uit waarbij uitsluitend de eerste
twee mogelijkheden worden betrokken. Bij voorkeur bij de opdrachtformulering moet bekend zijn op welke punten de beoordeling door de gemeente
plaatsvindt. De resultaten van de studie van ProRail zullen naar verwachting
pas beschikbaar komen als er al besluitvorming over het Structuurplan heeft
plaatsgevonden. Dat houdt in dat de beide mogelijkheden in het Structuurplan worden benoemd.
A12 SALTO-project
De gemeente Bunnik heeft veel te maken met ongewenst doorgaand verkeer
door het buitengebied. Dit betreft verkeer over de Achterdijk dat door Vechten rijdt richting Utrecht. Verder is sprake van veel verkeer vanuit Houten,
via de Houtenseweg-Burgweg en het Oostromsdijkje naar de N229. Dat onderstreept de noodzaak om de ontsluiting van Houten te verbeteren. Ook is er
sprake van veel ongewenst doorgaand verkeer op de Julianalaan als gevolg
van autoverkeer vanuit Zeist richting Utrecht en/of de A12.
In 2001 heeft het Rijk financiële middelen ter beschikking gesteld aan de
regio Utrecht in het kader van het Bereikbaarheidoffensief Regio Utrecht
(BOR). In dit kader is een extra aansluiting via de Kanaaldijk Zuid op rijksweg A27 onderzocht, maar deze bleek nauwelijks bij te dragen aan de oplossing van problemen7. Een aansluiting op de A12 bleek wel mogelijkheden te
kunnen bieden. Dat is nader uitgewerkt in het kader van het A12 SALTOproject. Door de Stuurgroep A12 SALTO is een Plan van Aanpak vastgesteld
waarin een fasering is aangebracht in de periode tot 2010 en de periode tot
2020. Voor de periode tot 2010 gaat het erom een tweede aansluiting op het
7

Bron: MER A12 SALTO, oktober 2007
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rijkswegennet te realiseren voor Houten, inclusief aanvullende maatregelen
om de verkeersoverlast in Bunnik tegen te gaan. In een later stadium zijn daar
varianten aan toegevoegd die uitgaan van het verbeteren van bestaande wegen en aansluitingen. Voor de periode tot 2020 zijn nader te bestuderen mogelijkheden benoemd: de verbetering van de ontsluiting van het Kromme
Rijngebied, een aanpassing van de bestaande aansluiting op de A12/N229 en
een eventuele verbinding Koelaan-A12. Daarbij dient vermeld te worden dat
de A12 zal worden verbreed; Rijkswaterstaat wil dat rond 2011 afronden.

Overzicht tracévarianten
Tauw, oktober 2007)

fase

1

(Uit:

MER

A12

SALTO,

Ten behoeve van het vaststellen van de richtlijnen voor de MER door de
gemeenteraden van Bunnik en Houten, is een nader verkeerskundig onderzoek verricht (Grontmij, 2006). Doel van dit onderzoek was om inzicht te
geven in varianten die eerder zijn afgevallen, om kansrijke oplossingen voor
de verkeerskundige problemen op een zelfde uitwerkingsniveau onderling te
kunnen vergelijken. Dat resulteerde in totaal in 10 tracés, met soms twee of
drie varianten per tracé. Deze zijn in het kader van het opstellen van de Milieu Effect Rapportage (MER) eerst globaal onderzocht. Vervolgens heeft een
trechtering plaats gehad. Eind maart 2007 is door de stuurgroep A12 SALTO
bepaald voor welke tracés en varianten een gedetailleerder uitwerking verricht zal worden. Dat zijn de vijf zogenaamde kansrijke varianten, waarvan
vier op Bunniks grondgebied.
De afgelopen periode is, in een apart traject, aandacht besteed aan de diverse
A12 SALTO-tracés en de daarmee samenhangende aanvullende infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Bunnik.
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Wonen

4.8

Per 1 januari 2007 telt de gemeente Bunnik 14.169 inwoners. Bijna de helft
van het aantal inwoners woont in het dorp Bunnik (47%).
Het inwonertal van de gemeente Bunnik is niet constant. De afgelopen jaren
is een stijgende lijn te zien, hoewel het aantal inwoners het afgelopen jaar
juist weer licht is gedaald (met 65 inwoners).

Inwoneraantal gemeente Bunnik
14.300
14.200
14.100
14.000
13.900
13.800
13.700
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
jaartal

De huidige woningvoorraad bestaat
per 1 januari 2007 uit 5.787 woningen. De gemiddelde woningbezet-

Verdeling woningvoorraad 1-1-2007
(totaal = 5.787 woningen)

15%

49%

ting in de gemeente is 2,45 personen
per woning en dat is net iets hoger

Bunnik
Odijk
36%

Werkhoven

dan het landelijk gemiddelde (2,36).
Dat houdt verband met het bovengemiddelde aandeel van eengezinswoningen
in de gemeente.
Met de toekomstvisie streeft de gemeente naar een evenwichtige leeftijdsopbouw. Naast woningen en voorzieningen voor senioren dient tevens aandacht
te zijn voor gezinnen met kinderen. Daarnaast dienen ook starters zich in
Bunnik te kunnen vestigen. Om voor de eigen inwoners en inwoners uit de
regio aan starters ruimte te bieden, dient bij nieuwbouw voldoende te worden
gebouwd in de sociale huur- en koopsector voor deze groep. In verband met
afspraken in de regio dient 30% van de nieuwbouw te bestaan uit sociale
huur. Mede gezien de gunstige ligging blijft de gemeente zich daarnaast richten op de top van de middeninkomens en tweeverdieners.
Woningbouw: kwantitatief en kwalitatief
Er wordt in de gemeente Bunnik substantiële woningbouw beoogd om de
kernen te versterken. Het coalitieakkoord ging uit van een woningbouwprogramma van in totaal 1.600 woningen tot 2015., maar in dit Structuurplan is
dat bijgesteld tot 1.450 woningen. Dit aantal komt bovenop de nu bekende
inbreidingslocaties, waarvan hieronder een overzicht is gegeven.
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Nieuwbouwwoningen vanaf 2007
Nieuwbouwplan

Woningtype

Rijneiland - fase 2
Rijneiland - fase 3
Rijneiland - fase 4
Rijneiland - fase 5
Rijneiland - fase 6
Avezaat
Molenweg Bunnik
Singel/Schoudermantel 1
Singel/Schoudermantel 2
Singel/Schoudermantel 3
Singel/Schoudermantel 4
Singel/Schoudermantel 5
Kodak terrein
Kodak terrein
UW IX 2-de fase
Dorpshuis Odijk
Dorpshuis Sporthal Odijk
Klein Sonsbeek - woon-werk
Klein Sonsbeek - overig
Scholeneiland Odijk
Scholeneiland Odijk
Scholeneiland Odijk
Scholeneiland Odijk
Churchillhalterrein
Anne Frankterrein
Anne Frankterrein
Anne Frankterrein
Anne Frankterrein
Klein Sonsbeek - woon-werk
Klein Sonsbeek - overig
Breed Werkhoven
Breed Werkhoven

vrijstaand
aaneengebouwd
vrijst. + 2/1 kap
vrijstaand
aaneengebouwd
aaneen/app/patio(?)
app. koop
app. koop
app. huur
aaneengebouwd
2/1 kap
app. koop
vrijst + 2/1 kap
app. huur
app. huur
2/1 kap (?)
app. huur (?)
vrijstaand
vrijstaand
app. starters
appartement A
appartement B
2/1 kap
appartement
app. Huur
app.koop
aaneengebouwd
2/1 kap
vrijstaand
vrijstaand
app.huur
2/1 kap + aaneen

Totaal

Verwachte aantal nieuwbouwwon. p/jr
Indicatie jaar van oplevering
2007 2008 2009 2010 2011 2012
22
38
49
12
10
16
19
5
18
10
10
21
42
18
19
8
8
3
2
15
30
14
6
12
25
10
10
15
3
2
12
40
47

197

141

59

75

0

Hoewel er een grote bouwopgave ligt in het oostelijk deel van de provincie
Utrecht werkt de provincie Utrecht niet zonder meer mee aan nieuwe woningbouwlocaties. Er is immers een aanpassing op het streekplan nodig. In de
gemeentelijke notitie Motivering woningbouwopgave (d.d. maart 2007)
wordt daarop ingegaan. Daarbij spelen de volgende overwegingen een rol.
Strategisch bouwen
Prognoses wijzen uit dat de gemeente Bunnik afstevent op een onevenwichtige bevolkingssamenstelling in 2020 (gegevens van de provincie Utrecht,
gebaseerd op de bronnen CBS en ABF Research). Een strategisch woningbouwprogramma met specifieke aandacht voor de doelgroepen jongeren/starters, doorstarters en ouderen zal doorstroming in gang zetten,
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waarmee de demografische ontwikkelingen worden bijgestuurd. Zo kwam
naar voren in een gesprek op 15 januari 2007 met een hoogleraar van de
Faculteit Geowetenschappen, sociale geografie en planologie van de Universiteit Utrecht dat het geringe aanbod van woningen voor ouderen, in samenhang met de sterke vergrijzing die uit de demografische prognoses blijkt,
pleit voor het bouwen voor ouderen, al dan niet in de vorm van woonzorgcomplexen. Maar, dé oudere bestaat niet. De ene oudere heeft met 55
jaar al gebreken en de andere is met 95 jaar nog mobiel en volledig zelfstandig. De ene oudere is alleen maar geïnteresseerd in een huurappartement, de
andere zoekt een koopwoning in de vorm van een patiowoning met veel
woonkwaliteit. Bunnik zou met het bouwen van ouderenwoningen de doorstroming op gang kunnen brengen: verhuisketens waarbij door nieuwbouw
voor ouderen een plek ontstaat voor de doorstroming van jonge gezinnen,
waarvan de kinderen weer naar school gaan. Dit heeft ook een positief effect
op de Wmo. Ook voor jongeren/starters is er weinig aanbod. Dit geldt met
name voor Odijk. De hoogleraar beveelt aan om een deel van de regionale
taakstelling voor starters (circa 300 woningen) op te pakken. De groep starters is onder te verdelen in woonruimtestarters, huishoudenstarters en koopstarters. Zoals al eerder is vermeld, vormt Bunnik een perfecte omgeving
voor gezinnen met (kleine) kinderen. Het verdient aanbeveling om Bunnik op
deze kwaliteit verder te ontwikkelen. Gezinnen met jonge kinderen zijn voor
met name de kern Werkhoven een doelgroep, aldus deze hoogleraar.
Woningbehoefte
In gezamenlijke opdracht van de gemeente Bunnik en woningcorporatie
Portaal is in 2004 door Companen een woningbehoefteonderzoek opgesteld.
Op basis van dit onderzoek wordt de Bunnikse woningbehoefte ingeschat op
600 woningen (uitgaande van een planperiode van 10 jaar).
De starters zijn vooral op zoek naar huurwoningen in het goedkope segment
op de appartementenmarkt. De doorstromers willen vooral een kwaliteitsverbetering en maken de sprong van huur naar koop en zoeken vooral in de
duurdere en luxere segmenten.
Senioren zijn vooral geïnteresseerd in huurwoningen waarbij geen trappen
gelopen hoeven te worden, al dan niet in combinatie met zorgmogelijkheden.
Deze groep wordt, als gevolg van de vergrijzing, steeds groter. De vergrijzing
en de extramuralisering (het zoveel mogelijk zelfstandig wonen van mensen
met een lichamelijk handicap of mensen met een verstandelijke handicap en
(ex)psychiatrische patiënten) heeft tot gevolg dat er een grotere vraag is naar
woonvormen gecombineerd met zorg. Het huidige aanbod binnen de gemeente is echter beperkt.
Binnen de gemeente Bunnik is vooral een tekort aan goedkope woningen
(starters) en dure woningen (doorstromers die een kwaliteitsslag willen maken). Het midden en middendure segment zijn goed vertegenwoordigd. Bunnik kan met de huidige woningmarkt niet voorzien in de groeiende vraag van
senioren naar nultredenwoningen.
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Het rapport 'Knellende ruimten', opgesteld door adviesbureau RIGO
(11/2005), in opdracht van vier corporaties uit het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU), ziet voor Bunnik een potentiële extra
(zoek)capaciteit van 1300 woningen. Volgens RIGO krijgt iedere gemeente
in het herziene rijksbeleid de mogelijkheid om zorg te dragen voor de opvang
van de eigen groei qua woningbehoefte. Over de wijze waarop deze eigen
behoefte berekend moet worden, bestaat echter onduidelijkheid. De bepalende factoren hierbij zijn volgens RIGO:
1.
2.

natuurlijke ontwikkelingen (geboorte en sterfte);
individualisering en extramuralisering;

3.

migratiepatronen (vestiging en vertrek).

Het RIGO heeft de gevolgen hiervan inzichtelijk gemaakt voor de gemeente
Bunnik. Daaruit komt naar voren dat als gevolg van de natuurlijke ontwikkelingen tot 2015 120 woningen nodig zullen zijn. Individualisering en extramuralisering zorgen ervoor dat het aandeel zelfstandige huishoudens
toeneemt. Factoren als op jongere leeftijd gaan samenwonen, meer alleenstaanden, gezonder en langer levende mensen en zorg in reguliere woningen
leiden volgens RIGO in Bunnik tot een behoefte van ongeveer 730 woningen
tot 2015.
Tenslotte spelen de migratiepatronen een rol. Dat betreft personen en huishoudens die vertrokken zijn omdat zij geen geschikte woning konden vinden,
terugkeerders (bijvoorbeeld na een studie) en personen die in Bunnik werkzaam zijn en naar Bunnik willen verhuizen. Deze migratiepatronen leiden tot
een behoefte van ongeveer 200-300 woningen tot 2015.
Wat het woon-werkverkeer voor Bunnik betreft heeft de gemeente te maken
met een uitgaande pendel van globaal 5.000 werkenden en een inkomende
pendel van globaal 8.000 werkenden. Uitgaande van dit positieve saldo heeft
de gemeente Bunnik te maken met een potentiële vraag naar 3.000 woningen.
Over de feitelijke vraag hieromtrent zijn geen concrete gegevens beschikbaar.
Samenvattend zal de behoefte tot 2015 in de gemeente Bunnik, op basis van
de bevindingen van RIGO, met circa 1.100 woningen toenemen.
Daarnaast is het van belang om met een strategisch woningbouwprogramma
een verhuisketen in gang te zetten, zodat een bijsturing van de demografische
ontwikkelingen bereikt kan worden. Daarbij is het met name van belang om
te reageren op de vergrijzing
Met de voorgestane woningbouw wil de gemeente de kernen versterken en de
kansen vergroten om lokale voorzieningen te behouden. Dat komt de leefbaarheid ten goede.
De gemeente realiseert zich dat sprake is van een 'open woningmarkt', waarbij het bouwen voor alleen de lokale behoefte praktisch niet uitvoerbaar is.
Zo opereert de gemeente Bunnik uitdrukkelijk in het bredere verband van met
name het Kromme Rijngebied. Zo rekent de gemeente Bunnik het tot haar
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taak om 30% sociale woningbouw te realiseren, voor de eigen inwoners en
inwoners uit de regio. Dat levert een extra woningbouwtaakstelling op voor
de gemeente Bunnik.
Tevens zorgt woningbouw voor opbrengsten die worden aangewend voor het
versterken van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten, voor de omlegging van de N229 en tekorten op de binnenstedelijke herontwikkelingen.
Zoals weergegeven in de Toekomstvisie is het met het oog op de leefbaarheid
en de sociale samenhang van belang dat nieuwbouw gepleegd wordt, verspreid over de drie kernen. Op basis van de bovenstaande argumenten is het
verantwoord om in het Structuurplan uit te gaan van 150 woningen in Bunnik, 1.000 bij Odijk en 300 bij Werkhoven.
In de eerder genoemde gemeentelijke notitie wordt opgemerkt dat de 'Ontwikkelingsvisie 2015-2030, Noordvleugel Utrecht -verdichting en kwaliteit'
van de NV Utrecht voor de langere termijn het gemeentelijke standpunt met
betrekking tot Bunnikse woningbouwopgave ondersteunt.

Werken

4.9

De beroepsbevolking in de gemeente Bunnik bedroeg in 2005 ongeveer
5.700 personen. Hiervan zijn 5.500 inwoners feitelijk werkzaam. Dat is 39%
van de inwoners. In vergelijking met de overige gemeenten in de provincie
Utrecht is dit laag. Van de Bunnikse werkzame beroepsbevolking werkt eenzelfde percentage (39%) binnen de eigen gemeente (2.170 inwoners).
Op een totaal aantal arbeidsplaatsen van 7.772 is het Bunnikse aandeel 28%.
Dit is het laagste aandeel van alle Utrechtse provincies. Ter vergelijking; het
hoogste scoort Wijk bij Duurstede met een aandeel van bijna 74% 8.
De gemeente Bunnik kent een bovengemiddelde inkomende pendel: 73% van
de arbeidsplaatsen binnen de gemeente wordt ingenomen door mensen die
van buiten de gemeente komen. Veelal wonen deze mensen wel binnen de
provincie, en zelfs binnen de regio. Ongeveer kwart van de mensen die in de
gemeente werken, komt van buiten de provincie Utrecht.
Het lage aandeel inwoners dat in de eigen gemeente werkt houdt eveneens in
dat de gemeente een hoge uitgaande pendel kent. Maar liefst ruim 30% werkt
in Utrecht, 10% in Zeist en 20% in Nieuwegein, Houten en de overige gemeenten in de provincie Utrecht.

8

Bron: Pendelonderzoek provincie Utrecht, 2006
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Inkomende pendel (2006)
Bunnik
27%
Utrecht
10%

buiten
provincie
24%

rest provincie
19%

Wijk bij
Duurstede
Houten 6%

Utrechtse Zeist
Heuvelrug 5%
4%

5%

Bron: Provincie Utrecht Kerngegevens (2006)

Indien de woningbouw in de gemeente Bunnik is afgestemd op de vraag van
de inkomende pendel, zal deze afnemen. Dat is een duurzame ontwikkeling
met alle positieve gevolgen van dien:
-

het aantal (auto)verkeersbewegingen in en rond de gemeente zal kunnen verminderen wat weer positieve gevolgen heeft voor de verkeersdruk in de ochtend- en avondspits
ook voor het milieu zitten hier duidelijk positieve aspecten aan.

-

Nader onderzoek zal deze aannames moeten bevestigen.
De werkloosheid binnen de gemeente Bunnik is relatief laag, namelijk 3%,
voor de regio en landelijk bedraagt de werkloosheid respectievelijk 5% en
6,5%.
De leegstand die de afgelopen jaren is opgetreden in de regio Utrecht, is
goeddeels aan de gemeente Bunnik voorbijgegaan. De gemeente heeft een
relatief krappe markt. Bunnik heeft nauwelijks uitgeefbaar bedrijventerrein
beschikbaar.
De bestaande bedrijventerreinen in de gemeente Bunnik staan hierna beschreven.

Kern

Bunnik

Naam

Bruto (netto)

Typologie

Milieu-

Representatief

bedrijventerrein

opp. in ha

De
twaalf
Apostelen

9,8 (7,5)

Gemengd:kantoren
en deels bedrijven

II en III

niet verouderd

De Rumpst

10 (7,5)

zware

III en IV

deels gedateerd

categorie

bedrij-

Aantal
bedrijven

Arb.pl.

66

2.178
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vigheid

Odijk

Werkhoven

Totaal

Voormalig
veilingterrein

9,0 (7,6)

III

verouderd

Van
terrein

4,5 (3,5)

III

verouderd

Dam

76

755

Kosterijland

24,3 (20,9)

gemengd kantoren en deels
bedrijven

II, III en IV

bedrijvigheid gedateerd

32

857

µW=DQG

1,0 (0,6)

gemengd

II

enigszins gedateerd

13

38

MOB-terrein

7,0 (5,5)

II en III

in voorbereiding

Klein Sonsbeek

0,5

II

in aanbouw

3

8

1.047

7.772

Wonen-plus

68,8 (55,7)

Bron: provincie Utrecht, 2005/2006, bewerking/inventarisatie gemeente Bunnik

De provincie Utrecht peilt periodiek de uitbreidingsbehoefte onder bedrijven
(PAR-enquete). In de laatste peiling onder Bunnikse bedrijven (2005) geven
19 bedrijven aan te willen verhuizen. Slechts 3 daarvan hebben verhuisplannen naar buiten de gemeente Bunnik, de overige willen in Bunnik blijven (9)
of weten de nieuwe bestemming nog niet (7). De aanname lijkt gerechtvaardigd dat onder deze laatste categorie bedrijven zitten die wel in Bunnik willen blijven, maar ´onbekende bestemming´ aangeven omdat er in Bunnik
momenteel geen nieuwe locaties beschikbaar zijn. De 19 bedrijven zijn goed
voor 295 werkzame personen.
Een recente enquête onder leden van de Bunnikse Handel en Industrie Kring
(BHIK), met een respons van ruim 30%, brengt naar voren dat 75% van de
bedrijven denkt te groeien de komende 5 jaar. De helft daarvan denkt de
groei op de huidige locatie te kunnen opvangen, de andere helft zoekt een
andere locatie, liefst binnen Bunnik.
De belangrijkste kwalitatieve conclusies uit deze twee onderzoeken: er is een
duidelijke uitbreidings-/verplaatsingsbehoefte onder Bunnikse bedrijven en
de meeste bedrijven willen graag in Bunnik blijven.
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5

R u i m t e l i j k
b e l e i d s k a d e r

Europees en Rijksbeleid

5.1

Vanuit de Europese samenwerking (EU) is de verplichting ontstaan, om het
Europese beleid (en de richtlijnen) door te laten werken in nationaal beleid.
Op basis hiervan moeten ruimtelijke initiatieven getoetst worden aan bijvoorbeeld Natura 2000, het verdrag van Malta en de Kaderrichtlijn Water.
In de Nota Ruimte (2004) is het nationaal ruimtelijk beleid beschreven.
Dat beleid is er op gericht ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak binnen Nederland. Meer specifiek richt het zich op vier algemene doelen: versterking van de internationale
concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een
vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke (inter-)nationale
ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid.
Met de Nota Ruimte hebben gemeenten en provincies meer ruimte gekregen
om eigen ruimtelijk beleid te voeren.
Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het rijk uit van de
bundelingsstrategie. Daarbij wordt voldoende aanbod van ruimte gereserveerd voor stedelijke functies en wordt bij de vraag aangesloten. Er wordt
optimaal gebruik gemaakt van de ruimte die in het bestaande bebouwde gebied aanwezig is en er wordt ruimte geboden aan gemeenten, om te kunnen
bouwen voor de eigen bevolkingsgroei. Daarbij wordt de infrastructuur optimaal benut, het groen in en om de stad in samenhang met het bebouwd gebied verder ontwikkeld en aangesloten op het watersysteem. Ook voor
mobiliteit en infrastructuur gaat het rijk uit van een bundelingsstrategie. Om
op toekomstige ontwikkelingen voorbereid te zijn, wordt rekening gehouden
met de benodigde uitbreidingsruimte voor de hoofdinfrastructuur.
In de Nota Mobiliteit wordt het ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd in de Nota
Ruimte, verder uitgewerkt en wordt het verkeers- en vervoersbeleid beschreven. De Nota Mobiliteit geeft de hoofdlijnen van het nationale verkeers- en
vervoersbeleid voor de komende decennia. Centraal staat dat mobiliteit een
noodzakelijke voorwaarde is voor economische en sociale ontwikkeling. Een
goed functionerend systeem voor personen- en goederenvervoer en een betrouwbare bereikbaarheid zijn essentieel om de economie en de internationale
concurrentiepositie van Nederland te versterken.
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Het rijksbeleid is gericht op een goede inpassing van infrastructuur in stad en
land en op opheffing en voorkoming van barrièrewerking.
Om een voldoende goede milieukwaliteit te realiseren en knelpunten te voorkomen, moeten milieu- en veiligheidsaspecten, naast andere belangen, vroegtijdig en geïntegreerd in de ruimtelijke planvorming betrokken worden.
Hierdoor kan de basiskwaliteit worden gegarandeerd en soms meer dan dat
worden gerealiseerd.
De gemeente Bunnik valt binnen de beschermingsgebieden Staatsnatuurmonument Raaphof, Nationaal landschap Rivierengebied en de belvedèregebieden Nieuwe Hollandse Waterlinie, Kromme Rijngebied, Heuvelrug en de
rijksmonumenten Amelisweerd/Rhijnauwen en Langbroekerwetering.

Nationale landschappen

5.2

In de Nota Ruimte (2004) heeft het Rijk twintig Nationale Landschappen
aangewezen. Dat zijn gebieden met internationaal zeldzame, unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten. Deze
kwaliteiten moeten behouden blijven en waar mogelijk versterkt worden. In
samenhang zal de toeristisch-recreatieve betekenis moeten groeien. Uitgangspunt is dat de nationale landschappen zich in sociaal-economisch opzicht voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere
kwaliteiten van het gebied worden behouden of worden versterkt. Als strateJLHYRRUKHWUXLPWHOLMNEHOHLGZRUGWGDQRRNJHKDQWHHUG³EHKRXGGRRURQtZLNNHOLQJ´ ,Q DOJHPHQH ]LQ JHOGW GDW ELQQHQ QDWLRQDOH ODQGVFKDppen
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, mits de kernkwaliteiten van het
landschap worden behouden of worden versterkt. De gemeente Bunnik heeft
te maken met twee Nationale Landschappen: Nieuwe Hollandse Waterlinie
en Rivierengebied.
Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie
Dit is van oorsprong een militaire verdedigingslinie ter bescherming van de
grote steden in het westen. De linie is 85 kilometer lang, van Pampus/Muiden
tot in de Brabantse Biesbosch. Vanaf het begin van de 19e eeuw tot aan de
Tweede Wereldoorlog is aan de linie gebouwd. Aan de oostkant van de verhoogde hoofdverdedigingslijn kon het land via een ingenieus stelsel van
waterinlaten in enkele dagen onder water worden gezet. Op de vele kwetsbare plaatsen zijn forten gebouwd met open schootsvelden. Het noordelijk deel
van de linie valt samen met de Stelling van Amsterdam. De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) zal op termijn worden genomineerd als werelderfgoed
bij UNESCO.
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Nieuwe Hollandse Waterlinie (uit: Overkoepelend Uitvo eringsprogramma Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse W aterlinie, december 2006)

Op het grondgebied van de gemeente Bunnik zijn rond 1870 twee forten
gebouwd: Fort Rhijnauwen en Fort Vechten. Fort Rhijnauwen beslaat een
oppervlakte van 31 hectare, waarmee het het grootste fort is uit de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Fort Vechten, met een terreinomvang van 17 hectare,
is gebouwd nabij de plaats waar ooit de Romeinse vlootbasis Castellum Fectio lag.
De forten Rhijnauwen en Vechten waren bedoeld als zogenaamde gedetacheerde forten en waren daartoe voorzien van een ruim, stevig reduit met
gracht en brug. Dit reduit was een fort in een fort met een eigen bezetting. De
forten hadden tot taak om de Houtense vlakte en de er naast gelegen werken
te verdedigen.
Fort Rhijnauwen is een indrukwekkende vesting, maar ook een waardevol
natuurgebied. Het fort was jarenlang niet toegankelijk voor publiek. Op Fort
Vechten daarentegen, dat sinds 1996 eigendom is van Staatsbosbeheer, zijn
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er regelmatig publieksdagen en het wordt verhuurd voor vergaderruimte,
feesten en openluchttheater. Tevens is het bezoekerscentrum Nieuwe Hollandse Waterlinie gevestigd op Fort Vechten.
De kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn:
-

samenhangend systeem van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen;

-

groen en overwegend rustig karakter;

-

openheid.

Het gaat hier QLHWRPµEHYULH]LQJ¶YDQRQWZLNkelingen. Integendeel: door de
ruimtevraag zorgvuldiger in lijn met bestaande patronen te accommoderen,
kan de ruimtelijke kwaliteit juist worden ontwikkeld en verbeterd. Als verYROJRSGH1RWD%HOYpGqUHLVKHWSULQFLSHµEHKRXGGRRURQWZLNNHOLQJ¶LQ de
nota 'Hollandsche Waterlinie Panorama Krayenhoff II, ontwerp linieperspectief' uitgewerkt. Daarbij zal invulling worden gegeven aan de volgende ambities:
-

als deel van het nationale geheugen moet de linie weer bijdragen aan het

-

historisch besef en de regionale identiteit;
de ecologische functie van de linie moet, in samenhang met de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden, worden versterkt;

-

de linie moet bijdragen aan de regionale wateropgave.

3HUGHHOJHELHG]LMQLQ3DQRUDPD .UD\HQKRII,, µSURMHFWHQYHORSSHQ¶RQWZLkkeld. In dit verband is de enveloppe Rhijnauwen-Vechten relevant, waarbinnen het doel is om de onderlinge relatie tussen de twee forten en de opbouw
van een landschappelijk, recreatief netwerk te versterken:
1. behoud, veiligstelling en herstel van aanwezige waarden:
-

waar nodig bestaande waarden herstellen;

-

behoud van bestaande waarden veilig stellen via bestemmingsplannen
en aanwijzing tot rijksmonument;

opstarten projecten ter behoud en ontwikkeling van NHW.
2. vergroten beleefbaarheid
-

forten zoveel mogelijk voorzien van functies met openbaar karakter;

-

IRUWHQ9HFKWHQ¶W+HPHOWMHHQZHOOLFKWRRN5hijnauwen beter zichtbaar
maken vanaf de openbare weg;

-

opstarten diverse activiteiten ter benadrukking van schootsvelden, kringen en groepsschuilplaatsen;

-

door communicatie en PR de betekenis en het belang van behoud van de
aanwezige waarden kenbaar maken waaronder een nationaal informatiecentrum NHW in fort Vechten;

benadrukken van de kruising tussen NHW en Romeinse Limes.
3. vergroten toegankelijkheid
-

de fortenlijn ontwikkelen als een doorgaande, recreatieve route;
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-

waar mogelijk de liniezichtlijn en de accessen als recreatieve routes
versterken;

-

de verschillende elementen op de routes beter toegankelijk maken;

-

de bereikbaarheid van specifieke objecten (bijv. informatiecentrum
Fort Vechten) voor autoverkeer verbeteren.
4. vergroten maatschappelijke, ecologische en economische toekomstwaarde
-

landschappelijke en natuurlijke versterking geïnspireerd op de kenmerken van de NHW;

-

met gebiedsontwikkeling inspelen op eventuele kwantitatieve, dan wel
kwalitatieve wateropgave;

-

stimuleren van gevarieerd aanbod van recreatieve voorzieningen;

-

kansen bieden aan de ontwikkeling van streekeigen initiatieven.

Nationaal Landschap Rivierengebied
Het Nationaal Landschap Rivierengebied (NLR) ligt in de provincies Utrecht
en Gelderland. Het Utrechtse deel bestaat uit het Kromme Rijngebied. Het
Kromme Rijngebied is globaal begrensd door de Utrechtse Heuvelrug in het
noorden, de Nederrijn en de Lek in het zuiden en Utrecht en Nieuwegein
(A27) in het westen.
De gebiedsopbouw is ontstaan in de ijstijd en nadien door de inwerking van
de Rijn. Het gebied is gevormd door de dynamische geschiedenis van de
Rijn. Dat is af te lezen aan de huidige loop van Nederrijn, Lek en Kromme
Rijn, aan de oeverwallen ter plaatse van oude rivierlopen en aan de kommen,
die zijn ontstaan in oude overstromingsvlaktes. Sprake is van hoogteverschillen en bijbehorende grondgebruik: akkerbouw, fruitteelt, dorpen en lintbebouwing op de hoger gelegen randen van de Heuvelrug, op de oeverwallen en
op de stroomruggen, terwijl veeteelt ter plaatse van de lager gelegen kommen
voorkomt. Het gebied Langbroekerwetering met bospercelen en landgoederen vormt hierop een uitzondering. Dat betreft een kwelrijk kommengebied
tussen de Heuvelrug en de Kromme Rijn, waarin bij de gebiedsontginning de
Langbroekerwetering is gegraven.
Het gebied kent een opeenvolging van verschillende, lineaire landschappen,
waarvan de mate van openheid sterk verschilt. De kommen en de uiterwaarden zijn (relatief) open. De flanken van de Heuvelrug, de Langbroekerwetering en het Kromme Rijngebied vormen halfopen landschappen. De beboste
Heuvelrug is het meest besloten landschapstype.
Daarnaast is de betekenis van de Kromme Rijn op het gebied van verdedigen
en vestigen van belang. Al in de Romeinse tijd was de Kromme Rijn onderdeel van de Limes, terwijl het in de middeleeuwen een transportroute was
tussen Utrecht en Dorestad, waarlangs de dorpen zijn ontstaan.
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Samenvattend zijn de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie:
-

schaalcontrast van zeer open naar besloten;

-

samenhangend stelsel van rivier ± uiterwaard ± oeverwal - kom;

-

samenhangend stelsel van hoge stuwwal ± flank ± kwelzone ± oeverwal
± rivier;

-

Kromme Rijn als vesting en vestiging.

Het is vooral van belang om deze verschillende vormen te behouden en te
versterken. Hiertoe is per landschapstype een ontwikkelingsperspectief geschetst, afhankelijk van de kernkwaliteiten. Relevant voor de gemeente Bunnik zijn:
1. Landschap van de open kommen
Kenmerkend voor de open kommen is een weidegebied met een rationele
strokenverkaveling en langgerekte bebouwingslinten langs de centrale wetering. De kernkwaliteiten hangen hier sterk samen met het grondgebruik:
veeteelt. Daarnaast vindt plaatselijk fruitteelt op de oeverwallen plaats. Er
wordt ingezet op een duurzame ontwikkeling van de veeteelt. Vernatting is
een mogelijke ontwikkeling in het kader van een robuust watersysteem.
2. Landschap van de stroomrug
Fruitteelt is een belangrijke functie op de stroomruggen. Daarnaast is de
voornaamste bebouwing uit het gebied hier geconcentreerd in de vorm van
kernen en linten. De stroomruggen van het Kromme Rijngebied kennen een
blokverkaveling met golvend reliëf en slingerende wegen. Verdere ontwikkeling van de fruitteelt is mogelijk, indien deze zorgvuldig wordt afgestemd op
het watersysteem en goed landschappelijk wordt ingepast.
3. Landschap van de Langbroekerwetering
De Langbroekerwetering heeft een copeverkaveling met kleinschalig, halfopen karakter. De afwisseling van bos, houtsingels, lanen, hagen, buitenplaatsen en landgoederen, ridderhofsteden, poorten, lanen en zichtassen is
uniek in Nederland. Bijzonder zijn de afwisseling tussen open smalle, langgerekte ruimtes met zuwes en meer besloten bossen, grienden, hakhoutpercelen
en populieren bossen, het karakteristiek transparant bebouwingslint langs de
wetering. Om het karakter van het gebied te behouden is conservering van de
afwisseling van open en besloten kavels nodig. Natuurontwikkeling en nieuwe landgoederen behoren hier tot de mogelijkheden.
De kernkwaliteiten zijn direct verbonden aan het invloedsgebied van de rivier. Dit gegeven vormt met de globale begrenzing uit de Nota Ruimte (zie
de groene lijn in de afbeelding van de begrenzing) voor de provincie Utrecht
het vertrekpunt voor de nadere verkenning van de begrenzing. In het kader
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van de concept-ontwerp streekplanuitwerking Nationale Landschappen (september 2007) is een begrenzingsvoorstel gemaakt voor het Utrechtse deel.

Rode lijn als begrenzing van het nationaal landschap R ivierengebied, gedeelte Kromme Rijn. De groene lijn is de gl obale begrenzing uit de Nota Ruimte (uit: concept -ontwerp
Streekplanuitwerking Nationale Landschappen, 2007)

De Nota Ruimte stelt zich op het principe, dat migratie saldo nul geldt voor
het Nationale Landschap Rivierengebied. In iedere gemeente zal voldoende
ruimte worden geboden om te voorzien in de natuurlijke bevolkingsaanwas,
gedefinieerd als het aantal woningen dat nodig is wanneer het saldo van alle
verhuisbewegingen op nul wordt gesteld. Dit wordt ook wel de 'migratiesaldo
nul'-benadering genoemd (bron: Nota Ruimte).
Het principe van migratiesaldo 0 biedt in beginsel slechts bouwmogelijkheden voor de natuurlijke aanwas van kernen. Er is dan geen enkele speelruimte
om (tijdelijk) extra te bouwen voor het wegnemen van een onevenwichtige
woningvoorraad, gezien de actuele behoefte van doelgroepen als bijvoorbeeld
ouderen en starters. Ook extra woningbouw in het kader van rood voor groen
en zelfs binnen de rode contour past niet op voorhand binnen de visie van het
Rijk.
In het goedkeuringsbesluit over het RSP heeft GS toegezegd om in beginsel
mee te werken aan een streekplanafwijking voor een beperkte woningbouwontwikkeling bovenop het huidige streekplanprogramma ten westen van
Odijk en Werkhoven in de periode tot 2015. Hoewel nog overeenstemming
moet worden bereikt over het exacte aantal woningen, is nu al duidelijk, dat
zelfs een bescheiden aantal het principe van migratiesaldo 0 te boven zal
gaan.

Provinciaal beleid

5.3

Eind 2004 heeft de provincie het Streekplan Utrecht vastgesteld, met een
planhorizon tot 2015. De provincie zet in op een beheerste groei. Dit betekent
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dat ruimte wordt geboden aan stedelijke groei, maar alleen voor zover de
landschappelijke kwaliteiten daarbij gewaarborgd kunnen blijven.
Om de kernkwaliteiten van het landelijk gebied optimaal te benutten en te
ontwikkelen, is het landelijk gebied opgedeeld in een viertal zones.
Het grondgebied van de gemeente Bunnik maakt voor een deel onderdeel uit
van de Ecologische Hoofdstructuur. De gemeente valt voornamelijk binnen
landelijk gebied 2 en deels binnen landelijk gebied 1 en 3.
-

landelijk gebied 1: stedelijk uitloopgebied;

-

Dit is landelijk gebied grenzend aan stedelijk gebied met een stedelijke invloed door een afwisseling van (dag)recreatieterreinen, recreatief
groen, fiets- en wandelpaden, begraafplaatsen, volkstuincom-plexen,
maneges, sportvelden, agrarisch gebruik, incidentele tuinbouw en
kleine natuurgebieden en ecologische verbindingszones;

-

landelijk gebied 2: hoofdfunctie agrarisch.
Agrarisch gebied met zowel grondgebonden als niet-grondgebonden
landbouw (intensieve veehouderij); veel gebieden met grondgebonden
landbouw hebben landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische
waarden en worden gekenmerkt door recreatief medegebruik. Binnen
deze zone bevinden zich ook kleine recreatie- en natuurgebieden en

-

ecologische verbindingszones;
landelijk gebied 3: verweving van functies.
Afwisselend en landschappelijk waardevol gebied met verweving van
landbouw, natuur, dag- en verblijfsrecreatie, intensiever gebruikte militaire terreinen en (in enkele gevallen) bestaande zeer extensieve
woonmilieus. De verweving kan zowel betrekking hebben op perceelsniveau (bijv. intensief recreatief gebruik op de Utrechtse Heuvelrug) als op een mozaïek van gescheiden functies;

De ecologische hoofdstructuur, inclusief de gebieden die vallen onder de
Natuurbeschermingswet, en de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden heeft provincie begrensd met een 'groene contour'. Binnen deze gebieden geldt het
nee-tenzij principe. Dit houdt in dat nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de nabijheid van deze gebieden niet zijn toegestaan als deze
de wezenlijke kenmerken van het gebied significant aantasten, tenzij er geen
reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang.
Strak rond de dorpen Bunnik (inclusief de locatie Brothers/Raaphof), Odijk
en Werkhoven zijn de rode contouren getrokken, waarbinnen de verstedelijking moet plaatsvinden. Voor de gehele gemeente Bunnik is in het Streekplan
voorzien in een woningbouwprogramma van 300 woningen, welke vooral
middels inbreiding, restcapaciteit en herontwikkeling worden gerealiseerd.
De inbreiding in Bunnik bestaat uit plekken nabij de Stationsweg. Voor Odijk
zijn de in gang gezette invullingen van het Rijneiland en het terrein tegenover
het gemeentehuis opgenomen. In Werkhoven is een westelijke uitbreiding
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voorzien op de streekplankaart, in de zone tussen de Achterdijk en het sportcomplex en nabij de hoek Weerdenburgselaan-Herenstraat.
In het Streekplan is tevens de verbreding van de A12 en de aansluiting van
Houten, over het grondgebied van Bunnik, voorzien.

Uitsnede Streekplankaart (2004)
De standpunten van de provincie ten aanzien van de uitbreidingsmogelijkheden zijn inmiddels wat genuanceerd, mede naar aanleiding van het Regionaal
structuurplan en de gemeentelijke reacties daarop. Daardoor is thans een
situatie ontstaan waarbij een partiele herziening van het streekplan zal worden vervaardigd om woningbouw ten behoeve van de locale woningbehoefte
mogelijk te maken, op basis van een door Gedeputeerde Staten aanvaardbaar
geacht Structuurplan. Het voorliggende Structuurplan heeft mede die functie.

Regionaal beleid en overig
b o v e n l o k a a l 5.4
Noordvleugel Utrecht Ontwikkelingsvisie 2015 -2030
concept versie oktober 2006
De Ontwikkelingsvisie is een lange termijnvisie en beslaat een periode die
buiten de planperiode van het structuurplan ligt. Aangezien ingrepen van nu
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invloed hebben op de langere termijn, wordt toch een beschrijving gegeven
van de ontwikkelingsvisie van de Noordvleugel Utrecht. De opgave voor de
noordvleugel bestaat uit het realiseren van 65.000 woningen, plekken voor
werkgelegenheid en het ontwikkelen van groene longen en blauw-groene
gebieden, welke deels ook recreatief gebruikt kunnen worden. Er zijn vooralsnog twee opties om de bovengenoemde programma's in te vullen.
Programma A richt zich op verdichting en kwaliteit bij bestaande bebouwing.
In deze optie worden er onder andere mogelijkheden gezien om langs de
landschappelijke drager Kromme Rijn en de oude linten, landelijk en dorps te
wonen. Verder wordt vooral ingezet op herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Met de A optie zijn 33.500 woningen te realiseren. De rest van de
taakstelling zal middels de zoekzone uit de B-opties gevonden moeten worden. Deze optie bestaat uit extra verdichting rondom de haltes van Randstadspoor en langs het infrastructuurnetwerk, al dan niet in combinatie met
kantoren en/of bedrijven. Rond het station en de snelwegafrit Bunnik zijn
dergelijke locaties. Een deel van de B optie bestaat uit een zoeklocatie in de
Flevopolder.
In bestaande kernen kunnen extra woningen gekoppeld worden aan bestaande
of geplande hoogwaardige busvoorzieningen en het toevoegen van woningen
aan bestaande historische lintenstructuren, om zo de landschappelijke dragers
te versterken.
Voor het realiseren van de blauwgroene gebieden gaat het deels om de al
lopende projecten als Nieuwe Hollandse Waterlinie en deels om het versterken van de karakteristieke zone van het Vechtplassengebied naar het Noorderpark en via de Heuvelrug naar de Gelderse Vallei.
Voor de Kromme Rijn en Lekzone zal bezien moeten worden, in hoeverre
een organische groei te realiseren is met name bij kernen waar aangesloten
kan worden op goede openbaar- vervoersverbindingen.
Regionaal Structuurplan
Het centrale thema van het Regionaal structuurplan (RSP) van het Bestuur
Regio Utrecht (BRU) is beheerste dynamiek. Daarbij wordt het oostelijk deel
van de regio gezien als gebied, waarbij op zoek gegaan moet worden naar
economische dragers voor het landschap.
Om een bijdrage te kunnen leveren aan de positie van de Randstad, dient de
regio te voorzien in:
1.

Voldoende locaties voor kwantitatieve en kwalitatieve opgaven voor
de woningbouw.
Voor de gehele regio Utrecht is in het RSP een woningbouwtaakstelling opgenomen van 52.500 woningen in de periode van 2005 tot
2015. Een van de locaties die daarbij in beeld is, is een nieuwbouwlocatie tussen Bunnik, Werkhoven en Houten.

88
029.00.02.12.00 - Deel A - Structuurplan gemeente Bunnik 2007-2015 - 6 december 2007

Amendement
van
de
gemeente
Bunnik
op
het
RSP:
De gemeente Bunnik wijst de woningbouwlocatie tussen Bunnik, Werkhoven en
Odijk af. Gekozen is voor enkele honderden woningen bij Werkhoven, substantiele woningbouw in de dorpskern Bunnik door het uitplaatsen van enkele grote
bedrijven en een aanmerkelijke versterking van Odijk in westelijke richting,
waarbij uitgegaan wordt van ongeveer 1000 woningen.
Woningbouw wordt ingezet om groen/blauw en grijs te kunnen realiseren. De
provincie heeft vervolgens in een reactie op het RSP aangegeven, dat Bunnik
alleen voor de locale behoefte mag bouwen.

2.

Bedrijvigheid die een bijdrage levert aan de economische positie van
de Randstad.
Om de Randstad internationaal te profileren zal er ruimte geboden
moeten worden aan bovenstedelijke functies en werkgelegenheid. Locaties in de stad Utrecht, waaronder de Uithof (Science Park, maar
ook locaties langs de A2 en A12) zijn daarbij in beeld. Er zal ingezet
moeten worden op een aantal sterke clusters in de sectoren kennis en

3.

dienstverlening.
Infrastructuur en mobiliteitsstromen, om tegemoet te komen aan de
regio als kruispunt van Nederland.
Ten aanzien van infrastructuur kiest de regio voor een kwaliteitssprong. De bovengenoemde ontwikkelingen langs snelwegen passen
daarbinnen. Ruimtelijke ontwikkelingen zullen vooral plaats vinden
nabij knooppunten van openbaar vervoer, waaronder het randstadspoorstation in Bunnik. Tevens is een extra ontsluiting van Houten
voorzien, met een nieuwe aansluiting op de A12 bij Bunnik. Het beleid richt zich op het verbeteren en uitbreiden van langzaamverkeersroutes.

Amendement van de gemeente Bunnik op het RSP:
De gemeente Bunnik plaatst de afweging van de in het RSP aangegeven tracé
van de ontsluiting van Houten in een breder perspectief. Dat heeft ertoe geleid
dat, in het kader van het A12 SALTO-project, thans meerdere varianten onderzocht en beoordeeld worden (MER-studie).

4.

De nadere invulling van nationale landschappen, met water als ordenend principe. Er zal aandacht zijn voor de toegankelijkheid van
groengebieden vanuit het stedelijk gebied, waardoor het tekort aan natuur- en recreatiegebieden vermindert. De gebieden van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie kunnen daarbij een rol spelen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en andere gebieden van cultuurhistorische en archeologische waarden dienen ingepast te worden in ruimtelijke plannen.
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De regio wil ook ruimte bieden aan impulsen voor de vitaliteit van het platteland. Een groot deel van agrariërs in de regio heeft geen volledig inkomen
meer uit de landbouw. In de toekomst zal deze ontwikkeling zich alleen maar
versterken. Nevenactiviteiten kunnen bestaan uit landschap- en natuurbeheer
en in de nabijheid van stedelijk gebied kunnen deze ook bestaan uit recreatieve activiteiten, verkoop van streekeigen producten en dergelijke.
Verder wil de regio water als ordenend principe hanteren en ruimte bieden
aan de wateropgave.
Zoals uit de bovenomschreven doelstellingen is op te maken, past de lagenbenadering bij de visie van de regio. De ondergrond, gevormd door landschappelijke en cultuurhistorische aspecten, vormt de basis. Ontwikkelingen
worden gekoppeld aan netwerken van water en infrastructuur.

Uitsnede plankaart RSP

Lokaal beleid

5.5

Toekomstvisie Bunnik
In 2004 is de Toekomstvisie Bunnik vastgesteld. Het voorliggende structuurplan vormt de ruimtelijke uitwerking van die toekomstvisie. De toekomstvisie biedt diverse keuzemogelijkheden. Na het aantreden van het nieuwe
gemeentebestuur zijn de keuzes ingevuld. Voor de volledigheid wordt hieronder een omschrijving gegeven van de gehele Toekomstvisie zoals die is
vastgesteld, waarna wordt ingegaan op de gemaakte keuzes.
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De toekomstvisie is gestoeld op vijf kwaliteitspijlers:
Sterke identiteit:
de identiteitsdragers Kromme Rijn en Nieuwe Hollandsche Waterlinie
dienen beter ontsloten te worden, zodat deze dragers beter toegankelijk
zijn:
-

Meer beeldkwaliteit in dorpen, bedrijfsloc aties
en landelijk gebied:
- nieuwbouw in de dorpen dient zorgvuldiger ingepast te worden in
de omgeving, waarbij meer gelet moet worden op het totaalbeeld.
De entrees, centrale pleinen en de relatie tussen dorp en omringend
-

landelijk gebied, moet versterkt worden;
de uitstraling van bedrijvenparken dient verbeterd te worden, een
goede beheersregeling kan daarbij een hulpmiddel zijn;

-

er zal aandacht moeten zijn voor bebouwing in het landschap en

bestaande karakteristieken in een gebied.
Duurzaam:
ontwikkelingen dienen zo opgezet te worden dat veranderingen mogelijk zijn binnen de structuren van de identiteitsdragers (Fort vechten,
Fort Rhijnauwen, Amelisweerd, kasteel Beverweert, landhuizen, karakteristieke boerderijen en fruitboomgaarden); gebieden en gebouwen zijn duurzaam als ze, door de tijd heen, andere functies kunnen
bevatten;

-

Leefbaarheid:
de overheid is niet de enige verantwoordelijke voor de leefbaarheid
van de (woon)omgeving, ook bewoners dienen hun verantwoording te

-

dragen voor eigen leefomgeving;
Sociale samenhang:
om de sociale samenhang te vergroten zijn ontmoetingsmogelijkheden
nodig.

De gemeente Bunnik bestaat uit drie dorpen met ieder een eigen karakter en
bevolking. Zo bevat Bunnik een groot aandeel hoog opgeleiden en is het
sterk op Utrecht (Uithof) gericht. Werkhoven daarentegen is een landelijke
kern, met een hechte gemeenschap. Odijk zit, ook letterlijk, hier tussenin.
Gesteld kan worden dat de inwoners zich veeleer verbonden voelen met hun
dorp en in mindere mate met de gemeente als geheel.
In de Toekomstvisie is weergegeven dat de gemeente opgedeeld kan worden
in de volgende gebieden:
-

landgoederenzone: deze zone bestaat uit bos en landgoederen. Binnen
dit gebied is weinig dynamiek aanwezig;

-

cultuurhistorische as van Romeinse Limes/Kromme Rijn en Hollandsche Waterlinie: in dit gebied kunnen potenties uitgebuit worden, onder andere door de recreatie en het toerisme te versterken;
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-

halfopen landelijk gebied: als gevolg van het verdwijnen van de agrarische functie speelt in dit gebied functieverandering een belangrijke
rol;

-

overig agrarisch gebied: in dit gebied is de dynamiek groot door een
toename van niet-agrarische bedrijvigheid.

Naast de gebiedsbeschrijvingen is ook per beleidsveld een omschrijving van
de gewenste ontwikkeling gegeven.
Toerisme
Ten aanzien van het toerisme wordt opgemerkt dat de potenties op het gebied
van recreatie en toerisme, zoals de forten, grens Romeinse rijk, Kromme Rijn
en fruitboomgaarden, benut dienen te worden. Het streven is hierbij gericht
op:
-

meer verblijfstoerisme (bed-and-breakfast, kleine campings);
fiets- en wandelroutes;

-

meer halteplaatsen voor fietsers en wandelaars (horeca/terras).

Agrarisch gebied
Zolang agrarische ondernemers de versterking van de beeldkwaliteit en identiteit van het landschap kunnen realiseren, houdt de agrarische sector voorrang boven andere ontwikkelingen.
Agrarische bedrijfsbeëindiging leidt niet automatisch tot minder agrarische
grond, aangezien de overblijvende agrarische bedrijven meer grond nodig
hebben. Agrarische gebouwen verliezen hun functie, eventuele functieverandering naar recreatie, toerisme en bijzondere woonvormen is mogelijk, waarbij de beeldkwaliteit versterkt moet worden.
Er moet nog verder gezocht worden naar ingrijpender alternatieven, bijvoorbeeld combinaties met recreatie zorgvoorzieningen of werklandschappen,
voor het geval er wel agrarische grond vrijkomt.
Groene werklandschappen met kleinschalige, kennisintensieve hoogwaardige
werkgelegenheid is een mogelijkheid na verdwijning van agrarische bedrijven, maar het landschap dient groen te blijven.
Werkgelegenheid en voorzieningen
De Toekomstvisie spreekt zich uit voor kantoren in het groen en een accent
op dienstverlening. Tot het jaar 2020 gaat het in de toekomstvisie om 7.2 ha
nieuw bedrijventerrein, waarna de verdere mogelijkheden in regioverband
dienen te worden bezien.
Aandacht is vereist voor voorzieningen voor tweeverdieners met kinderen
(bijvoorbeeld brede scholen) en ouderen (grotere koopappartementen met
voorzieningen op de begane grond). Tevens wordt aandacht gevraagd voor
voorzieningen voor jongeren van 18-20 jaar.
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Een en ander kan nader uitgewerkt worden, waarbij er twee opties zijn:
1.

Voorzieningenpark:
Initiatieven om voorzieningen te bundelen, worden in deze optie ondersteund. Door het bundelen van voorzieningen is de overlevingskans
groter (non-stop-shopping).
Voorzieningen verplaatsen naar een (nieuw) voorzieningenpark in het
hart van de gemeente. Maar wel voorzieningen in kernen behouden
voor minder mobiele mensen zoals ouderen, tenzij het vervoer goed
geregeld wordt. De vrijkomende plekken worden hierbij ingevuld met
woningbouw/werkgelegenheid.

2.

Buurten bij de buren:
Het is ook mogelijk ervoor te kiezen voornamelijk gebruik te maken
van voorzieningen in de buurgemeenten. De huidige voorzieningen
binnen de gemeente verdwijnen dan. Er hoeft in deze optie minder
groen opgeofferd te worden. Er dient dan wel vervoer voor minder
mobiele bewoners te worden geregeld. De voorzieningen die overblijven kunnen van een hoge kwaliteit zijn.

Wonen
In de Toekomstvisie is aangegeven dat het niet gewenst is om Odijk en Bunnik uit te breiden. De dorpen mogen niet aan elkaar groeien en hoger bouwen
is ongewenst. Wel randen en toegangen en pleinen verbeteren. Er worden
twee opties genoemd voor woninguitbreiding:
1.
Werkhoven uitbreiden. Dit biedt ook mogelijkheden om het voorzieningenniveau op peil te houden;
2.

Een nieuw dorp tussen Houten en Odijk. Deze optie is, in het verlengde van de opmerkingen over het RSP, niet langer aan de orde. Daarbij
is thans o.a. een uitbreiding van Odijk (1.000 woningen in Odijk-west)
het uitgangspunt voor het Structuurplan.

Bestemmingsplan
2005)

buitengebied

(voorontwerp,

mei

De gemeente Bunnik is bezig met het opstellen van een bestemmingsplan
Buitengebied. Met dit bestemmingsplan wil de gemeente weer een actueel
kader hebben voor het buitengebied, waarbinnen tevens wenselijk geachte
ruimtelijke ontwikkelingen plaats kunnen vinden. De ontwikkelingen zijn
beschreven in een gebiedsvisie waarvoor, naast hoofddoelstellingen, per
deelgebied de mogelijke ontwikkelingen zijn aangegeven.
Een van die ontwikkelingen is het bieden van een kader voor Vrijkomend
Agrarisch Bebouwingbeleid (VAB-beleid). Op basis van dit beleid zijn, binnen het gehele buitengebied, kleinschalige (recreatieve) ontwikkelingen,
zoals een theehuis, een kaasboerderij, een zorgboerderij of opslag toegestaan.
In de kernrandzone zijn daarnaast nog extra mogelijkheden tot functieverandering toegestaan.
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Nieuwe woningen en niet-agrarische bedrijven zijn niet toegestaan. Loonwerkers worden actief gestimuleerd naar het voormalige MOB-complex te
gaan. Voor dit terrein is een apart bestemmingsplan opgesteld.
Het deelgebied Achterdijk en omgeving is aangewezen als agrarisch kerngebied. Het gebied tussen Houten en Fort Vechten wordt deels ingericht als
bos- en recreatiegebied (Nieuw Wulven).
In het deelgebied Fort Rhijnauwen en omgeving zijn de natuur- en landschapwaarden hoog. Deze worden met het bestemmingsplan beschermd. Ook
de huidige aanwezige agrarische functie heeft in dit deelgebied een plek
gekregen. De ontwikkelingen in het gebied liggen op het terrein van natuurontwikkeling en recreatie.
Ook binnen het deelgebied Kasteel Beverweert en omgeving vindt een verweving tussen natuur en agrarisch gebruik plaats. De natuur geniet bescherming. De aanwezige agrariërs krijgen, mits geen natuurwaarden worden
aangetast, de mogelijkheid om uit te breiden of van functie te veranderen.
Binnen het deelgebied komen twee (te ontwikkelen) ecologische verbindingszones voor: de Kromme Rijn en de Langbroekerwetering. Binnen deze
zone langs de Langbroekerwetering zijn eventueel nieuwe landgoederen
mogelijk.
Bestemmingsplannen kernen
Voor de drie kernen zijn gelijktijdig drie overeenkomstige bestemmingsplannen opgesteld en vastgesteld. Hiermee is een einde gekomen aan veel verschillende regelingen voor het bebouwde gebied van de gemeente. De
bestemmingsplannen regelen aan de ene kant de bestaande functies en bebouwing en aan de andere kant is per dorp een aantal ontwikkelingen opgenomen. Deze ontwikkelingen bestaan voornamelijk uit woningbouwlocaties.
Daarbij gaat het in de kern Bunnik voornamelijk om inbreidingslocaties en in
Werkhoven en Odijk vooral om locaties aan de rand van de huidige bebouwing. Voor enkele gedeelten is door de provincie goedkeuring onthouden.
Hiervoor is momenteel een herziening in voorbereiding.
Milieubeleidsplan
Gemeente
Bunnik duurzaam op weg

Bunnik

2002-2006;

Voor het structuurplan zijn alleen de natuurvriendelijke oevers langs de
Kromme Rijn van belang. Deze oevers zijn deels al aangelegd. In 2007 wordt
een nieuw Milieubeleidsplan opgesteld waarbij het uitgangspunt is dat milieu
en ruimtelijke ordening worden geïntegreerd. De basis wordt gevormd door
de gebiedskwaliteitsprofielen van de provincie. Na vaststelling van dit plan
dienen de daarin geformuleerde ambities als kader te dienen voor de ontwikkeling en beoordeling van ruimtelijke plannen. Zij functioneren als inspiratiebron om duurzaamheid en omgevingskwaliteit vroegtijdig mee te nemen in
het ontwerpproces.
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Groenstructuurplan: Groen Bunnik 2005-2015
Het Groenstructuurplan legt de hoofdgroenstructuur binnen de gemeente vast
en geeft een beschrijving van de gewenste ontwikkelingen.
De Kromme Rijn is bepalend voor de identiteit van de gemeente. Alle dorpen
liggen langs de Kromme Rijn. De dorpen liggen in een half open landschap
waar ook landgoederen en buitenplaatsen aanwezig zijn.
Er is tevens een sterke relatie tussen het buitengebied en de kernen. Zo vormt
de parkstrook in Odijk de relatie met het buitengebied, terwijl Bunnik en
Werkhoven transparante dorpsranden hebben, met belangrijke zichtlijnen
vanuit het buitengebied de kern in.
Met het groenstructuurplan wordt gestreefd naar behoud en versterking van
de relatie tussen stedelijk en landelijk gebied. Het groenstructuurplan richt
zich daarnaast op het versterken van het cluster met een ecologische potentie
te weten landgoed De Niënhof, sportcomplex Tolhuislaan en Golfbaan de
Brakel. Hiermee wordt onderstreept dat deze (recreatieve) gebieden eveneens
een doelstelling op het gebied van natuurontwikkeling hebben.

Figuur: visiekaart groenstructuurplan
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Uitgangspunten voor het groenbeleid zijn:
de open relatie tussen de dorpen en het stedelijk gebied dient open te
blijven;
-

de lijnen van de doorgaande verbindingen en wijkverbindingen moeten worden geaccentueerd met groen, bijvoorbeeld in de vorm van
wegbeplanting. Hierbij dient wel aandacht voor de omgeving te zijn;

-

lijnen in open gebieden moeten transparant blijven;
het gecultiveerde groen in (het centrum van) de kernen vormt een
contrast met het groen van het landelijk gebied. Dit contrast tussen
stedelijk en landelijk gebied dient behouden te blijven en versterkt te

-

worden.
de Kromme Rijn moet ook in de toekomst waarneembaar zijn binnen
de kernen;

-

goede recreatie verbindingen moeten behouden blijven en ontwikkeld

-

worden;
de identiteit van centrumgebieden kan versterkt worden door gebruik
te maken van solitaire bomen op punten waar een accent gewenst is en

-

beplanting op markante en functionele plekken;
in de woonwijken moet het groen aangepast zijn aan het karakter van
de wijk, waarbij het groen zoveel mogelijk uit grotere eenheden dient
te bestaan (geen snippergroen) en geen rijen bomen maar veel meer
solitaire bomen;

-

de entrees van de kernen kunnen versterkt worden middels groen.

Maatschappelijke beleidsnota's
In de diverse maatschappelijke beleidsstukken komen nauwelijks onderwerpen aan de orde die ruimtelijk relevant zijn op het niveau van een structuurplan. Enkele ruimtelijke onderwerpen, die op een lager schaalniveau van
belang zijn, worden voor de volledigheid genoemd:
de gemeente stimuleert en initieert het opzetten van brede scholen:
(Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor de kern Bunnik);
-

om de verbinding tussen de dorpen te versterken wordt voorgesteld,
door middel van kunst, de drie dorpen visueel te verbinden (Beelden
in Bunnik).

Welstandsnota
Om welstandseisen te kunnen stellen heeft Bunnik, net als de meeste andere
gemeenten een welstandsnota vastgesteld.
De gemeente is opgedeeld in gebieden die als ruimtelijke eenheid beschouwd
kunnen worden, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten op bestaande wijken.
Per gebied is een beschrijving van de karakteristieken gegeven en zijn welstandscriteria geformuleerd. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen
regulier welstandsniveau, plus en bijzonder.
Binnen de gebieden met een regulier niveau is het beleid gericht op het handhaven van bestaande kwaliteiten. Gebieden binnen het plus- niveau behoeven
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extra aandacht. Ontwikkelingen dienen een bijdrage te leveren aan bestaande
kwaliteiten of deze te versterken. In deze gebieden is wel enige dynamiek
mogelijk.
Bijzondere welstandsgebieden zijn gebieden die een bijzondere bescherming
nodig hebben. Er is extra aandacht voor ruimtelijke kwaliteit.
Bunnik

buitengewoon

mooi;

gebiedskwaliteit

voor

het buitengebied
In het buitengebied van Bunnik zijn diverse cultuurhistorische waarden aanwezig; de bunkers en de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en ondergrondse resten van de verdedigingslinies als grens van het Romeinse Rijk,
de Romeinse Limes. Er zijn beleidsadviezen geformuleerd voor de gebiedsinrichting:
de meandergordel van Zeist en van Houten als oude bebouwingslocaties herkenbaar maken, door het versterken van de overgang met de
-

aangrenzende meandergordels;
restgeulen herkenbaar maken en eventueel inrichten als waterberging,
mede ter versterking van de dynamiek van het gebied;

-

handhaving en accentuering van de afwateringssystemen;

-

handhaving van de regelmatige verkaveling in het gebied, bestaande

-

open gebieden, het tracé en karakter van de oude doorgaande wegen;
bestaande linten als belangrijke nederzettingsstructuur versterken,
bijvoorbeeld door ondersteunende beplanting en eventueel verdich-

-

ting;
bestaande solitaire bebouwing versterken door het open houden van
de omgeving.

Tevens zijn er beleidsadviezen geformuleerd voor ruimtelijke kwaliteitsbewaking. Deze adviezen richten zich op bouwplanniveau.
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6

U i t v o e r b a a r h e i d

Flora en fauna

6.1

In aanvulling op de bestemmingsplanprocedure moet, voor de uitvoering van
alle ruimtelijke plannen, worden onderzocht welke natuurwaarden aanwezig
zijn en of verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet zullen worden overtreden. In het kader van dit structuurplan is nog geen flora- en faunaonderzoek gestart.
In het kader van Europese regelgeving zijn in de Natuurbeschermingswet
speciale beschermingszones aangewezen voor vogels en zeldzame dieren.
Deze gebieden maken deel uit van Natura 2000, het Europese initiatief om
een ecologisch netwerk van natuurgebieden in Europa duurzaam te beschermen.
Dit betekent dat alle ontwikkelingen die plaatsvinden in deze gebieden of
grenzend eraan, moeten worden getoetst op de consequenties van de ontwikkeling voor de vogels of de habitat van de dieren die tot aanwijzing hebben
geleid.
Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden komen niet in de omgeving van de
gemeente Bunnik voor.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS), uitsnede kaart Gebieden
binnen groene contouren provincie Utrecht
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De kaart van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geeft aan dat in Bunnik
sprake is van twee belangrijke ecologische verbindingszones9.
1. De ecologische verbindingszone langs de Kromme Rijn. Dit is hoofdzakelijk een natte verbindingszone, met biotooptypen vochtige loofbossen,
vochtige schraallanden en stroomdalgraslanden. Deze verbindingzone
moet functioneren voor de gidssoorten bittervoorn, bermpje, poelkikker,
kamsalamander, ringslang, dwergmuis, ree, hermelijn, vleermuizen,
groene glazenmaker, zilveren maan, oranjetip, blauwborst patrijs en
kwartelkoning.
2. De verbinding langs de spoorlijn Utrecht-Den Bosch, een multifunctionele zone voor zowel droge als natte biotooptypen. Hier gaat het om de
gidssoorten bittervoorn, dwergmuis, hermelijn, ree, vleermuizen, ringslang, zandhagedis, rugstreeppad, kamsalamander, groene glazenmaker,
blauwborst en patrijs.
In het noordwestelijke deel van de gemeente Bunnik liggen nog enkele gebieden die behoren tot de EHS, zoals het gebied van en rondom de forten
Rhijnauwen en Vechten en het natuurontwikkelingsgebied Oud- en Nieuw
Wulven. Ook het gebied ten oosten van de Kromme Rijn, waaronder het
gebied op de grens van Bunnik, Driebergen en Zeist en het gebied rond de
forten behoort voor een groot deel tot de Ecologische Hoofdstructuur.
Staatsnatuurmonument Raaphof, ten westen van Odijk, heeft de status van
Natuurbeschermingswetgebied. Dit Raaphofse bosje bestaat voornamelijk uit
essenhakhout met enkele struwelen van sleedoorn en meidoorn. Het heeft een
grote botanische waarde dankzij de aanwezigheid van karakteristieke soorten
van het Elzen-Vogelkersverbond, zoals bosandoorn, bosaardbei, brede wespenorchidee en vogelmelk. Tevens kent het gebied een rijke mossenvegetatie
op oude essenstobben. Verder is het gebied van betekenis voor broedvogels,
zoals ransuil, steenuil, torenvalk en diverse zangvogels. Voorts is een dassenburcht aanwezig in het Raaphofse bosje.
Bij ontwikkelingen zoals het omleggen van de N229 en een eventuele functieverandering van Brothers moeten de gevolgen voor het Natuurmonument
worden onderzocht.
In het kader van het mer-rapport (oktober 2007) zijn de beschikbare gegevens
over flora en fauna bijeengebracht. Dat geeft een goede indicatie van de
waarden op dit punt. Evenwel, voordat ontwikkelingen gaan plaatsvinden, zal
nader flora- en faunaonderzoek verricht moeten worden.

9

Bij deze pagina is gebruik gemaakt van gegevens uit MER A12 SALTO, 12 oktober 2007
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Geluidshinder

6.2

Ten aanzien van het thema geluid bevindt zich in het plangebied een aantal
geluidszones. Het gaat hier om spoorwegverkeer, wegverkeer en industrielawaai.
Spoorweglawaai
Door en langs het plangebied lopen twee spoorlijnen: Utrecht-Arnhem en
Utrecht-Den Bosch.
De eerstgenoemde spoorlijn is voorzien van een zone van 400 m en de tweede spoorlijn kent een zone van 500 m. Indien men binnen deze zones ontwikkelingen wil laten plaatsvinden, dient een geluidsonderzoek te worden
verricht.
Wegverkeerslawaai
Vanuit de Wet geluidhinder bevindt zich langs bijna elke weg een geluidszone. Er zijn slechts een paar uitzonderingen. De breedte van een dergelijke
zone is afhankelijk van de ligging en het aantal stroken.
Eén of twee rijstroken
Stedelijk gebied
Buitenstedelijk
gebied

200
250

Drie of vier rijstroken
350 (drie of meer)
400

Vijf of meer rijstroken
600

Wegen die vooral van belang zijn ten aanzien van de woningbouwontwikkeling zijn de A12 (inclusief het effect van de voorgenomen verbreding), de
N229, de N411, de N410 en de Achterdijk. Daarnaast zijn er ook in de kernen
nog vele andere zoneplichtige wegen aanwezig, zoals ProvincialewegStationsweg-Schoudermantel in de kern Bunnik. Daarbij hebben wegen met
een maximumsnelheid van 30 km/uur geen geluidszone.
Indien ontwikkelingen zijn voorzien binnen deze zones, dient bij het opstellen van bestemmingsplannen (of andere planvormen) een geluidsonderzoek
te worden uitgevoerd. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de
gecumuleerde effecten van de verschillende geluidsbronnen (cumulatiefactor).
Gezien de autonome groei van het wegverkeer en de mogelijke woningbouw,
zal de geluidsoverlast alleen maar toenemen. Niet ondenkbaar is dat ten behoeve van de woningbouw maatregelen moeten worden genomen. Dit kunnen zowel brongerichte als effectgerichte maatregelen zijn.
Bijzondere aandacht verdient de omlegging van de N229 ter hoogte van
Odijk en de geluidssituatie ter hoogte van de inbreidingslocatie in Bunnik en
de uitbreidingslocaties ten westen van Odijk en Werkhoven.
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Vanuit de gewijzigde Wet geluidhinder (1 januari 2007) geldt een voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting op de gevels van woningen van 48 dB
voor wegverkeer. Voor nieuwe situaties is het mogelijk voor woningen ontheffing te verlenen tot 53 dB (buitenstedelijk gebied) of 58 dB (stedelijk
gebied). Voor spoorwegverkeer geldt een voorkeursgrenswaarde op de gevels
van woningen van 55 dB. Er kunnen hogere waarden worden vastgesteld tot
maximaal 68 dB (stedelijk gebied) en 63 dB (buitenstedelijk gebied).
De Milieudienst stelt momenteel een rekenmodel op, waarmee de geluidscontouren binnen de gemeente in kaart worden gebracht. Daarmee kan snel een
eerste inzicht worden gegeven in het geluidsaspect, zodat dit tijdig wordt
onderkend bij de nadere uitwerkingen van dit Structuurplan.
Industrielawaai
Binnen de gemeente Bunnik zijn geen gezoneerde bedrijventerreinen aanwezig.
Er komen op diverse plaatsen in de gemeente Bunnik bedrijven voor die een
milieueffect hebben op de omgeving. Dat geldt vooral op De Rumpst en
Kosterijland. Daarbij dienen de bedrijven te voldoen aan hetgeen in de Wet
milieubeheer is geregeld. Daarin zijn onder andere normen opgenomen voor
de geluidsbelasting ten gevolge van bedrijfsactiviteiten.

Luchtkwaliteit

6.3

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 verplicht gemeenten bij het opstellen van
ruimtelijke plannen de grenswaarden uit dit besluit in acht te nemen (artikel 7
van het Besluit luchtkwaliteit). Het doel van het besluit is het beschermen
van mens en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. De
luchtkwaliteit vormt een belangrijk aandachtspunt bij de verdere uitwerkingen van het structuurplan. Op dat moment dienen de waarden voor verschillende stoffen (stikstofdioxide, zwevende deeltjes/fijn stof, zwaveldioxide,
koolmonoxide, benzeen en lood) te worden berekend in zowel de huidige
situatie als de toekomstige situatie. Voor Nederland zijn de grenswaarden
voor stikstofdioxide en zwevende deeltjes/fijn stof het meest belangrijk.
Een bepalende factor voor de luchtkwaliteit is de toename van het aantal
verkeersbewegingen in een bepaald gebied ten gevolge van de bouw van
extra woningen. Daarnaast kunnen zich in het plangebied ook bedrijven bevinden die emissies veroorzaken.
Significant voor de situatie omtrent de luchtkwaliteit zijn vooral de grotere
wegen die door en langs Bunnik lopen. Het gaat dan vooral om de A12 en de
(omlegging van) de N229. De combinatie van hoge intensiteiten en korte
afstanden vanaf de weg bepalen de mate waarin wel of niet wordt voldaan
aan de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit.
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Het provinciale 'Rapportage Besluit Luchtkwaliteit 2005' geeft inzicht in de
luchtkwaliteitsituatie in de gemeente Bunnik. Daaruit blijkt dat in de gemeente Bunnik, langs een gedeelte van het wegennet, de grenswaarde van NO2
wordt overschreden. Langs een aantal van deze wegvakken is ook de plandrempel van de jaargemiddelde NO2 waarde overschreden. Ook ter hoogte
van woningen is bij een aantal wegvakken de grenswaarde en de plandrempel
van NO2 overschreden. De jaargemiddelde waarde van PM10 is niet overschreden langs wegen en ter hoogte van woningen. Daarentegen is de grenswaarde van 24-uurgemiddelde waarde van PM10 langs een aantal wegvakken
en ter hoogte van woningen wel overschreden, zij het niet in grote mate.
Voornaamste knelpunt binnen de gemeente is de provinciale weg N229.
Op grond van deze bevindingen is de gemeente Bunnik verplicht om volgend
jaar wederom te rapporteren. Op grond van de overschrijdingen van de plandrempel van NO2 en grenswaarde 24-uurgemiddelde waarde van PM10 is de
gemeente Bunnik bovendien verplicht om een luchtkwaliteitsplan op te stellen. Op basis van de rapportage over het jaar 2004 heeft de gemeente Bunnik
besloten een luchtkwaliteitsplan op te stellen om in 2010 te voldoen aan de
wettelijke norm. De resultaten van de rapportage over het jaar 2005 bevestigen deze noodzaak.
De gemeente heeft in de 'Rapportage luchtkwaliteit gemeente Bunnik 2006'
op basis van berekeningen inzicht gegeven in de locaties in de gemeente
Bunnik waar de luchtkwaliteit niet aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit voldoet. Uit het onderzoek blijkt dat plaatselijk, langs de A12 en de
N229, de concentratie stikstofdioxide de jaargemiddelde grenswaarde (40
?g/m3) wordt overschreden, maar er zijn geen overschrijdingen van de plandrempels. Ook de uurgemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide wordt
nergens overschreden.
De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof is niet overschreden. Wel is plaatselijk het aantal overschrijdingen van de grenswaarde
voor de 24-uurgemiddelde concentratie van fijn stof groter dan het wettelijke
toegestane aantal van 35 keer per kalenderjaar.
De overschrijdingen van de wettelijke normen (grenswaarden) betekent dat
de gemeente Bunnik ook over 2007 een luchtkwaliteitsrapportage moet opstellen.

Watertoets

6.4

Waterplan
De gemeente Bunnik gaat samen met de waterpartners de Provincie, het waterleidingbedrijf Vitens en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
een waterplan opstellen voor de gemeente.
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Het waterplan zorgt ervoor dat alle aspecten met betrekking tot water gestroomlijnd worden tot een herkenbaar en uitvoerbaar beleidsdocument
waarbij de nadruk ligt op de kernen. Het plan zal richtinggevend en kaderstellend zijn voor het omgaan met grondwater, drinkwater, afvalwater en oppervlaktewater en de waterketen als geheel.
Watergebiedsplan tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft het initiatief
genomen voor het opstellen van Watergebiedsplannen tussen Kromme Rijn
en Amsterdam-Rijnkanaal, Groenraven Oost-Maartensdijk en Langbroekerwetering. Aanleiding daarvoor vormen de geconstateerde knelpunten op het
gebied van waterhuishouding en waterkwaliteit. In samenwerking met de in
het gebied liggende gemeente, te weten Bunnik, Wijk bij Duurstede en Houten. Binnen de in het gebied aanwezige belangenorganisaties wordt naar
oplossingen gezocht voor de problematiek. De belangrijkste knelpunten vormen daarbij de wateraanvoer, de waterkwaliteit en de (diepe) grondwaterstand.
Waterwingebied
Binnen de gemeente wordt grondwater gewonnen ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Om te voorkomen dat het grondwater wordt vervuild, zijn
er beschermingsgebieden aangegeven waarbinnen eisen worden gesteld aan
bedrijven en particulieren om vervuiling van grondwater en bodem te voorkomen. Hoe dichter bij de bron hoe stringenter de eisen zijn.

Figuur: Beschermingsgebieden waterwingebied (bron: we bsite provincie Utrecht)

Situatie
Het grondgebied van Bunnik valt binnen twee stroomgebieden, te weten het
systeem van de Utrechtse Heuvelrug en het systeem van het AmsterdamRijnkanaal.
De inzijging in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug wordt sterk beperkt
door grondwateronttrekking en ingrepen in het watersysteem.
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Het water dat in het stroomgebied van de Utrechte Heuvelrug binnenkomt,
onder andere door neerslag, wordt voor een deel onttrokken door de frisdrankfabrikant Vrumona en het waterleidingbedrijf Vitens. De aanwezigheid
van stuwen in de Rijn en de Lek en de ligging van het Amsterdam-Rijnkanaal
zorgen voor verminderde kwel op de westflank van de Utrechtse Heuvelrug.
Het watersysteem van het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gevoed door infiltratie van regenwater, ingelaten oppervlaktewater en kwel.
De waterkwaliteit van zowel het oppervlaktewater als de waterbodems is niet
optimaal. Het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed door de landbouw
en door overstorten en lozingen van afvalwater. Op verschillende plaatsen
worden de waarden voor het maximaal toelaatbaar risico (mtr-waarden) overschreden.
Om de waterkwaliteit te verbeteren, wordt water ingelaten vanuit de Langbroekerwetering. Uitgangspunt daarbij is dat schoon (kwel-)water en kwelwaternatuur niet aangetast mogen worden door minder schoon water.
In Bunnik, maar ook in Driebergen, Zeist en de Bilt, zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties die negatief van invloed zijn op de waterkwaliteit van het
Kromme Rijngebied. Bij de installaties in Driebergen, De Bilt en Zeist zullen
nazuiveringstrappen, een extra zuiveringsproces, worden aangebracht.
De voorgenomen woningbouw kan grote invloed hebben op de watersituatie
in en rond de gemeente Bunnik en andersom heeft de watersituatie in en rond
Bunnik grote invloed op de vorm en de bouwwijze van de woningen. Het is
dan ook belangrijk vroegtijdig zicht te hebben op de wederzijdse consequenties van de woningbouw. Daarom dient het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden nauw te worden betrokken bij de verdere planontwikkeling. Hiertoe is op 5 maart 2007 een overleg gevoerd waarbij tevens de waterspecialisten van de provincie Utrecht en Vitens aanwezig waren. Kortheidshalve
wordt verwezen naar het verslag van die bijeenkomst dat als bijlage is toegevoegd.
Bij de inrichting van de locaties Odijk-west en Werkhoven-west zal rekening
worden gehouden met de eisen die aan de bouw van een uitleglocatie worden
gesteld, zoals een gescheiden rioleringsstelsel, afkoppelen van regenwater en
waterberging. Daarnaast dienen negatieve invloeden op de kwaliteit en de
kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater te worden voorkomen.
Maar ook bij de inbreidingslocaties en andere herinrichtingen en herstructureringen zal steeds worden bezien of er een wateropgave ligt en of de voorgenomen (her)ontwikkeling daaraan kan bijdragen.
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Bodem

6.5

In de bouwverordening is geregeld dat bouw pas kan plaats hebben als de
bodem geschikt is (of wordt gemaakt) voor het beoogde doel. Daarom dient
bij elk bouwinitiatief bodemonderzoek te worden verricht. Indien verontreinigingen worden aangetroffen, zullen de noodzakelijke maatregelen worden
genomen.
Er zijn diverse bronnen waaruit een indicatie van (de kans op) verontreiniging kan worden afgeleid. Zo zijn op de hieronder afgebeelde signaleringskaart van de provincie Utrecht (Bodemloket) de binnen de gemeente Bunnik
aanwezige Wet bodembescherminglocaties (Wbb) aangegeven, waar de bodem is verdacht of daadwerkelijk verontreinigd is, dan wel waar bodemonderzoek is uitgevoerd.

Uitsnede Bodemloket Provincie Utrecht

Daarnaast heeft de provincie Utrecht in 2004 een inventarisatie laten verrichten naar de aanwezigheid van gedempte sloten, ophogingen en stortplaatsen.
Bovendien beschikt de Milieudienst Zuidoost Utrecht over informatie over de
bodemkwaliteit.

Externe veiligheid

6.6

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen legt veiligheidsnormen op aan
bedrijven die een risico vormen voor personen.
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Voor het maken van het structuurplan betekent dit dat in ieder geval aandacht
aan het besluit moet worden besteed. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zal, zo is de verwachting, spoedig een regeling worden opgesteld. Voor
de opslag van munitie en vuurwerk gelden aparte regelingen.
Van belang ten aanzien van de externe veiligheid zijn het plaatsgebonden
risico (PR) en het groepsrisico (GR).
Het plaatsgebonden risico is een maat voor het overlijdensrisico op een bepaalde plaats waarbij het niet van belang is of op die plaats daadwerkelijk een
persoon aanwezig is. In het besluit is het plaatsgebonden risico gedefinieerd
als de kans per jaar dat een persoon, die onafgebroken en onbeschermd op
een bepaalde plaats in de omgeving van een inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met een gevaarlijke
stof. Dit risico laat zich goed ruimtelijk vertalen, aangezien het om punten
gaat waar zich een bepaald risico voordoet. Deze punten kunnen worden
verbonden tot een contour. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico zijn
grenswaarden gesteld.
Bij het groepsrisico gaat het om de kans per jaar dat een groep mensen, in
minimaal een bepaalde omvang, slachtoffer wordt van een ongeval. In het
besluit wordt dit gedefinieerd als de (cumulatieve) kans dat ten minste 10,
100 of 1.000 personen overlijden als direct gevolg van hun aanwezigheid in
het invloedsgebied van de inrichting en van één ongeval in die inrichting
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het groepsrisico moet worden
bepaald binnen het invloedsgebied van de inrichting. Voor het groepsrisico
gelden, anders dan voor het plaatsgebonden risico, geen grenswaarden, maar
slechts oriënterende waarden.

Uitsnede Risicokaart Provincie Utrecht
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Indien binnen het invloedsgebied, dan wel binnen de risicocontouren ontwikkelingen zijn voorzien, dienen de risico's voor de volksgezondheid te worden
bepaald.
De Risicokaart van de provincie Utrecht geeft de ligging van drie inrichtingen en drie transportroutes aan die relevant zijn voor de externe veiligheid.
De drie inrichtingen zijn:
-

Vrumona;

-

H.M. de Jong Koel- en Vrieshuis B.V. (ammoniakkoeling);

-

Tankstation De Slagmaat (lpg-installatie).

Bij de transportroutes gaat het om de A12 en de spoorlijnen Utrecht - Ede/
Wageningen en Utrecht - Den Bosch. Ten aanzien van deze routes zijn door
Rijkswaterstaat de zogenaamde Risicoatlassen uitgebracht.
Voor wat betreft de spoorlijnen vermeldt de Risicoatlas Spoor dat vervoer
plaats vindt van brandbare gassen, zeer brandbare vloeistof en zeer giftige
vloeistof. Er vindt echter geen overschrijding van de oriënterende waarde
voor het groepsrisico plaats. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico is
geen sprake van knelpunten.
De Risicoatlas 'Wegtransport gevaarlijke stoffen' vermeldt ten aanzien van
het wegvak 133 (A12) ter hoogte van Bunnik geen overschrijdingen van het
groepsrisico en plaatsgebonden risico.
Tevens is bekend dat langs het tracé van de Rijksweg A12 een NATO-leiding
(vloeistoffen) ligt. Verder zijn een aardgastransportleiding, regionale gastransportleidingen en het meet en regelstation Odijk van belang.
Ten aanzien van de herontwikkelingen in de kern Bunnik zal moeten worden
bekeken of wordt voldaan aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
Verder zal bij de ontwikkeling van de uitbreidingen bij Werkhoven en Odijk
en de inbreiding en herstructureringen in Bunnik rekening moeten worden
gehouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Daarnaast ligt de gehele gemeente in een overstromingsgebied. Vanuit de
externe veiligheid zijn hier evenwel geen beperkingen aan verbonden.
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7

P r o c e d u r e

Het Structuurplan is tot stand gekomen in een nauw overleg met de gemeentelijke project- en stuurgroep, belanghebbenden en -stellenden en betrokken
externe groeperingen. Zo zijn een klankbordgroep en een platvorm in de
verschillende stadia bij de tot standkoming van het Structuurplan betrokken.
Daarnaast heeft ook het gemeentebestuur op een actieve wijze deelgenomen
aan het proces, waaronder ook een excursie met raadsleden en het college.

Inspraak

7.1

Burgemeester en wethouders hebben het voorontwerpstructuurplan in hun
vergadering van 17 april 2007 vrijgegeven voor inspraak. Met ingang van 26
april 2007 heeft het plan gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Bunnik. Gedurende deze periode konden ingezetenen en
andere belanghebbenden hun reactie op het voorontwerpstructuurplan naar
voren brengen. Tevens zijn er twee inloopavonden gehouden op het gemeentehuis, op 9 en 22 mei 2007, welke door ruim 100 belangstellenden zijn bezocht..
Uiteindelijk zijn er 36 schriftelijke reacties ingediend. In deel B van dit Structuurplan, de Commentaarnota, wordt nader op deze 36 reacties ingegaan. De
brieven zijn daarin samengevat en van gemeentelijk commentaar voorzien.
Concepten van de commentaarnota zijn behandeld in de gemeentelijke project- en stuurgroep. Op 17 juli 2007 heeft er een opiniërende raadsvergadering plaatsgevonden over het voorontwerp-structuurplan en een concept van
de Commentaarnota. Op basis daarvan is het Structuurplan op onderdelen
aangepast.

Overleg ex artikel 10 Bro

7.2

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) is het voorontwerpstructuurplan toegezonden aan de volgende instanties:
1.
2.

Bestuur Regio Utrecht
Natuur en Milieufederatie Utrecht mede namens Stichting Het

3.

Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer
VAC Bunnik

4.

Dienst Landelijk Gebied Regio West, namens Landinrichtings-

5.

commissie Groenraven Oost
Gemeente Houten
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6.
7.

Werkgroep Natuurlijk Zeist-West
Recreatieschap Stichtse Groenlanden

8.
9.

Rijkswaterstaat
Milieudienst Zuid-Oost Utrecht

10.

Gemeente Zeist

11.
12.

ProRail
Kamer van Koophandel

13.
14.

N.V. Nederlandse Gasunie
Milieugroep Bunnik

15.
16.

Gemeente Utrecht, Dienst Stadsontwikkeling
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

17.

Koninklijke KPN N.V.

18.
19.

Provincie Utrecht, Dienst Ruimte en Groen
Ministerie EZ, Regio Noord-West

20.
21.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Ministerie VROM, IRO -Regio Noord-West

22.
23.

Ministerie LNV
Ministerie van Defensie

24.

Rijksdienst Oudkundig Bodemonderzoek

25.
26.

Rijksdienst Monumentenzorg
Staatsbosbeheer

27.
28.

ENECO - energie
WelMon Midden Nederland

29.
30.

Vitens
Bunnikse Handel en Industriekring

31.

Brandweer gemeente Bunnik

32.
33.

Politie regio Utrecht
Utrechts Landschap

34.
35.

Landschapsbeheer Utrecht
RAK Kromme Rijn

36.

Gemeente Wijk bij Duurstede

De instanties genoemd onder 19 t/m 36 hebben geen reactie gegeven. Daaruit
mag afgeleid worden dat deze instanties instemmen met het plan. De onder
19 en 20 genoemde instanties hebben dat ook expliciet schriftelijk verklaard.
Op de onder 1 t/m 18 genoemde brieven wordt nader ingegaan in de Commentaarnota, deel B van dit Structuurplan. De brieven zijn daarin samengevat
en van gemeentelijk commentaar voorzien.

Zienswijzen

7.3

Het ontwerp Structuurplan gemeente Bunnik 2007-2015 heeft vanaf 20 september 2007 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode
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is de mogelijkheid geboden om zienswijzen omtrent het Structuurplan kenbaar te maken. Gedurende deze periode zijn zienswijzen ingediend door:
1.
2.

Boron Management B.V, Zeist
ProRail

3.

M.T.M. Koolhaas, Lokhorstlaan 45, Bunnik

4.
5.

Gasunie
LTO, namens vennoten Burgweg 2a, Odijk

6.
7.

T.J. Bouwmeister, Achterdijk 69, Werkhoven
Natuur en Milieufederatie Utrecht mede namens St. Het Utrechts

8.

Landschap en Staatsbosbeheer
J.J.Th. Peek, Schoudermantel 62, Odijk

9.

Bunnik Let Op Uw Saeck

10.
11.

Scholten namens Peek, Camminghalaan 32
Scholten namens Brothers/Kassing

12.
13.

Bewoners Achterdijk / Pelikaanweg
J. van Wijk, Schadewijkerweg 4, Odijk

14.
15.

Gemeente Zeist
Dorpsraad Werkhoven

16.

Milieugroep Bunnik

17.
18.

Initiatiefgroep Wakker Odijk
Werkgroep Natuurlijk Zeist ± west

19.
20.

Stichting Milieuzorg Zeist
Stichting Rechtsbijstand, namens P.W. Mocking, Vinkenburgweg 3

21.

J. Jorna, Wethouder Hollaan 25, Odijk

Op 30 oktober 2007 is een hoorzitting georganiseerd om de indieners van
zienswijzen in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen mondeling toe te
lichten. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt.
De onder 1 t/m 19 genoemde zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn
ingediend. Deze zienswijzen voldoen daarmee aan het ontvankelijkheidsvereiste en worden derhalve ontvankelijk verklaard. Zienswijzen 20 en 21 daarentegen zijn zonder verschoonbare reden buiten de termijn ingediend. Deze
worden om die reden niet ontvankelijk verklaard.
In deel C van dit Structuurplan wordt nader ingegaan op de zienswijzen.
Deze worden daarin voorzien van een inhoudelijke reactie. Tevens wordt
inzichtelijk gemaakt hoe er in het Structuurplan mee wordt omgegaan
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B i j l a g e n

Bijlage I:

Verslag van overleg Watertoets in het
kader
van
het
concept-structuurplan
Bunnik op 5 maart 2007

Aanwezig: Marlies Dekkers (Provincie Utrecht), Goos Boelhouwer (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), Herman Korfage (Vitens), Henk van
Arendonk (BügelHajema Adviseurs), Gonneke Gelderloos en Hugo Steutel
(gemeente Bunnik).

1.

Opening en kennismaking

Gonneke Gelderloos opent overleg en heet aanwezigen welkom. Na korte
voorstelronde schetst zij de achtergrond en aanleiding tot het opstellen van
het Structuurplan. Tevens geeft zij toelichting op het proces en de te volgen
procedure.
De informatie is vertrouwelijk en de aanwezigen wordt gevraagd er op gepaste wijze mee om te gaan.
2.

Toelichting stand van zaken Structuurplan

Henk van Arendonk geeft a.d.h.v. de plankaart een inhoudelijke toelichting
op het conceptstructuurplan. Het structuurplan is vormvrij en indicatief van
karakter. Verdere uitwerking vindt plaats middels bestemmingsplannen. Op
hoofdlijnen kunnen nu al ontwikkelingsrichtingen m.b.t. het aspect water
worden meegenomen.
3.

Reactie aanwezige organisaties

Door de drie betrokken ''waterpartijen'' wordt het volgende aan input ingebracht:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR):
-

de totstandkoming van het structuurplan sluit in de tijd goed aan op de

-

start van het gemeentelijke waterplan;
aanbevolen wordt de verkregen informatie uit de startbijeenkomst van
het gemeentelijke waterplan in december 2006 te verwerken in het
Structuurplan;

-

het plangebied van het Structuurplan maakt onderdeel uit van twee
watergebiedsplannen;

-

voor de wateropgave is in dit gebied geen behoefte aan grote waterbergingsgebieden;

-

de fruitteelt kan in geval van nachtvorst (sproeien t.b.v. vorstbescherming) aanleiding geven tot grote hoeveelheden aan wateronttrekking.
Het watersysteem dient hierop te worden aangepast;

-

in het Watergebiedsplan is een aantal knelpunten geformuleerd. De
A12 Salto tracés bieden een kans om knelpunten op te lossen. Zo biedt
het Rijsbruggerwegtracé een kans om twee bestaande watergangen
met elkaar te verbinden waardoor de ontwatering van het gebied verbeterd wordt. Het Burgwegtracé biedt een kans voor de aanleg van een
watergang waarmee de fruitteelt geholpen is;

-

de onderdoorgang van de Kromme Rijn onder de A12 is een knelpunt
bij de waterafvoer ('flessenhals');

-

de twee herstructeringsgebieden in Bunnik, stationsgebied (Vrumona)
en het Oude Veilingterrein, bieden kansen om de huidige knelpunten
in waterberging op te lossen door het inpassen van waterbergingsmogelijkheden en het verbeteren van de waterafvoer;

-

de hoger gelegen gebieden in het plangebied bieden kansen voor de
woningbouw en de aanleg van wegen (op de stroomruggen). Deze gebieden leveren een voordeel op bij het bouwrijp maken;

-

HDSR heeft een aantal tekstuele opmerkingen op de door BügelHajema aangeleverde tekst en doet de aanbeveling om regels en richtlijnen t.a.v. het waterbeleid (rijksbeleid, provinciale richtlijnen en
Waterstructuurvisie) op te nemen in de tekst. Als aanzet voor deze
tekst kan gebruik gemaakt worden van de tekst die Tauw momenteel
opstelt m.b.t. het gemeentelijk Waterplan;

Provincie Utrecht:
-

er speelt een aantal grondwateraspecten in het plangebied, waaronder
drinkwateronttrekking met bescherming. De provincie beveelt aan om
in ieder geval het grondwaterbeschermingsgebied op de plankaart op

-

te nemen;
aanbevolen wordt om het afkoppelen van hemelwater als beleidsadvies mee te nemen;

-

er mag geen verslechtering van de kwaliteit van het grondwater optre-

-

den;
t.a.v. woningbouw de aanbeveling om te kiezen voor duurzaam water(beheer)systemen, al ligt deze aanbeveling meer op het niveau van
het bestemmingsplan;

-

op de plankaart tevens de Ecologische Hoofdstructuur opnemen.

Vitens:
-

pleit eveneens voor het opnemen van de beschermingszone van het

-

waterwingebied;
wijst op een uitbreiding van het waterwinterrein die op termijn zal
plaatsvinden;

-

om de kwaliteit van het water te verbeteren zal in het waterwingebied
een wateronthardingsinstallatie geplaatst gaan worden.

4.
Rondvraag, afspraken en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Het volgende wordt afgesproken:
Goos Boelhouwer en Jacob van Wier bestuderen het materiaal verkregen uit de startbijeenkomst gemeentelijk Waterplan en geven de relevante hoofdlijnen door aan BügelHajema;
-

het Structuurplan en het Waterplan zijn twee parallelle processen.
Afgesproken wordt dat de resultaten uit het Waterplan gaandeweg in
het proces van het Structuurplan zo veel mogelijk mee te nemen;

-

er wordt een verslag gemaakt van deze bijeenkomst dat als bijlage aan
het Structuurplan wordt toegevoegd.

Gonneke Gelderloos sluit de bijeenkomst en dankt aanwezigen voor geleverde inbreng.

Hugo Steutel,
15 maart 2007
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