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Samenvatting
Het bouwen van circa 20.000 woningen in twintig
jaar ten westen van de stad is een ongekende opga¬
ve voor Utrecht. Een al bestaande stad in zo korte
zo snel laten groeien is in Nederland nog niet
e e rdeX,^v e rt oo n d . En dat terwijl buurgemeente
VIeuten^^e Meern aansluitend nog eens zo'n 10.000
woningen^ouwt.

Zo'n unieke opgave vergt zorgvuldige sturing. Een langzaam gegroeide
stad huisvest op koète aistand van elkaar kenmerken uit verschillende tijds¬
perioden. Kijk naftr het bestaande Utrecht. Leldsche Rijn zal ongetwijfeld in
z'n geheel het tempel krijgen 'van rond de eeuwwisseling', zelfs van de
wisseling van'twee millennia. Een duidelijk tijdsstempel is echter iets
anders dprf eenvormigheid. Gelukkig maar, want voor eenvormigheid is
l.edtlsche Rijn veel te groot, voor saaiheid bestaat geen enkel motief, liet
gemeentebestuur van Utrecht staat een bijzonder afwisselend stadsdeel
voor ogen, waar vele nieuwe en oude inwoners zich hijzonder thuis en op
hun gemak voelen. Een stadsdeel dus waarin aan voel verschillende bewonerswensen tegemoet wordt gekomen en waar het bedrijfsleven z'n voor¬
keuren verwezenlijkt ziet.
Planontwikkeling begint echter bij de overheid. Die zorgt ervoor dat de
voorwaarden worden geschapen waaronder aan al die wensen tegemoet
kan worden gekomen. De overheid biedt een heldere structuur, waarbinnen
veel mogelijk is.
In het omvangrijke gebied worden deelgebieden benoemd. Nadat de
hoofdlijnen van de stedenbouwkundige ontwikkeling zijn vastgelegd in het
Masterplan Leldsche Rijn, worden nu in de voorliggende 'Ontwikkelingsvisie
Utrechts deel Leldsche Rijn' voor het Utrechtse deel van Leldsche Rijn pro¬
grammatische en stedenbouwkundige randvoorwaarden en kwalitatieve
eisen gegeven voor alle deelgebieden. De Ontwikkelingsvisie vormt een inte¬
graal programma van eisen, waardoor in do volgende fasen van planont¬
wikkeling sprake zal zijn van overzichtelijke projecten, heldere uitgangs¬
punten en ruimte voor het honoreren van verschillende gebruiker.swensen.
De Ontwikkelingsvisie zorgt er daarbij voor dat bij die opdeling in deelplannen en -projecten de samenhang niet verloren gaat.
De samenhang in het plangebied en de eigen identiteit van plandelen
worden vastgelegd met in het achterhoofd de mensen voor wie Leldsche
Rijn wordt ontwikkeld. In eerste instantie zullen dat vooral zich ontwikke¬
lende huishoudens zijn, veel tweeverdieners, en een groeiend aantal kinde¬
ren. Een belangrijk kenmerk van Leldsche Rijn is echter dat de bevolking
snel verandert. De verschillen in leeftijdstructuur met de rest van de stad
vlakken in de decennia die volgen behoorlijk af.
De samenleving verandert. Niet alleen door variatie in samenlevingsvor-

men, een toename van tweeverdieners en de vele culturele achtergronden,
maar ook door toepassing van nieuwe technologieën bij werk en privé. De
ontwikkeling van zakelijke netwerken zowel als die in de privé-sfeer neemt
in belang toe.
De wijze van besteding van de vrije tijd verandert mee. De ontmoetingsrunctie, 'kennen en gekend worden', 'zien en gezien worden', is van groot
belang bij bet ontwikkelen van netwerken. Door toenemende individualise¬
ring zal meer nadruk komen te liggen op vormen van vrijetijdsbesteding
waarvan men tijdstip, plaats en duur zeil' kan bepalen.
l.eidscbe llijn is een prima piek voor deze nieuwe ontwikkelingen, (ielegen midden in bet land, centraal in vele netwerken, gereed om van de
grond al' te worden opgebouwd en dus goed toegerust om op die nieuwe
ontwikkelingen in te spelen.
l.eidscbe Rijn wordt een stadsdcml waar nieuwe tecbnologicuui voor ieder¬
een beschikbaar zijn, doordat de bekab(ding daarop vanal'bet begin is toe¬
gesneden. De best ber<"ikbar(> locatie van Nederland doet die naam eer aan
doordat alle vervoerssoorten goed worden geregeld.
• De llets is misschien wel bet snelste middel van vervoer over de kortere^
afstand (binnen Utrecbt!), ook omdat er een uitgekiend Retspadenplan in
de Dntwikkelingsvisie is vastgcdegd.
• liet hoogwaardig openbaarvervoernetwerk (11()\') is in vrijwel alle uithoe¬
ken van l.eidscbe Rijn concurrercmd met welk ander vervoertniddel dan
ook.
• D(ï twee stadswegen zijn zo g(>situeerd en aan het r(>gional(^ en nationale
wegennet gekoppeld, dat elke plek in l.eidsclu! Rijn snel en zonder veel
overlast te veroorzaken, met de auto is te bereikim.
ll(>t ontstaan van sociale netwerken wordt gestimuleerd door (>(>n uitge¬
kiende organisatie van de verschillende voorzieningen.
• Zorgvoorzieningen worden geclusterd op vier plekken bij llOV'-baltes in
l.eidscbe Rijn. In die clnst(>rs zijn in ieder geval te vinden: e(>n gezondluMdscentrum Tnet buisartsen, (>en apotbcu^k, een consultatiebureau, zorg, s(>rvice
en wonen voor oudercm, een ccmtrurn met informatie en ondersteuning op
bet ternun van veiliglnud, milieu, wonen en woonomgeving, en verder
basisscholen en een kinderdagverblijf, gecombineerd met detailhandel.
• Voorzieningen waarbij kinderen centraal staan, worden in aanvulling op
de zorgclusters eveneens op vier pl(>kken geconcentreerd: enkele basis¬
scholen, een kinderdagverblijf, houwspeidtuin, kinderboerderij en vrije¬
tijdscentrum.
• li(m campus als concentratie van voorzieningen voor jongeren met onderwijs- en opleidingsdoeleinden en een bovenwijkse functie in combinatie
met (top)sportvoorzieningen, een centrum 'Mensen zoeken W(>rk', een
jongerencentrum met cultuur, recr(^atie, informatie en bul|)verlening,
(xd'en- en repetitieruimten.
• Ren transferium in combinatie met een grootschalige (s(imi-)commerciële
iTulooraccommodatie en grootschalige voorzieningen voor georganiseerde
topsport met een stedelijke en regionale functie, waaronder eventueel een
skicentrum, te verplaatsen sportvelden voor traditionele en nieuwe spor¬
ten, een brandweerkazerne en ambulancestandplaatsen.

De voorziening(Mi worden in wisselende intensiteit gemengd met detail¬
handel, wonen, werken en groenvoorzieningen. Met de groenvoorzieningen
en een aantal bijzondere stedenbouwkundige structuren is in Leidscbe Rijn
rond de tien voorzieningencentra een uniek netwerk van bijzondere plekken
en routes gecreëerd. Ook bet groene middengebied, waar in samenwerking
met Vleuten-De Meern een Hink deel van bet Utrecbtse recreatieve en spor¬
tieve programma wordt gerealiseerd, wordt met dit netwerk verbonden.
Het Masterplan Leidscbe Rijn laat twee aaneengesloten bebouwde gebie¬
den zien. één grenzend aan Vleuten-De Meern en één grenzend aan
Utrecbt. met een centraal gelegen parkgebied.
Nu er in overleg met bet Rijk. de Provincie en bet RRU (Restuur Regio
L'trecbt) voor gekozen is de A2 een klein stukje in westelijke richting op te
schuiven en tussen bet spoor en verkeersplein llooggelegeti een dijk te leg¬
gen. enkele overkappingen te geven en de? op(mblijvende delen gedeeltelijk
al'te dekken met geluidsschermen, is bet Utrecbtse deel van Leidscbe Rijn
ruwweg als volgt in te delen.
• De kern van Leidscbe Rijn tussen bet spoor Utrecbt-Oouda. bet Amster¬
dam-Rijnkanaal. de Leidscbe Rijn en bet centrale parkgebied. In totaal
wordt bet overgrote deel van luU woningbouwprogramma bier gereali¬
seerd: 67% of 13.400 woningen. Dit is bet plandeel dat door de integratie»
van de A2 een breed raakvlak krijgt met het bestaande Utrecbt. De in¬
vloed van de bestaande stad wordt, verlopend naar bet oosten, steeds
sterker. Andersom is aan de westkant van bet plangebied de aanwezigbeid van bet cimtrale middengebied voelbaar.
• Een tweede aaneengeslot(m woongebied ten noorden van het spoor van
geringere omvang (ca. 3800 woningen) met e(Mi minder directe band met
de bestaande stad. Het wordt aan de noordzijde begrensd door een grote
nieuwe werklocatie. 'Lage Weide West'.
• Tussen de Leidscbe Rijti en de A12 ligt bet derde plandeel. Er is in dit
gebied ruimte voor woningbouw op de oever van bet kanaal - t(>genover
Kanaleneiland - en langs de Leidscbe Rijn (circa 2800 woningen). Rondom
bet knooppunt Oudenrijn is bet overgrote deel van bet bedrijl's- en kanto¬
renprogramma ontworpen.
Er zijn verschillende bijzondere stedenbouwkundige eleimmten te onder¬
scheiden. Deze vormen knoüppunt(»n in bet stedelijk gebied ol'verbinden
verschillende plandelen met elkaar.
• Het stadsdeelcentrum van Leidscbe Rijn vormt bet zwaartepunt van bet
plan. op de kruising van do A2 en bet spoor. Station Utrecht-West ver¬
bindt de plandelen ten noorden en ten zuiden van bet spoor. Tezamen met
de andere knooppunten van opcmbaar vervoer vormen deze stations con¬
centratiepunten in bet stedelijk gebied.
• De op verschillende manieren met elkaar verbonden centra van voorzie¬
ningen zoals detailhandel, scholen en recreatie vormen op een lager
schaalniveau verdicbtingspunten in bet plangebied.
• De openbaarvervoerlijnen vormen belangrijke lineaire elementen in bet
plangebied. Door bet spoor verhoogd te leggen en zoveel mogelijk trans¬
parant te maken, vermindert de scheidende werking. De noordelijke OVradiaal snijdt diagonaal door bet hart van bet plan. De drie op(umvolgen-

de haltes definiëren oen band van dichtere bebouwing die bet Amster¬
dam-Rijnkanaal. de A2, de Rijn-Kennemerlandlaan en het grote Arcbeologiepark met elkaar verbindt,
• Door inrichting (straten, fietspad, bomen) en profiel ontstaat een vier kilo¬
meter lange laan die bet noordelijk woongebied met bet centrum van bet
plan verbindt: een tweede grote doorgang onder bet spoor.
• Ook de zones langs de ov(!rkluizing van de A2 en langs bet .AmsterdamRijnkanaal zijn lijnen in bet bebouwd gebied met een bijzondercï, structu¬
rerende betekenis. De dijk van de .42 ligt ongeveer vijf meter boven maai¬
veld en vormt een opvallend landschappelijk element in bet plangebied.
De ophoging tussen de ,42 en het .Xmsterdam-Rijnkanaal zorgt voor een
stedelijk heuvellandschap met 'toppen' en 'dabni', waarmee dit plandeel
een uniek en zeer specifiek karakter krijgt,
• De sted(dijke ontsluitingswegcm, de l.eidscbe Rijn, het Orand Canal en de
bestaande en t(ï handhaven linten zijn eveneens sterk bepalende lineaire
elementen in l.eidscbe Rijn.
• De archeologische vindplaatsen, bet waterwingebied en d(ï voormalige
stortplaats Put van Kraal zijn belangrijke onbebouwde plandelen in bet
woongebied.
.Met de verkeers- (mi vervoersstructuur, de voorzieningenstructuur en de
bijzondere stedenbouwkundige elemtMiten is de stedenbouwkundigt! hoofd¬
structuur van Leidscbe Rijn vastgesteld, inclusief hool'dgrotmstructuur, eco¬
logische verbindingen, te handhaven kwjiliteiten en de basis voor bet waterhuisboudingsystetnn,
In de Ontwikkelingsvisie is het verloop van deze structurerende elemen¬
ten vastgelegd en wordt d(! richting bepaald van de inrichting van de bijbe¬
horende openbare ruimte, immers bij uitstek het werkterrein van de over¬
heid. Voor de belangrijkste ruimten is aangegeven dat de btdtouwing aan de
rand van de openbare ruimte in één lijn moet staan of met de voorkanten
naar de hoofdstructuur moet zijn gericht. In een aparte bijlage zijn de prin¬
cipe-profielen gegeven. Bepaald is welke onderdelen van die openbare ruim¬
te deel uit moeten maken, inclusief voldoende speelruimte voor kinderen en
voldoende park(Mn-ruimte. D(>elgebieden waar naar verwachting de meeste
kinderen zullen wonen (in de buurt van de specifieke kindervoorzieningen)
krijgen in dat opzicht de meeste aandacht. Parkeren wordt op eigen terrein
en in de openbare ruimte zodanig geregeld, dat zoveel mogelijk tegemoet
kan worden gekomen aan de behoeften van de Leidsche Rijn-bewoner, die
functioneert in netw(>rken, maar ook zo dat in de straten van l.eidscbe Rijn
niet overal aan tw(!e kanten een rij iiuto's staat.
.4fgezien van de hoofdassen voor autoverkeer wordt geheel l.eidscbe Rijn
(len groot en aangenaam 3()-kilometergebied, terwijl bij het station UtrechtVVtïst een autovrije/autoarme wijk wordt ingcndcht. In latere fasen van het
plan zullen er waarschijnlijk meer volgen, in de otngeving van het stads¬
deelcentrum. Het compact opgezette stadsdeelcentrum zelf krijgt in ieder
geval een voetgangersgebied, voor andere centra wordt dat in latere planfa¬
sen nog nader uitgewerkt.
De hoofdstructuur zorgt ervoor dat l.eidscbe Rijn een eenheid gaat vor¬
men. Bovendien zorgt vooral de voorzieningenstructuur dat vier gebieden in

Loidsche Rijn zullon ontstaan die vooral op een van dn zorg- en detailhan¬
delscentra georiënteerd zullen zijn. De organisatie van de kinderclusters
ondersteunt dit.
Daarnaast wordt [.(ddsclie Rijn door de hoofdstructuur op natuurlijke
wijze verdeeld in maar liefst 85 'scherven', die ieder voor zich als buurtje
met een eigen identiteit kunnen gaan functioneren. De omvang van de
huurten is sterk verschillend en varieert van 20 tot 750 woningen.
Rovendien kent Leidsche Rijn een aantal deelgebieden waarin kantoren en
bedrijvigheid wordt geconcentreerd. Net zoals hij de vvoningbouwgehieden
wordt er in deze Ontwikkelingsvisie voor gekozen de acht werkgelegen¬
heidsconcentraties een eigen profiel, de zogenoemde product-marktcombinaties, mee te geven.
Leidsche Rijn zal zo een gebied worden dat in korte tijd wordt gebouwd,
maar toch een grote mate van afwisseling en herkenbaarheid tot in de deel¬
gebieden kent. En dus allesbehalve een grote amorfe nieuwbouwwijk.
Deze afwisseling wordt gestimuleerd en ondersteund door de randvoor¬
waarden di(^ worden gegeven en de wijze waarop die randvoorwaarden
worden gegeven. Omdat twintig jaar in het leven van een stad kort is maar
als doorlooptijd van cam bouwproces lulermate lang, is er niet voor gekozen
om de bouwplannen in één keer en detail uit t(> werken. Dat zou niet wer¬
ken: over twintig jaar wordt er echt niet meer gebouwd zoals dat nu wordt
ontworpen - en dat is maar gocnl ook. De samenleving verandert, Leidsche
Rijn moet daar op kunnen inspelen. Inzichten veranderen, van hetzelfde
lakmi een pak. i-lexibiliteit is uit oogpunt van duurzame ontwikkeling een
voorwaarde. En bovcmdien: in een vroi^g stadium vasttimmeren van de
plannen laat weinig ruimte voor samenwerking met de belanghebbenden
(toekomstige bewoners en realisatoren); een belangrijk beleidsuitgangspunt
van het Utrechtse g(mi(!entebestuur.
Daarom is ervoor gekozen voor de deelgebieden een aantal zaken die een
garantie voor kwaliteit en afwisseling moeten vormen zodanig vast te leg¬
gen dat een zo groot mogelijke ruimte ontstaat voor flexibele uitwerking,
creatieve aanvulling en toevoeging van kwaliteit.

•

•

•

•
•

Vastgelegd worden de volgende punten:
de dichtheden: de basis voor het IIOV en als indicatie van de hoeveelheid
mensen die van plekjes in Lcddsche Rijn gebruik zullen maken. De mat(^
van stedelijkheid wordt hiermee voor een belangrijk deel vastgelegd:
de male van menging: dit geeft aan welke plekjes op een specifieke
manier moeten worden ingevuld en in welke stukjes Leidsche Rijn juist
een doorsnee van het woningbouwprogramma moet worden gereali.s(!erd:
de mate van spreiding: moeten gebouwen in een buurtje allemaal vlak hij
elkaar staan, zodat in het resterendii deel van de buurt een grote open
vlakte ontstaat? Of worden gebouwen heel evenwichtig over een locatie
verspreid, bijvoorbeeld 100 woningen over een lengte van 1000 meter
allemaal naast elkaar op kavels van 10 meter breed?
de mate van stapeling: hoeveel van de woningen in een buurtje mogen
grondgebonden worden uitgevoerd en hoeveel gestapeld?
de typologie van het openbaar gebied: hoe verhouden groen, verharding
en particuliere tuinen zich tot elkaar?

Zo is Loidsche Rijn ondorvordepici in do volgpnde groppcn buurtpii:
l)p Schiprpilanden:

Acht schiereilanden in het zeer waterrijke
gehied ten noorden van het spoor,
l)p VVaterdriphoek:
lien aantal gezinswijken vlakbij het waterwin¬
gebied.
Bovpil hpl spoor:
Levendige buurten hij het centrum rond station
Utrecht-West.
l)p Parkrand:
Losse woonbebouwing op de rustieke overgang
van het Uentrale Park naar de stad.
Ondor het spoor:
Buurten hij een aantal bestaande linten in de
nabijheid van bet wijkcentrum.
Tussen de hinten:
Open opzet, rustiek en groen karakter. Ideale
wijk voor gezinnen met kinderen.
In het midden:
De wijken in bet hart van Leidsrbe Rijn. ruim
van opzet met brede stadse prolielen.
Rondom de Areheoiogie Hogere dichtheden in de onniiddellijke invloeds¬
sfeer van b(d I lOV.
liet Stadsdeelrentriim: Levendigheid, zowel overdag als 's avonds,
liet meest stedelijke deid in hiU plan.
lichte stadswijken. Wonen genumgd met kanto¬
Dverkapte A2:
ren. Zorgvuldig groenoiitwerp.
De l'ietsstraat:
.Afwisseling ten noordim, een strak ritme ten
zuiden van d<" bijzondere lietsroute dwiirs door
het plan.
De hange Straat:
Len reeks woningen aan een sterk geprofileerd
nieuw lint.
Rondom de Stadsstraat: St(>delijke 'coulissen' voor de achterliggende
woongebieden.
Bij Park \dorn:
Licht glooiettd en parkachtig, bij enkele van de
grotere groenelementen.
Aan de heidsrhe Rijn:
Tussen de Leidse Rijn en het IIOV, een ideale
plek voor gezinnen.
Tussen Weg en Kanaal: Ten heuvellandschap in de stad met veel ver¬
schillende woonvormen.
Kanaaloever:
Schitkel tussen stad en Leidsche Rijn. .Alles zo
dichtbij als maar kan: stad, voorzieningen, ver¬
voer, werk, sport, recreatie.
Papendorp:
Holland network cmitiu': Uenereren, verrijken en
stapelen vtin kennis in het centrum van de
Nederlandse nelwerkecouoniie: R1 ().()()() m2 kan¬
toren en 61 ha hoogwaardig bedrijfsg(>bied op het
snijvlak van A2 en Al2.
hage Weide West:
Randstad corridor: Hoogwaardige Nederlandse
distributiecorridor vtin 82 ha, representatief en
doelmatig, centraal gelegen ten westen van de .A2
op het kruispunt van (in terlnationale transportas¬
sen en gereed om alle uitdagingen van een 24uur economie aan te gaan.
Het Stadsdeelrentriim: Stadshart Leidsche Rijn. Een combinatie van
,300.000 m- kantoren, 40.000 m2 winkelfuncties.

wonon on recreëron in het compacte staclsdeelcentnmi van Leicischo Hijn.
Strijkviertol: Handstaci business center: Modern, gemengd,
vierde generatie bedrijventerrein ais 80 ba onder¬
nemend bedrijvenpark met vele gezichten en een
ideale uitvalsbasis voor handelsbedrijven: divers,
bedrijvig, no-nonsense en innovatief.
Leidscbe Rijn wordt gefaseerd ontwikkeld, waarbij de bewoners vanaf bet
eerste moment kwaliteit wordt geboden. Het vroegtijdig ontwikkelen en mee¬
groeien van bet voorzieningenniveau is daarbij een voorwaarde. Daarom
worden de bouwstromen zodanig opgezet dat de voorzieningenstructuur
met Leidscbe Rijn kan meegroeien. De zorg- en kinderclusters zijn zodanig
over bet plan verdeeld dat dit meegroeien mogelijk wordt. Bovendien is bij
de fasering rekening gehouden met bet eigendom, gebruiksrechten, de ver¬
plaatsing van de glastuinbouwbedrijven en de verlegging van de A2.
Ibb L'trecbtse deel van bet project Leidscbe Rijn is onderverdeeld in vi(uwoonwijken, drie gebieden met betrekking tot de ontwikkeling van bedrij¬
ven (Ml kantoren en twee gebieden die onderd(>el uitmaken van bet Lentrale
Park. Voor elk van deze gebieden zuilen op basis van de Ontwikkelingsvisiiï
stedenbouwkundige programma's van eisen en vervolgens stedenbouwkun¬
dige plannen worden ontwikkeld.
'1'en zuiden van de spoorlijn worden, buiten bet glastuinbouwgebied en los
van de integratie van de A2 (A) circa 41,50 woningen gerealiseerd. In rela¬
tief korte tijd kan draagvlak ontstaan voor de realisatie van een voorzie¬
ningenstructuur op wijkniveau. Het systeem van voorzieningen kan binnen
dit gebied dus zelfstandig en goed functioneren. De voorzieningenstructuur
is bovendien gcdijkmatig over dit gebied verspreid.
Voor 860 woningen is de voorbereiding inmiddels gestart, om mogelijk te
maken dat de woningbouw in 1997 aanvangt. Voor 1600 woningen start de
bouw in bet najaar van 1998, terwijl nog eens 1700 woningen worden
gebouwd vanaf najaar van 1999.
In bet eveneens ten zuiden van bet spoor gelegen glastuinbouwgebied
worden circa 4500 woningen (B) gebouwd. Ook bier zullen tijdig de nodige
voorzieningen gereed zijn om de bewoners te bedienen van de woningen die
vanaf bet najaar van 200,3 (2400 woningen) en vanaf bet najaar van 2004
(2iOO woning(ïn) zullen worden gebouwd.
l-erder dan bet glastuinbouwgebied wordt echter gestart met ontwikke¬
ling van de woningbouw ten noorden van bet spoor (D), rond bet centrum
bij Station Utrecht-West. Dit station zal in eerste instantie een tijdelijke
voorziening zijn; na de uitvofulng van de spoorverdubbeling wordt dit sta¬
tion definitief. De grond is binnen dit gebied grotendeels eigeTidom van de
gemeente Utrecht. Lr worden circa 3700 woningen gerealiseerd: circa 2000
woningen vanaf de zomer van 2001, nog eens circa 1700 een jaar later.
Als laatste wordt de woningbouw ontwikkeld in de deelgebieden binnen
de beïnvloedingssfeer van de A2, namelijk in de periode 2005-2010. In
totaal gaat bet bierbij om circa 7600 woningen.
Het bedrijventerrein Lage Weide-West (E) is eigendom van de gemeente
Utrecht. De ontwikkeling en de uitgifte verloopt ongeveer parallel met de

vvoningbouvvontvvikkeling iii het gebied ten noorden van het spoor, dus in de
periode 1999 t/m 2002. Met meest zuidelijke deel (K3) vormt hierop een uit¬
zondering: die ontwikkeling vindt plaats in de periode; 2008 1/m 2011.
In Papendorp worden bedrijven en kantoren gerealiseerd vanaf de zomer
van 1999. De grond van dit gebied is eigemdom van de gemeente Utrecht.
Strijkviertel wordt ontwikkeld na 2005, evemals de kantoren rond de geïnte¬
greerde A2.
De Utrechtse delen van het groene middcmgehied ten noorden van het
spoor worden ontwikkeld vanaf 2001 of - alliankelijk van verwervingsmogelijkheden - iets eerder. Ontwikkeling van het centrale parkdeel ten zuiden
van het spoor start in 200.3.
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Inleiding
Voor u ligt de O n t w i k ke li n g s v i s i e voor het Utrechts
deel van Leidsche Rijn. Deze O n t w i k ke I i n g s v i s i e
maakt het mogelijk om stedenbouwkundige plannen
'Te.maken voor delen van Leidsche Rijn. Voor alle
deel pi^n gebieden bevat de visie programmatische
en stedbouwkundige randvoorwaarden en kwali¬
tatieve eiS-.en op het gebied van woningbouw, voor¬
zieningen, liyerkgelegenheid, verkeer, milieu, recre¬
atie, ecologif, be s p e e I baa r h e i d en techniek.

DaariiKM^ vormt de visie feitelijk een integraal programma van eisen voor
het Utrechtse deel van l.eidsche Rijn. Hovendien wordt in de Ontwikkelings¬
visie een aantal onderwerpen behandeld waarmee tijdens de ontwikkeling
van l.eidsche Ryn rekening zal worden g(diouden: de belangen van de zit¬
tende bewoners, 'social rcUiirn', het treffen van tijdelijke voorzieningen, de
opzet van een grondbank.
l)€>ze verdieping is noodzakelijk vanwege het globale karakter van het
Masterplan. De hoofdlijnen van het Masterplan worden onverkort overgeno¬
men. Rij elke verdere verdieping van het planproces zal echter in meer of
mindere mate bijsturing van de plannen nodig zijn. Zo bleken nu al enkele
geringe en één forse wijziging van het Masterplan noodzakelijk.
Omdat bijsturing de komende twintig jaar ongetwijfeld vaktn- noodzakelijk
zal zijn, is een platform nodig om de wijzigingen op hun consequenties te
kunnen l)(>zien en om daarover de juiste communicatie tot stand te brengen
tussen de verschillende overheden, met b(\langhebbenden, met marktpartij¬
en en met geïnteresscierden.
Na vaststelling van de Ontwikkelingsvisie in de gemeenteraad van Utrecht
zal het dienst gaan doen als beheerinstrument. De Ontwikkelingsvisie zal
regelmatig worden bijgesteld al naar gelang de vordering van de planuit¬
voering, al naar gelang de maatschappelijke ontwikkelingen en al naar g(!lang d(> ontwikkeling van inzichten en technische mogelijkhiMlen.

1.1. Wijziging van het Masterplan
Op enkele punten worden in de Ontwikkelingsvisie wijzigingen voorge¬
steld ten opzichte van het Masterplan. Het betreft over h(d algemeen onder¬
geschikte aanpassingen (geringe wijziging van de rand van het Centrale
Park. de werkelijke vorm van de Put van Kraal, meer nauwkeurige aandui¬
ding van de R- en C-locaties in Oudenrijn en Strijkviertel, aanpassing van de
scheiding tussen woongebied en werkgelegenheidslocatie ten noorden van
de spoorlijnl.
Daarnaast zijn enkele meer opvallende wijzigingen aangegeven.
• Het realiseren van circa .50.000 m- kantoorprogramma in het voor
woningbouw bestemde plangebied, enerzijds vanwege de verwachting dat
dergelijke kleinschalige kantoorfuncties in een behoefte voorzien, ander¬
zijds om de mogelijkheden voor functiemenging te vergroten.
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• Wijziging van dn loop van dn zuidelijkn ontsluitingsvvng (dn 'stadsas' uit
hnt Nlasterplan) nn dn wijzn waarop dn stroomwng tnn oostnn van De
Mnnrn daarop wordt aangesloten. Dit tnr verbetering van de verkavniingsmogelijkhnden in het eerste deelplan 'I.angerak'.
• Dij de Utre('hts(> raadsbehandeling van liet Masterplan is aangegeven, dat
geprobeerd zal worden het percentage van 10% huur tot./' 670 zoveel
mogelijk te verhogen om in l.eidsche Kijn meer woningen te realiseren die
voor minima bereikbaar zijn. Op basis van deze uitspraak wordt nu de
volgende verdeling voorgesteld van de 30% sociale woningbouw in het
Utrechtse deel van l.eidsche Kijn:
- 15% huurwoningen tot./' 670 (Masterplan; 10%)
- 10% huurwoningen tusseti./' 670 en ./' 810
- 5% huur/koopwoningen (Masterplan: 10% sociale koop)
Van de huurwoningen tussen f 670 en ./' 810 mag de iieilt op termijn door
de corporaties verkocht worden. Hen vijl'dc' deel van de woningvoorraad
in l.eidsche Kijn dient duurzaam beschikbaar te blijvam voor de doelgroep
van het volksliuisvestingsheleid.
5% van de te bouwen woningen valt in een e.\perim(>nt(>e! in te vullen tussmivorm tussen huur en koop, waabij gedacht wordt aan vormen als maat¬
schappelijk gebonden eigendom, optiekoop en huurkoop. Gemikt wordt op
huishoudens die noch voor een sociale huurwoning, noch voor een hypo¬
theek voor een marktwonitig in aanmerking komen. Individuele bevoorde¬
ling wordt uiteraard vm'medmi. Dit e.xperimentele deel van het woningb((uw|)rogramma zal periodiek worden geinalmiord en kan worden bijgesl<>ld aan veranderende marklomstandighed(m.
• In arwijkiiig van het Masterplan wordt nu uitgegaan van e(>n watercirculatiesyste(>m dat gebruik maakt van de natuurlijke lioogteverlopen in luU
gebied. Door de introducti(> van een lagci huittmring en emi hogere binmmring op de stroomrug kan dit el'fect worden bereikt. Kij d(! oven-gang
van lage naar hoge ring (hij het stadsdeelcentrum en bij park Voorn) zul¬
len pompen komen.
• In aanvidling op h("t Masterplan is in overleg met Vleuten-Di" Meern een
hoordontsluiting aangegeven van zowel b(Hh-ijventerrein l.age Weide-West
als van woongebied D.
De meest opvallende wijziging heelt (>chter plaatsgevonden naar aanlei¬
ding van nadere studie naar de mogelijkhed(m van integratie van de A2 in
het plangebied. Deze wijzigingen zijn in partigraaf 1.2. apart beschreven.
Op basis van het Masterplan is eind I99.5/I3egin 1996 ten behoeve van de
Ontwikkelingsvisie door .lom^s l.ang Wootton en TNO nadm- onderzoek ver¬
richt naar de meest gewenste profilering van de verschillende hedrijv(mt(!rreimm in l.eidsche Rijn. Op basis van de uit dat onderzoek verkregen aan¬
bevelingen zijn in de conce])t-Ontwikkelingsvisie uitspraken gedaan over de
verdeling van IkK programma over de verschilhnide bedrijventerreinen en
kantoorlocaties in l.eidsche Kijn.
In de definitieve! Ontwikkelingsvisie is deze verdeling alsmede de profile¬
ring van de bedrijventerreinen aangepast gelet op de gemaakte keuzen ten
aanzien van de A2. Daarbij is met name aan de hand van de omgevingsl'actorcni (specifieke locatiekenmerken en stedenbouwkundige inrichting) v;in

vier te onderscheiden werklocalies binnen Leidsche Rijn gekozen voor een
uniek profiei van elk van de vier locaties:
- Papendorp; Iloliand network center: genereren, verrijken en stapelen van
kennis in het centrum van de Nederlandse netwerkeconomie op hot snij¬
vlak van A2 en Al 2.
- Lage Weide-West: Randstad corridor: hoogwaardige Nederlandse distribu¬
tiecorridor, representatief en doelmatig, centraal gelegen ten westen van
de A2 op het kruispunt van (inter)nationale transportassen en gereed om
alle uitdagingen van een 24-uur economie aan te gaan.
- Stadsdeeicentrum: Stadshart Leidsche Rijn: een combinatie van wonen,
werken, winkelen en recreëren in hot compacte stadsdeelcentrum van
Leidsche Rijn.
- Strijkviertel: Randstad business center: modern, gemengd vierde generatie
bedrijventerrein als ondernemend bedrijvenpark met veie gezichten en
een ideale uitvalsbasis voor handelsbedrijven: divers, bedrijvig, no-nonsense en innovatief.
1.2. Het tracé van de rijksweg A2
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In het Masterpian Leidsche Rijn is ervoor gekozen rijksweg A2 circa 600
meter in westelijke richting te verleggen en over een lengte van twee kilo¬
meter te overkappen. Rijkswaterstaat heeft de technische en financiële haal¬
baarheid van deze oplossing onderzocht. Het zogenoemde CAU-tracé diende
Rijkswaterstaat daarbij tot referentie. Dit tracé uit de (iorridorstudie Amsterdam-Utrecbt (LAU) gaat uit van het bestaande tracé van de A2.
^
z
Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat de A2 met conventionele technieken j
kan worden overkapt in de vorm van een ononderbroken betonnen dak van J
twee kilometer. Volledige overkapping maakt echter een aparte doelgroepen- j
Cl
strook nodig voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, van de andere rijstro- j
ken gescheiden door een wand. Dit brengt aanzienlijke meerkosten met zich ^
mee. De conclusie is dat volledige overkapping van de A2 gezien de vervoers- =C
kundige en financiële randvoorwaarden niet tot de mogelijkheden behoort. j
Daarom is in overleg tussen Rijkswaterstaat, VROM, BRU en het Gemeen- ^
schappelijk Projecthureau Leidsche Rijn op een meer innovatieve manier =
gekeken naar zowel het Masterpian-tracé als naar het GAU-tracé. Dit heeft »
geleid tot een type oplossing die ook wei de 'creatieve variant' wordt ge- ï
noemd. De variant wordt gekenmerkt wordt door een reeks van verschillen¬
de constructies, die afwisselend gesloten en halfopen zijn. Waar dit nodig is,
wordt de A2 geheel overdekt, op andere plaatsen slechts gedeeltelijk. In alle
gevallen ligt de geïntegreerde A2 in een terp.
Op basis van de creatieve variant is een vergelijking gemaakt tussen
een halfopen CAU-tracé en een halfopen Masterplan-tracé, dus zonder
volledige overkapping.
Geconcludeerd is dat beide tracés gelijkwaardig zijn en goede mogeiijkbeden bieden Leidsche Rijn en het bestaande Utrecht op elkaar aan te sluiten.
Deze constatering biedt de ruimte voor een pragmatische voorkeur voor een
tracé, zoals dat nu in de Ontwikkelingsvisie wordt beschreven. Dit tracé be¬
helst een zodanig geringe verplaatsing van de A2, dat geen nieuwe milieueffectrapportage noodzakelijk is. Voor het Masterplan-tracé zou dat wel het
geval zijn. Zo'n procedure duurt circa driejaar. De verlegging van de A2
volgens de Masterplanvariant zou bovendien aanzienlijke meerkosten met

zioh meebrengen, met name vanwege de noodzaak de Put van Kraal in zijn
geheel af te graven en de kantoorlocatie 1'ark Voorn op te heffen. De kosten
van de nieuwe variant blijven binnen het totaalbudget.
De overkapte delen worden daar gesitueerd waar de hoogwaardige oostwestverbindingen tussen de centrale stad en l.eidsche Rijn moeten komen.
Hier moeten ook de wijkim aan weerszijden van de A2 logisch met elkaar
worden verbonden. De overkappingen liggen dus allereerst daar waar de
verbindingen het meest gewenst of nodig zijn:
• ter hoogte van het toekomstige stadsdeelcentrum nabij het NS-Randstadspoorstation l.eidsche Rijn;
• in de omgeving van het meest oostelijke station van de noordelijke IIOVradiaal;
• bij d(> belangrijkste fietsroute van Utrecht-Cientrum naar Leidsche Rijn;
• ter hoogte van verkeersplein Hooggelegen.
De A2 wordt zodanig in westelijke richting verlegd dat langs de westelijke
kanaaloever een ononderbroken stedelijke ruimte ontstaat. Op de plek waai¬
de A2 en bet ,\mst(>rdam-Rijnkanaal elkaar het dichtst naderen zal deze
ruimte nog altijd circa 110 meter breed zijn. Wel zal door deze verplaatsing
Parkflat Rheijngaerde moeten 'verhuizen'.
De totale lengte van bet te integreren tracé is 2,5 km. De ma.ximale lengte
\ im de gesloten delen is 400 tot 500 meter, waardoor vervoer van explosiegevaarlijke stoffen kan plaatsvinden zondm- toepassing van a|)<irte doelgroepstrokcn. Het dak van de gesloten delen vormt oen 'horizontaal
scherm', kan worden tifgedekt met een laag grond en kan minimaal de last
van een middelzwaar vom'tuig dragen, Dezc" ruimte kan hierdoor worden
benut voor .stedelijke functies. Bebouwing op bet dek is incidenteel mogelijk.
In de Ontwikkelingsvisie is een en ander uitgewerkt in het vm-lengde van
de Integratiestudie. Conform de creatieve variant is de bovenzijde van de
overkapte delen van de .■\2 op maximaal 6 meter hoven het peil van de A2
gelegd. Het meest noordelijke dek (140 meter lengte! sluit aan op het spoor
en vormt zo een openbare ruimte die als stationsplein dienst kan doen. .\an
de zuidkop van dit dek en aan de noordkop van het daar op volgende dek is
- conform de Integratiestudie - overkluizende bebouwing gedacht, die teza¬
men met bebouwing langs de betreffende opening als giduidswering dient
voor de achterliggende bebouwing. In de Ontwikkelingsvisie maakt dit
gebouw deel uit van bet stadsdeelcentrum.
Het tweede en derde dek gerekend vanaf het noorden hebben do grootste
lengte; 430 respectievelijk 400 meter. Door de overkluizende bebouwing,
waarin op de begane grond detailhandel is gevestigd, ontstaat samenhang
tussen het stationsplein en het tweede dek. Daarop bevinden zich een HOVhalte, een plein en een sport/speelveld. Het plein is gekoppeld aan het
stadsdeelcentrum, de kantorenstrip en aan de overkluizende bebouwing
over de A2. Ten zuiden van de HOV-halte liggen de sport- en speelvoorzieningen die aansluiten bij voorzieningen voor kinderen die aan de oostkant
van dit dek zijn gesitueerd.
Het derde dek is voor een deel verhard, zodat het als plein dienst kan
doen ten behoeve van het hoge gebouw dat ter plaatse van do "Kus" wordt
opgericht. Deze "Kus" is in de "Creatieve variant" en in de Integratiestudie
benoemd als de plaats waar de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal elkaar het
dichtst benaderen (tot op 110 meter). Onder het bijzondere gebouw door is

vanaf de A2 uitzicht gecreëerd op het bestaand stedelijk gebied van Utrecbt.
De meest zuidelijke overkapping (circa 100 meter) bevindt zicb ter plaatse
van bet huidige verkeersplein Hooggelegen, waarvan de functie in de
Ontwikkelingsvisie wordt overgenomen door een zuidelijk(T gelegen nieuw
verkeersplein. Overwogen wordt nog om, in combinatie met bet oude en
nieuwe verkeersplein en de overkluizing, het Transferium bovenop de
llijksweg te situeren, zodat de relatie tussen het autoverkeer en de transfe¬
riumfunctie optimaal profiteert van de ligging ("landmark").
De overkappingen zijn van een zodanige kwaliteit, dat zonder aanvullende
constructieve maatregelen kruisende wegen kunnen worden aangelegd.
Aangenomen is dat Rijkswaterstaat de door haar aan te leggen keermuren
zodanig plaatst dat zij ook voor de Regioweg en het HOV kunnen worden
benut.
In de Integratiestudie is overeen gekomen tussen het spoor en
Hooggelegen woonbebouwing aan weerszijden van de A2 mogelijk te maken
tot op 45 meter uit het hart van de A2. Hierdoor ontstaat aan beide zijden
van de A2 tussen de rand van de weg en de woonbebouwing een ruimte van
circa 20 meter, waarin de Regioweg kan worden vormgegeven. In do
Ontwikkelingsvisie is er van uit gegaan dat in deze ruimte aan de westkant
van de A2 een afwisselend enigszins verdiept dan wel op het talud gedegen
Regioweg wordt geu'ealiseuu'd. In de Integratiestudie is ov(>reengekom(ui dat
de aan beide zijden van de A2 in de bak gereserveeu'de ruimte benut kan
worden om overdekte uitbredding van het aantal rijbanen te realiserem,
indien eventuele groei van de mobiliteit daartoe aanleiding geeft.
De overige, halfopen delen worden akoestisch voldoende afgeschermd
door een combinatie van middenbermschermen en speciale zijschermen
(circa 8,5 meter), die vanaf de bovenzijde van de terp tamelijk horizontaal
over de weg steken. Op sommige plekken (vooral bij de koppen van de dek¬
ken) worden deze schermen verlengd tot ma.ximaal 16 meter, zodat geen
hinder ontstaat als gevolg van uitlaatgassen.
De in het Mastcrplan gekozen principes voor aansluiting van de hoofdverkeersstructuur op het regionale wegennet blijven voor dit nieuwe A2-tracé
onverkort gehandhaafd. Ook de oost-westverbindingen voor auto, fiets en
HOV blijven in beide varianten langs dezelfde lijnen lopen. Het geplande
aantal bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal, de plaats ervan en de ver¬
voerswijzen waarvoor ze bestemd zijn, blijft gelijk.
De op speciale wijze vormgegeven integratie zal voor de A2-g(d)ruiker
Utrecbt markeren en bet kenmerk van l.eidsche Rijn vormen.
Tussen de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal kunnen ten noorden van de
l.eidsche Rijn (drcai 1700 woningen worden gebouwd. Ten behoeve van deze
woningbouw zal de hoogteligging van de A2 worden uitgebuit. Niet alleen de
spoordijk, de HOV-verbinding en de fietsverbinding blijven op de circa 4 me¬
ter hoogte die nodig is om de A2 en vervolgens het Amsterdam-Rijnkanaal te
kruisen, maar ook grote delen van het woongebied. Hierdoor ontstaat een
hoogteligging die de aanleg van volwaardige kelders en souterrains mogelijk
maakt. De straten in dit gebied zullen overwegend oost-west lopen en dus op
het Amsterdam- Rijnkanaal uitkomen. Bovendien zal de hoogteligging wor¬
den benut om hier karakteristieke woonwijken te realiseren van hoge kwali¬
teit, gekenmerkt door bewust aangebrachte hoogteverschillen en hellende
straten. Op sommige plekken ontstaan hoge oevers langs het AmsterdamRijnkanaal, vanwaar de bewoners uitzien over de oude stad.

Hon tweedo aantrekkelijke kant van het gekozen A2-tracé is een uitbrei¬
ding van het woongebied tot in Strijkviertel. Door tussen de llOV-lijn en het
bestaande woningbouwlint langs de heidsche Rijn eirea I ()()() woningen te
bouwen ontstaat een aantrekkelijke woonwijk nabij de plas Strijkviertel, die
via een overkapping van Hooggelegen mede is georiënteerd op een voorzie¬
ningencluster in Papendorp. In deze wijk worden circa 1800 woningen ge¬
bouwd. Deze open verbinding tussen de wijken Papendorp en Strijkviertel
zal in overleg met Rijkswaterstaat nader worden uitgewerkt.
i)oor deze woningbouwvlekken wordt de zuidelijke tak van het HOV beter
benut dan in de eerdere plannen.
In de voorliggende concept-Ontwikkelingsvisie worden de consequenties
van deze keuze voor het Utrechtse deel van plangebied nader omschreven.

Voor

wie

bouwen

we

Leidsche

Leidsche Rijn wordt duurzaam ontwikkeld als deel
van de bestaande stad. De randvoorwaarden in deze
Ontwi kkeIings Vi sie hebben steeds duurzaamheid en
compact bouwen als uitgangspunt. Dat geldt voor
elk stukje Leidsche Rijn, voor elk deelgebied,^^Voor
elk p I a n o n d e rd e e I. In het Masterplan word
ook identiteit als u i t g a n g s t h e m a aangeg^en
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l.ciclscho liijn wordt ooii doel van do stad Utrociit. lion stadsdeel, l'r be¬
staat geen 'nieuwe Llnnditse wijk Leidsche Hijn'; daarvoor is het plangebied
gewoon te groot, liet gaat om een verzameling van verschillende wijkeTt,
met elk een (ng(m identiteit.
In de Ontwikk(>lingsvisie wordt het begrip 'identit(nt' vorder uitgewerkt:
welke identiteit krijgen de verschillend(! wijken tegen de achtergrond van
'duurzaam en compact'?
In d(! Structuurvisie Utrecht is leefbaarlieid het centrale thema. Uitgangs¬
punt is dat de stedelijke sanumleving ruimti^ biedt aan d(^ vele cidturele en
sociale verschillen.
De samenleving krijgt, vooral in de grote stad die we willen creëren, een
plurirormer karakter. Dit levert veel verschillende eisen op die gebruikers
aan de stad stellen. Om met deze verscheichndieid aan individuele (groepslwensen tocb eenheid cm samenhang te realiseren en wederzijds begrip een
voedingsbodem te gewen, zal de ontmoetingsfunctie goed geeorganiseerd
worden: in Leidsche liijn moeten de voorwaardmi worden gecreëerd waar¬
onder participatie aan liet maatscliappelijk Uwen tot stand komt.
Het streven naar bet ontwikkelen van een eigen identiteit van (groepen)
iKuvoners past prima bij liet zoeken naar een eigen identitiMt voor de nieu¬
we wijken in Leidsche Hijn, maar maakt een zorgvuldige afweging noodza¬
kelijk tussen concentratie en spreiding, functimnenging en functiescheiding,
kleinschaligiKMd en grootstedelijkheid.
De stedelijke samenleving moet zo worden georganiseerd, dat er begrip
ontstaat voor verscbillen. Communicatie en interactie worden aangemoe¬
digd. Onder deze voorwaarde moet een stedelijk landschap ontstaan, dat in
hog(> mate gedifferentieerd en afwisselend is.
hl de Ontwikkeliiigsvisie wordt zowel ingegaan op de samenhang binnen
Leidsche Rijn als op de verscliiilen die gecreëerd moeten worden. De buur¬
ten en wijken van Leidsche Rijn vertonen ieder voor zich samenhangende
kenmerken, die in de Ontwikkelingsvisie worden omschreven.
De samenhang tussen die buurten en wijken wordt in de Ontwikkelings¬
visie vooral aangegeven op bet niveau van het plan als totaal en op bet ni¬
veau van de Stedelijke Programma's van Lisen (SPVH's), diï vervolgplannen
waarin de Ontwikkelingsvisie wordt opgesplitst. In die SPVL's zullen de op
die manier aangegeven randvoorwaarden nader worden uitgewerkt.

Rijn?

I.eidscho Rijn wordt een zeer afwisselend deel van de stad. Tegelijkertijd
zal het gebied een heldere structuur krijgen en vele mogelijkheden tot identificatle en herkenning bieden.
Om ervoor te zorgen dat in Leidsche Rijn wijken met karakter ontstaan
zijn zorgvuldige keuzes noodzakelijk en zal grote aandacht moeten worden
besteed aan een bijzondere combinatie van functies, aan de grote openbare
ruimten, aan unieke gebouwen. Do afwisseling die bij Leidsche Rijn voor
ogen staat, zal ervoor zorgen dal iedereen zich kan gaan afvragen: Waar ga
ik wonen in Leidsche Rijn?
De gewenste samenhang ontstaat vooral in de structuur van de voorzie¬
ningen, de infrastructuur en de groene hoofdstructuur. Keuzes ten aanzien
van de inrichting van de openbare ruimte spelen echter eveneens een zeer
bepalende rol.
Voordat op die twee schaalniveaus, van de doelplangebieden en het buurtniveau, wordt ingegaan, zal worden beschreven hoe de bevolking van Leid¬
sche Rijn eruit zal gaan zien, hoe die mensen wonen en werken en hoe ze
hun vrije tijd doorbrengen.

2.1. De bevolking van Leidsche Rijn
Voor de Ontwikkelingsvisie is een precieze bevolkings- en huishoudens¬
prognose gemaakt, waarin het Utrechtse deel van Leidsche Rijn apart is
onderscheiden ('Bevolking en huishoudens in de nieuwbouw van Leidsche
Rijn, Utrechts gedeelte: l99,')-2()lt)'. Gemeente Utrecht, Afdeling Bestuurs¬
informatie, maart 1996).
Op basis van ervaringscijfers uit nieuwbouwwijken in de bestaande stad
en elders in het land is de gemiddekU^ woninghezetting voor Leidsche Rijn
voor de komende twintig jaar ingeschat op 2,5. In de eerste jaren zal dit
wat lager liggen, waarna over tien tot vijftien jaar de hoogste waarde wordt
bereikt, die vervolgens weer zal dalen. In 2016 wonen er ongeveer 51.000
mensen in bet Utrechtse deel van Leidsche Rijn.
We moeten ons goed realiseren dat een stad in ontwikkeling ook een
bevolking in ontwikkeling kent.
O ni TWI K K E L I M C VAN DE BEVOLKING NAAR
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In het Utrechtse deel van
beidsche Hijn wonen in 2016 20.400 huishoudens: 400 in bestaande wonin¬
gen en 20.000 in vanaf 1997 gebouwde woningen.
In bet jaar 2016 heeft 41% van de woningen huishoudens met één of meer
kinderen. De rest van de woningen wordt bewoond door één alleenstaande
(30% van de woningen) of door twee bij elkaar wonende volwassenen (29%).
De wat hogere woningbezetting bij de aanvangsbevolking ten opzichte van
hetgeen was aangenomen in het Masterplan, biedt een gunstig perspectief
voor de ontwikkeling van het openbaar vervoersysteem in beidsche Hijn en
leidt tot voldoende draagvlak voor de drie in het Masterplan aangegeven
HOV-hjnen (twee radialen en een tangent).
beidsche Hijn ontwikkelt zich tot een woongebied met een gemengde
bevolkingssamenstelling. Minimaal 30% van het woningbouwprogramma
wordt in de sociale sector gerealiseerd. Hiermee wordt bet ontstaan van te
grote sociaal-economische verschillen op regionale schaal voorkomen en
ontstaan voldoende mogelijkheden de zwakkere wijken in de stad Lhrecht te
versterken. De lagere inkomensgroepen zullen voor hun huisv{\sting niet
alleen in de bestaande stedelijke woningvoorraiid, maar ook in beidsche
Hijn terecht kunnen. Deze differentiatie biedt ook de mogelijkheid om terug¬
val in gezinsinkomen door tegenslagen in de privé-sléer (echtscheiding,
chronische ziekte, werkloosheid) o]) te vangen. Ook na verhuizing naar een
goedkopere woning in de 'eigen' woonwijk blijven sociale netwerken in
stand (schoolbezoek, co-ouderschap). Voor de periode na 2005 wordt, van¬
wege de veranderingen in bevolkingssamenstelling, uitgegaan van een
hoger stapelingspercentage.

2.2. Mobiliteit en netwerken
Vanwege de perfecte ligging zal beidsche Hijn zowel voor bewoners als
voor economische functies de ideale uitvalsbasis worden: een deel van de
activiteiten speelt er zich af (interne netwerken), maar het belang van
externe netwerken is groot.
Hehalve dat er ruim 51.000 mensen wonen, zullen in het Utrechtse deel

van de locatie circa 30.()()() personen in kantoren werkzaam zijn, 10.000 in
bedrijven en 1000 in de detailhandel. Velen van diegenen die in Leidsche
Rijn werken, zullen er niet wonen.
liet is voor de concurrentiepositie van bedrijven - en steden - van belang,
dat zij deel uitmaken van deze netwerken. Naast een goede fysieke infra¬
structuur (spoor, regionale OV-systemen, wegennet) speelt in toenemende
mate de digitale infrastructuur, de 'elektronische snelweg', een rol bij het
totstandkomen van netwerken. Bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn wordt
daarmee rekening gehouden, zodat de stad steeds meer zelf een flexibele
infrastructuur vormt ter ondersteuning van activiteiten die steeds minder
een vaste plek hebben maar eerder een 'foot-loose' karakter.
Telewerken, buurtkantoren, woon-werkunits en werken aan huis krijgen
in Leidsche Rijn een plaats.
De inwoner van Leidsche Rijn moet aan deze netwerken kunnen deelne¬
men, ook als hij zelf minder mobiel is. Bovendien is Leidsche Rijn zodanig
goed gesitueerd dat een belangrijk deel van de nieuwe bewoners voor de
locatie kiest, omdat van daaruit de individuele netwerken goed te bedienen
zijn. Hen bewoner van Leidsche Rijn heeft daartoe d(* keus uit verschillende
goed georganiseerde vervoerswijzen én een modern telecommunicatienet¬
werk. De ontwikkeling van telematica levert een bijdrage aan de beheersing
van de automobiliteit.
Verwacht wordt dat het aantal telewerkers zal toenetiien. Doordat met
gebruik van communicatienetwerken vaker werk aan of dicht hij huis wordt
uitgevoerd, kan zich een grotere ruimtebehoefte per woning ontwikkelen en
zal meer in tijd en ruimte gespreid woon-werkverkeer ontstaan. Door een
toename van tweeverdieners zullen tevens de mogelijkheden van telewinke¬
len verder worden ontwikkeld. De informatietechnologie zal ook zeker meer
worden ingezet om de veiligheid van burgers te vergrotcm en voor de leve¬
ring van allerhande (overheids- en lannmerciële) diensten. Bij de start van
Leidsche Rijn is het zeker dat de snelheid en richting van de technologische
ontwikkelingen niet volledig kan worden overzien. In de planvorming zal
ruimte worden ingebouwd om op het juiste moment op deze ontwikkelingen
te kunnen inspringen.
Om de kennis en het inzicht van RO-deskundigen en bestuurders op het
gebied van 'felematica te vergroten is inmiddels een start gemaakt met het
inventariseren van de relevante actuele onderwerpen en ontwikkelingen
terzake.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van procesondersteuning vanuit het UNIHinitiatief 'Telematica Leidsche Rijn'. De resultaten van de in dit kader
gehouden workshops zullen eind 1996 in een document zijn verwerkt. Deze
resultaten zullen hij de verdere uitwerking van de Ontwikkelingsvisie word(m gebruikt.
Autobezit zal niet tegen worden gegaan, maar doordat de fiets- en OVroutes kort en direct zijn, hebben bewoners en bezoekers van Leidsche Rijn
een aantrekkelijk alternatief voor autogebruik. De verkeersstructuur van
Leidsche Rijn is gericht op een bereikbare, veilige en leefbare woon- en
werkomgeving.
Bij onbeheerste groei van het autoverkeer dreigen de aanhechtingspunten
van Leidsche Rijn met de bestaande stad dicht te slibben. Om dit te voorko¬
men zal de beschikbare infrastructuur veel efficiënter gebruikt worden,

onder meer door spreiding van activiteiten over de dag, door d(! ontwikke¬
ling van inibrmatienetwerken waarmee verkeersstromen kunnen worden
gestuurd ('on-line management'), door vervoer op maat, door het vormen
van vervoersketens (opvang van autoverkeer in transferia aan de buiten¬
poorten van de stad met vervoigvervoer via de fiets en liet openbaar ver¬
voer) en door de aanleg van een aantal nieuwe verbindingen met de stad.

2.3. Vrije tijd
De bevolking zal voor een steeds groter deel bestaan uit tweeverdieners,
in bet begin van de planfase veel gezinnon met jonge kinderen en een rela¬
tief grote groep dertigers. Het betreft een omvangrijke groep buisboudens,
waarvoor de boeveelbeid vrije tijd afneemt, Hen ander deel van de Leidscbe
Rijnbevolking beeft daarentegen relatief veel vrije tijd. Vooral op termijn
neemt de groep vijftigers toe, terwijl de eerste perioden bet aantal kinderen
groot zal zijn.
De eisen die aan de kwaliteit van de vrijetijdsbesteding worden gesteld,
zijn in beide gevallen boog. Bovendien worden boge eisen gesteld aan de
bereikbaarheid van voorzieningen.
De onlmoetingsl'unctie, 'kennen en gekend worden', 'zien en gezien wor¬
den', is van groot belang voor het ontstaan van netwerken en communicatie
en draagt bij aan bet ontwikkelen van een de sociale structuur in Leidscbe
Rijn en bet saamborigbeidsgevoel in buurten.
Voor een goede sociale infrastructuur is een uitgekiende voorzieningen¬
structuur nodig. Die moet, evenals de vormgeving van de woonomgeving,
een bijdrage leveren aan de ontmoeting van zeer verschillende bevolkings¬
groepen, culturen en leefstijlen. In de nieuwe wijken zal de behoefte aan
allerlei vormen van direct contact sterk zijn, zowel bij de groeiende groep
'inactieven' als bij de 'actieven'. Scholen, winkels, markten, cafés en eet¬
cafés, speelplaatsen, idubs, cursussen, verenigingen en organisaties zijn ont¬
moetingsplaatsen bij uitstek.
Er zal steeds meer nadruk komen te liggen op vormen van vrijetijdsbe¬
steding waarvan men tijdstip, plaats en duur zelf kan bepalen. De behoef¬
te aan een efficiënte vrijetijdsbesteding noemt toe. .Vllerlei vrijetijdsvoor¬
zieningen zullen bun aanbod op de specifieke wensen van deze groepen
moeten aanpassen.
liet buis is het belangrijkste vrijetijdscentrum voor b(>t overgrote deed van
de bevolking. Het gebruik van audiovisuele media is daarbij d(' bcdangrijkste
vorm van huiselijke vrijetijdsbesteding.
In de vrijetijd die buitensbuis wordt doorgebracht, komt de nadruk st(>eds
meer te liggen op de kwaliteit van en de verscbeidenbeid aan activiteiten.
(jezien allerlei ontwikkelingen wordt d(! vrije tijd (um steeds belangrijker
kader voor vormen van sociale integratie, ontmoeting en identiteitsvorming.
Hen precieze ontwikkeling is nog niet goed aan te geven. Wel is duidelijk dat
er ruimte zal worden gevraagd. Bij de planning van voorzieningen is der¬
halve een zekere llexibiliteit ingebouwd. Ook bij bet plannen van de open¬
bare ruimte zal gewerkt moeten worden met reserveringen voor toekomsti¬
ge ontwikkelingen en invulling van die reserveringen met flexibele functies.
In buurten met jonge buisboudens met kinderen zijn speelvoorzieningen
en informele sportvoorzieningen noodzakelijk, zoals verharde en publiek

toogankelijkf! trapveldjes en tennisbanen. Het opgroeiende kind leert met
huiten spelen zijn sociale vaardigheden ontwikkelen en zijn lichamelijke
mogelijkheden kennen. De eigen woning en tuin zijn vaak te klein om te
spelen of niet spanmmd genoeg. Bovendien bestaan gezinnen en andere
samenlevingsvormen uit hoe langer hoe minder mensen. Het is van het
grootste belang dat kinderen zo snol mogelijk zelfstandig naar huiten kun¬
nen gaan, zeker daar het klimaat huit(m spelen lang niet altijd toelaat. De
woonomgeving dient veilig te zijn, zodat ouders niet hij het kinderspel aan¬
wezig hoeven te zijn en dient uit te nodigen tot - hij voorkeur creatief - spel.
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is van belang dat voorzieningen worden
aangeboden waar overdag, 's avonds en in het weekend voldoende te heie¬
ven valt, zodanig dat ontmoetingsplaatsen ontstaan met maximale mogelijk¬
heden voor zelfstandige ontwikkeling en een minimale hinder voor de
omgeving.
Ook gehandicapten en bejaarden zijn vaak aangewezen op de nabije
woonomgeving.
In buurten met vooral oudere huishoudens en lege ncïstm-s ligt de nadruk
op wandel- en fietsmogelijkheden. die onderdeel zijn van grotere netwer¬
ken. In deze buurten zijn privé-ruimte, veiligheid en rust op straal van be¬
lang. Mensen leggen voor een ommetje met de fiets doorgaans niet meer
dan 10 km af. Vanuit het hart van het Utrechtse deel van heidsche Rijn rij¬
den zij hijvoorheeld via de plas om het groot groengebied Haarz.uilens heen
en door Vleuten weer tmnig.
De één- en tweepersoonshuishoudens en de meer stedelijk georiënteerden
zullen meer gericht zijn op een voorzieningenrijke huitenruimte (uitgaan en
sport). Voor zover ze in het plangebied voorkomen zullen deze voorzienin¬
gen in de meest stedelijke delen worden ingepast, zodat de (beperkt) be¬
schikbare vrije tijd effectief kan worden benut.
Het groene middengebied dient vanuit sportief en recreatief oogpunt
vooral te gaan functioneren als een 'sport- en recreatiehedrijventerrein'.
In die zin kan het gebied een attractie op zich gaan vormen.
liet middengebied zal op een kruispunt van diverse routes door heidsche
Rijn gelegen zijn, die tevens een verbinding vormen met de bestaande stad.
Mede door de keus in het Masterplan om veel groen en recreatief pro¬
gramma te concentreren in het groene middengebied is het voordelig het
resterende openhaar groen in de buurten en wijken zoveel mogelijk te con¬
centreren. Hierdoor neemt de verscheidenheid toe en wordt het ontwerp
van de openhare ruimte gebruikt als middel om concentraties van activiteit
te realiseren. In de buurten en wijken van heidsche Rijn wordt zo een stel¬
sel van recreatieve routes gerealiseerd, rnet daaraan gerelateerd knooppun¬
ten van groen en sportieve en recreatieve functies. De routes zullen mede
de ecologische structuur als onderlegger hebben.
Concentratie van groen is tevens van belang om groene eilanden te
creëren, als broed- en rustplaatsen voor dieren. Park Voorn is hiervan een
goed voorbeeld.

KAART 2

eidsche

Rijn

samenhangend

Het Masterplan Leidsche Rijn laat twee aaneenge¬
sloten bebouwde gebieden zien, één grenzend aan
Vleuten-De Meern en één grenzend aan Utrecht, met
een centraal gelegen parkgebied.

Het Utrechtse deel van Leidscln^ Itijn bestaat ruwweg uit drie delen.
• De kern van Leids( h(> Mijn wordt gevormd door het gebied tussen het
spoor Utrecht-Gouda, het Amsterdain-Hijnkanaal, de h(>idsche MijTi en het
centrale parkg(>hi(Kl. In totaal wordt het overgrote deel v;m het woningbouwprogramma hier gerealiseerd: 67% of circa 13.400 womngen. Dit is
het plandeel dat door de integratie van de rijksweg A2 een brec
vlak krijgt met het bestaande Utrecht. D(* invloed van de bestaande>ta4^
en de rijksweg A2 wordt, verlopend naar het oosten, steeds stcn'ker.
.\ndersom raakt In westelijke richting het centrale middengebied steeds
prominenter aanwezig. Deze verlopende mate van stedelijkheid manifes¬
teert zich niet zozeer in dichtheden. Die zijn het hoogst rond haltes van de
openhaarvervocnhracés, die voor het grootste deel een oost-westoriëntatie
hebben. Op kaart 2 (Deelgebieden l'aseringskaartl gaat het van oost naar
west om de deelgebieden B, A en GI/2.
• Ten noorden van het spoor ligt een tweede aaneengesiottm woongebied
van geringere omvang (circa 3800 woningen) met een minder directe
band met de bestaand stad. Het noordelijk deel bestaat uit ecm grote
nieuwe vverklocatie - de 'Lage Weide West'. Dit betreft respectievelijk de
deelgebieden D en li.
• Tussen de Leidsche Rijn en de A12 liggen de deelgebieden 11, I en (i3. iir
is hier ruimte voor woningbouw op de oevcu' van het kanaal - tegenover
Kanaleneiland - en langs de Leidsche Mijn (circa 2800 woningen). Mondom
het knooppunt Oudenrijn is het overgrote deel van het bedrijven- en kan¬
torenprogramma ontworpen.
Daarnaast maken de deelgebieden F en G deel uit van het groene midden¬
gebied.
Voor de vormgeving van het stedelijk gebied en de inrichting van de open¬
bare ruimte in het Utrechtse gedeelte zijn een aantal bijzondere steden¬
bouwkundige elementen te onderscheiden. Deze opvallende plangebieden of
lijnen zijn van meer dan plaatselijke betekenis; zij vormen knooppunten in
het stedelijk gebied of verbinden verschillende plandelen met elkaar:
• Het stadsdeelcentrum van Leidsche Mijn en de knooppunten van openhaar
vervoer vormen concentratiepunten in het stedelijk gebied. Het stadsdeel¬
centrum vormt het zwaartepunt van het plan, op de kruising van de rijks¬
weg A2 en het spoor. Station Utrecht-West verbindt de plandelen ten

ontwikkeld

noorden en len zuiden van het spoor.
• Clusters van roorzieningen als detaiiiiandel, scdiolen en recreatie vormen
op een lager niveau elementen van verdichting van het openbaar gebied.
• i)e openhaarvervoerlijnen vormen belangrijke lineaire elementen in het
plangebied. Door het spoor verhoogd te leggen en zoveel mogelijk trans¬
parant te maken, vermindert de scheidende werking. De noordelijke OVradiaal snijdt diagonaal door het hart van het plan. De drie opeenvolgen¬
de haltes definiëren een band van dichtere bebouwing die het Amsterdam-Hijnkanaal, de A2, de liijn-Kennemerlandlaan en het grote .\rcheologie|)ark met elkaar verbindt.
• liet tracé van de Hiju-Kennemerlandwaterleiding is de twia^de grote diago¬
naal in h("t plan. Door inricbling (straten, Inhspad, bonnml en profiel ont¬
staat een vier kilometer lang(ï laan, die bet noordelijk woongebied imh h(>l
centrum van bet plan verbindt: ecm tweede grot(* doorgang onder het spoor.
• Ook de zones van de overkluizing van de A2 en langs het AmsterdaniItijnkanaal zijn lijnen in het bebouwd gebied met een bijzondere, structu¬
rerende beti'kenis. De 'dijk' van de A2 ligt ongeveer vijf meter boven
maaiveld en vormt een opvallend landschappelijk (dement in het plangt"hied. De ophoging tussen de .\2 en het .\msterdam-lfijnkanaal zorgt voor
een stedelijk heuvellandschap met 'toppen' en 'dalen', waarmee dit pland(>(d een uniek cm zeer s|)ecifiek karakter krijgt.
• De stedelijke ontsluitingsivegen. de keidsche Rijn en de bestaande linten
zijn eveneens sterk hepalend(> lineaire elementen in l.tddsche Hijn.
• D(> archeologische vindplaatsen, het waterwingebied en de voormalige
stortplaats Put van Kraal zijn htdangrijke onhehotiwde plandelen in het
woong(d)ied.
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de hoofdinfrastructuur en de
voorzieningenstructuur hehanthdd als de onderdelen van het stedenbouw¬
kundig plan waarvan (>en sterk stmamde werking uitgaat en die bovcmdien
de basis vormen voor de organisati(> vatt netwerken en ontmoeting.
\'ervolgens worden de decdgehieden benoemd en worden de kwaliteiten
van de overige stedenbouwkundige (d(>menten Ixdiandeld die voor samcmluing zorgen in het gehele plangebied.

3.1. De hoofdinfrastructuur als voorwaarde voor
samenhang
In het Masterplan is het netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer
(IIOVI in hoofdlijnen bepaald. In bet Utrechtse de(d van l.eidsche liijn zijn
twee stations aangegeven die deel uitmaken van het randstadspoorsysteem,
terwijl l.eidsche Rijn-Uentrum tevtms een interregiostatus krijgt, liet auto¬
verkeer wordt afgewikkeld door een beperkt aantal aansluitingen van een
regionale weg op het rijkswegennet (twee op de .^2, twe(> op de .Al 2), van
waaruit het interne verkeer snel naar twee oost-westgerichte stadstraten
wordt geleid. Tussen deze stadstraten ontstaat een netwerk van .30-kilometerstraten met elk een relathd'geringe capaciteit.
Afgezien van de rechtstreekse aansluitingen van de regioweg op de stad¬
straten tem westen van de A2 zijn alle verbindingen tussen het regiomile sys¬
teem en de stadstraten gelegen op grondgebied van de gemeente Vleuten-De

Moorn. Wol konnon hot boclrijvonlorroin togonovor I.ago VVoido on hot woningbouwgobioci ton noordon van hot spoor oon rochtstrookso aansluiting op
do in Vlouton-I)o Moorn gologon stroomwog, dus los van d(! stadsstraton.
Do hoordinfraslruotuur in Loidscho Hijn Utrooht bostaat uit oon spoorlijn,
oon rogiowog, twoo stadsstraton, twoo zwaardoro ontsluitingswogon in hot
godoolto hovon hot spoor en drio llOV-lijnon. Daarnaast loopt do goïntogreordo A2 door hot plangobiod. Allo andore onderdelen van hot plan hobben oen rolatiol'geringe vorkoorsbolasting. Op deze manier blijft do goluidhindor ten gevolge van wegverkeer binnen de perken.
In hoofdstuk 6 zijn de eisen aangegeven waaraan de inrichting van de
hoofdstructuur moet voldoen. f)e eisen ten aanzien van hot geluid zijn weer¬
gegeven in hoofdstuk 5.
3.1.1. Spoor
Spoorvordubbeling op het tracé Woerden-Utrecht CS is in voorbereiding.
Zodra deze is gonuiiisoord, zal (!on randstadspoorsysteom in werking tre¬
den, dat rcïgionaal van grote betekenis is en als drager van het llOV-netwerk wordt heschouwd. Loidscho Rijn Centrum vormt hot hart van hot
stadsdeeloontrum on is tevens oon halte van do noord-zuid-ilOV-lijn Iti hot
plan. Rij de oostidijke halte van hot spoor komt ovonoons oon voorzicmingoncontrum van htdokonis voor do omringende wijk. Nader onderzoek on
ov(!rlog mot do NS vindt plaats door hot (iomoonschappolijk Rrojoctburc^au.
Voor do spoorv(\rdubboiing wordt ervan uitgegaan dat do uitbreiding ton
zuiden van hot huidige traco wordt goroalisoord on dat do vordubheldo
spoorlijn op poten wordt gezet. Do onderkant van do spoorlijn bevindt zich
op minimaal
motor boven maaiveld, zodat over do hele lengte een
afdoende doorrijhoogte wordt goroalisoord. in principe gelden deze uit¬
gangspunten voor het gehele plangebied i.oidscho Rijn. Wol bestaat de
mogelijkheid dat do ontwerpuitgangspunten voor het deei tussen de A2 en
het .Vmsterdam itijnkanaal worden aangepast geiot op de aansiuiting op de
bestaande stad. iiet station Utrecht-West wordt zodanig vormgegeven dat
de geiuidshinder voor de meest nabij gelegen woonbebouwing onder do
voorkeursgronswaarden uit de Wet Geiuidshinder blijft. Hierdoor kunnen
rond bet station relatief hoge dichtheden worden gerealiseerd. De vormge¬
ving en het materiaaigebruik van de nieuwe spoorbrug over het
.\msterdam- Rijnkanaal en (indien deze gehandhaafd blijft) maatregelen
aan de bestaande spoorbrug maken het mogelijk om de woningbouw te
realiseren tot op 45 meter uit het hart van de spoorbaan.
3.1.2. Openbaar vervoer
'fezamen met het spoorwegsysteem vormt het IIOV de belangrijkste dra¬
gende hoofdstructuur in het plangebied. Om te kunnen spreken van hoog¬
waardig en dus van voldoende concurr(mtiekracht ten opzichte van het
autogebruik, diemm minimaal aciit ritten per uur te worden verzorgd.
Om het HOV te kunnen exploiteren en om voldoende concurrerend te
kunnen zijn, dient het stedenbouwkundig plan voor de verschillende haltes
voldoende draagvlak te genereren.
De fijnmazigheid van het liOV-netwerk is in dat opzicht voordelig, aange¬
zien een groot deel van het plangebied kan worden bediend. Anderzijds
moet ervoor worden gewaakt dat het reizigersaanbod over te veel lijnen
wordt verdeeld.
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In de stedenbouwkundige opzet van Leidsche Rijn dragen de functies rond
de haltes van hot HOV en het spoor hij aan het draagvlak voor het openbaar
vervoer: woningbouw in hogere dichtheden, voorzieningencentra en kanto¬
ren zijn gesitueerd hinnen 300 meter van de TlOV-haites. Bovendien zijn
langzaam verkeerverhindingen zoveel mogelijk aan de haltes verknoopt.
De ontwikkeling van de woon- en werkgebieden in Leidsche Rijn loopt
parallel aan de ontwikkeling van het IIOV en andersom. Ten behoeve van
de fasering zijn plandelen zodanig benoemd, dat hij realisering van een
plandeel parallel draagvlak ontstaat voor het HOV door dat plandeel. Op
kaart 3 is aangegeven welke delen van het plangebied door het HOV goed
worden ontsloten. De fasering is aangegeven in hoofdstuk 7.
Het hereik van de beschreven HOV-lijnen en het randstadspoor is zodanig
dat geen aanvullende (stads)buslijnen in exploitatie behoeven te komen of
blijven. De ontwikkeling van het HOV loopt zodanig parallel aan de bouw¬
taakstelling. dat hij oplevering van een houwvlek tevens de HOV-baan
gereed is. De voorzieningen zijn vanaf aanvang zoveel mogelijk van HOVkwaliteit. Voor alle lijnen geldt dat al 5 jaar na in gebruik name een kosten¬
dekkingsgraad van 8.5% kan worden bereikt.
Leidsche Rijn Utrecht kent de volgende HOV-lijnen:
• Xoordetijke radiaal: Deze radiaal is do eerste die in ontwikkeling wordt
genomen. De noordelijke radiaal loopt via de Vleutenseweg over een nieu¬
we brug over het ,4RK in zuidwestelijke richting, kruist zowel de tangent
als de zuidelijke radiaal en loopt door naar Rijnenburg en LlsselsteinZenderpark (eindpunt).
• Tangent: De tangent verbindt Leidsche Rijn rechtstreeks met Houten en
Nieuwegein-Centruin. Vanuit Galecop komt de lijn in Rapendorp het plan¬
gebied binnen, loopt tot voorbij de kruising met de A2 gelijk op met de
zuidelijke radiaal en volgt vervolgens het tracé van de A2 en de regioweg.
Vanaf de spoorlijn volgt de lijn het tracé van de ontsluitingsweg van het
bedrijventerrein tussen de A2 en Grand Canal. Halverwege buigt de lijn af
richting Lage Weide en Maarssen. De lijn krijgt dan dus twee eindstations.
• Zuidelijke radiaal: Deze verbinding loopt vanuit de bestaande stad door
Rapendorp en Strijkviertel en loopt door naar De Meern en Vleuten. Deze
lijn is cruciaal voor een goede ontsluiting van Leidsche Rijn, tevens de
eerste van d(! drie die wordt gerealiseerd en zo hoogwaardig mogelijk uit
te voeren. Door woningbouw in Strijkviertel te introduceren en daarmee
het draagvlak te vergroten, door het tracé zo gestrekt mogelijk te houden
en door de snelheid hoog te houden, wordt dit tracé geoptimaliseerd.
De twee radialen kruisen elkaar in De Meern even ten zuiden van d(^
Leidsche Rijn, ten zuidwesten van het eerste deelplan. Dit station wordt
vormgegeven als overstapstation.
De dichtheden in Leidsche Rijn zijn afgestemd op het draagvlak dat nood¬
zakelijk is voor het HOV. Op kaart 7 is aangegeven hoeveel mensen in de
verschillende onderdelen van het plangebied wonen, werken of op andere
manier gebruik maken van ruimte en voorzieningen.
Daarmee wordt optimaal uitwerking gegeven aan het locatiebeleid. In het
verlengde van deze "person-space-index" is voor de bedrijventerreinen op
de functiekaart een onderscheid gemaakt in intensief en extensief te benut-

ten bedrijventerreinen. Voor de verschillende bedrijventerreinen worden
deze aanduidingen gedifferentieerd uitgewerkt in paragraaf 4.4.
Een zo hoogwaardig mogelijke invulling van het IIOV betekent dat voor
alle tracés de mogelijkheid van een uitvoering als sneltram wordt openge¬
houden (minimaal dezelfde ruimtelijke profielen: lengte, dwars, bochten).
Belangrijke voorwaarden voor een zo hoogwaardig mogelijke uitvoering van
liet openbaar vervoer in Leidsche Rijn worden echter mede gecreëerd in de
bestaande stad. De effectiviteit en de exploitatiemogelijkheden van het net¬
werk nemen sterk toe indien gewerkt wordt met doorgaande routes zonder
overstap waarvan de kwaliteit van begin tot eindpunt een zelfde hoogwaar¬
dig karakter heeft. Een randvoorwaarde voor vertramming van de noorde¬
lijke radiaal is de realisatie van Rijnenburg.
3.1.3. Autoverkeer
Leidsche Rijn wordt goed bereikbaar gemaakt voor alle vervoerssoortcm.
Ook de interne doelen in bet plangebied worden goed bereikbaar gebonden
met openbaar vervoer, de fiets en de auto.
liet autoverkeer wordt geconcentreerd op een beperkt aantal wegen en
verspreid in de overige delen van bet plangebied.
De wegen waarop in het Utrechtse dcuil van Leidsche Rijn het verkeer
wordt geconcentreerd (kaart 4) zijn:
• De rcgioweg: De regioweg bestaat uit twee maal één rijstrook en is tussen
verkeersplein Hooggelegen en de Noordelijke Randweg Utrecht gelegen
onmiddellijk ten westen van de A2. Zuidelijker volgt de weg het huidige
tracé van de provinciale weg N112. De weg is volledig aangesloten op de
NRIL de Spoorlaan en Hooggelegen. Daarnaast wordt het oostelijk van de
geïntegreerde A2 gelegen |)landeel rechtstreeks vanaf de regioweg ontslo¬
ten. 'lussen liet spoor en Hooggelegen levert dit een wisselend be(!ld op
van een weg op het talud van de A2 waar aansluitingen met de woonge¬
bieden moeten worden gemaakt en een verdiepte ligging ter hoogte van
kruisende wegen. (Iroei van de automobiliteit in de toekomst kan er toe
leiden dat of de A2 of de regioweg zal moeten worden verbreed. Indien er
te zijner tijd voor wordt gekozen een toenemende automobiliteit af te
wentelen op de regioweg dan zal de verbrede weg in z'n geheel in de bak
van de A2 worden geplaatst, binnen de daarvoor in de integratiestudie
gereserveerde 90 meter. Op de Al 2 vindt aansluiting op de regioweg
plaats bij de huidige afslag De Meern.
De regioweg zal 15.000 a 25.000 motorvoertuigen per dag te verwerken
krijgen; er geldt tussen het spoor en de Leidsche Rijn een maximumsnel¬
heid van 50 kniAiur en elders 70 km/uur. Het verkeersmodel is ten
opzichte van het Masterplan aangepast door de toevoeging van een aftak¬
king van de noordelijke stroomweg (bij afslag A2/NRU) naar het bedrij¬
venterrein in het noordwestelijk deel van het Utrechtse plangebied. Om te
voorkomen dat deze weg een concurrent wordt van de regioweg is er een
knip aangebracht.
Met het oog op de auto-ontsluiting van het distributieterrein "Lageweidewest" wordt de Spoorlaan doorgetrokken naar de centrale ontsluitingsweg van het bedrijventerrein.
Ook is langs de Rijn-Kemienierlandlaan een recbtstreekse ontsluiting aan-
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gegeven van hot woongebied tussen het spoor en het Grand Canal. liet
maximum aantal vervoershewegingen bedraagt hier 5.000. Door deze
toevoegingen worden te grote omrijbewegingen voor bewoners uit de
noordelijke helft van dit plandeei vermeden en wordt de intensiteit op de
stroomweg en de noordelijke stadsas beperkt. Op deze ontsluitingsweg
geldt zoals in het hele woongebied een snelheidsbeperking tot 30 km/uur.
• De stedelijke onlslidtingswegen: Deze twee stadassen lopen In oost- westrichting en worden aangesloten op de regioweg. De noordelijke ontslui¬
tingsweg loopt op korte afstand ten zuiden van het spoor en en is aange¬
sloten op het verkeerssysteem van de bestaand stad. De zuidelijke ontslui¬
tingsweg loopt tussen en parallel aan de heidsche Rijn en de Groenedijk.
Deze wegen krijgen tussen de 7.500 en 15.000 motorvoertuigen per dag
te verwerken en er geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur.
Aansluitingen van buurtstraten op de zuidelijke en noordelijke stadsassen
vinden gelijkvloers plaats. Om de 400 meter zijn er volledige kruisingen.
Tussen deze kruisingen in zijn er meerdere aansluitingen vo(n- verschil¬
lende verkeerssoorten. Dit zijn steeds T-aanskutingen, waarop vanuit de
wijken voor autoverkeer alleen een rechtsalheweging mogelijk is. Voor
fietsverkeer worden oversteekmogelijkheden in twee etappes geregeld.
Vanwege d(\ te verwachten intensiteiten op de stedelijke ontsluitingswe¬
gen zullen de volledige kruisingen voorzien worden van verkeersregelinstallaties.
• Buurtwegen: 'Tussen deze stadassen ontstaat een netwerk van 30-kilometerstraten met elk een relatief geringe capaciteit. Voor autoverkeer zal om
de 120 a 180 meter een aansluiting vanuit de wijk op de twee centrale
assen gerealiseerd worden. Voor langzaam verkeer zal dit aantal hoger
zijn. Deze buurtwegen zullen niet meer dan 4.000 voertuigen per etmaal
behoeven te verwerken.
Op kaart 5 is het netwerk van 30-kilomet(u'.straten indicatiefin beeld
gebracht. Deze straten lopen in principe noord-zuid tussen de stadassen
aan de westkant van de A2, en oost-west in het gebied ten oosten daar¬
van. Als afstand tussen de noord-zuid lopende buurtwegen is gemiddeld
60 meter aangehouden, voor de oost-west lopende wegen ten westen van
de A2 bedraagt dat 400 meter. Er is van uitgegaan dat maximaal 10% van
de buurtwegen doodlopend mag zijn. De straten op de noordelijke eilan¬
den volgen de richting van het waterstructuur. Het netwerk is tot stand
gekomen door rechte verbindingen te vervormen zodra te handhaven ele¬
menten of nieuw ontworpen structuren daartoe aanleiding geven.
Bijvoorbeeld: de wegen lopen niet dwars door de archeologische vind¬
plaats nabij deelplan 1. maar eromheen. Op die manier ontstaat op een
natuurlijke wijze een stratenpatroon, dat in de deelplannen nader wordt
uitgewerkt.
Het autoverkeer met de bestaande stad wordt conform het Masterplan
afgewikkeld via de Noordelijke Randweg Utrecht, de Spoorlaan, de
Vleutenseweg en de Martin Luther Kinglaan, terwijl de Polder Papendorp
voor autoverkeer wordt verhonden met Kanaleneiland via een brug in het
verlengde van de Churchilllaan. Daarbij zijn de Noordelijke Randweg
Utrecht, de Spoorlaan en de Martin Luther Kinglaan rechtstreeks aangeslo¬
ten op de A2. De afwikkeling op de A12 vindt plaats via aansluitingen bij De

Meorn en Harmeien, terwijl Polder Papenciorp een aparte ontsluiting op de
Al 2 heeft.
In hoofdstuk 4 is een aantal straten op kaart afwijkend aangeduid. Deze
straten, die in de Ontwikkelingsvisie hard worden vastgelegd, garanderen
dat de stedenbouwkundige eenheden, die in hoofdstuk 4 worden omschre¬
ven. op de juiste wijze met elkaar wordcm verbonden.
De inrichting van de openbare ruimte, waarin de infrastructuur is gele¬
gen, wordt beschreven in hoofdstuk ,5. De langzaamverkeersverbindingen
komen aan d(^ orde in hoofdstuk 2.4.3.

3.2. De organisatie van voorzieningen in
Leidsche Rijn
Afwisseling in Leidsche Rijn komt onder meer tot stand door menging van
functies en van woningcategorieën. ,\an functiemenging leveren vooral kan¬
toren. kantoorachtige; b<;drijven en voorzieeiingen een grote bijdrage. Uit
hen'ikbaarheidsoogpunt. vanwege de mobiliteutsheheersing (concentratie
van dichtheden en intensieve werkgelegmiheidsfuncties rond IIOV- en .NSstations) en vanwege h(>t vergroten van d(> hereukhaarheld en de (d'lëctiviteit
van het voorzieningemaanbod. is gekozen voor een zekere concentratie van
vooral hoogwaardige werkgelegenheid, voorzieningen en d(;tailhandel rond
knopen van openhaar vervoer.
Deze clusters worden evenwichtig over Leidsche Rijn gespreid, teneinde
de toegankelijkheid voor minder mobiele groepen te bevorderen. Op kaart 6
is deze spreiding aangegeven. Met name kinderen en oudcmen hebben voor¬
zieningen dicht bij huis nodig. Voor hen zijn in de directe woonomgeving
ontmoetingsplekken belangrijk.
Buiten deze voorzioningenclusters dragen kleinscbalige functies (kantoor¬
tjes, woon-werkunits, spocilleke voorzieningen! en werken aan huis hij aan
functieinenging op blok- en buurtniveau en zodoende aan de levendigheid
en sociale veiligheid.
3.2.1. Clustering van niet-commerciële voorzieningen
De voorzieningenstructuur in Leidsche Rijn moet een belangrijke bijdrage
leveren aan de kwaliteit, hudbaarheid en duurzaamheid van het samenleven
in een wijk. Uitgangspunten voor een visi(! op de voorzieningenstructuur is
dat deze integraal, innovatief en ingepast is.
De Utrechtse visie op de voorzieningenstructuur in Leidsche Rijn is ten
Ixdioove van de ontwikkeling van Leidsche Rijn als bijlage bij de; Ontwikke¬
lingsvisie vastgelegd in de Kadernota "Voorzien in kwaliteit'.
Bij het ontwerpen van een integrale voorzieningenstructuur voor Leidsche
Rijn is uitgegaan van het zo efficiënt en effectief mogelijk functioneren van
voorzieningen binnen de ruimtelijke en financiële mogelijkheden. De voorzie¬
ningenstructuur gaat uit van de verwachte maatschappelijke trends, ontwik¬
kelingen in de stedelijke samenleving, de te verwachten bevolkingssamen¬
stelling en de daarmee samenhangende sociale structuur en behoeftepatro¬
nen. Hiertoe zijn een aantal intersectorale trendstudies uitgevoerd rond de
thema's zorg. vrije tijd, onderwijs, kunst en cultuur, sociale infrastructuur en
participatie, informatievoorziening en voorwaarden voor een woonvriendelij¬
ke omgeving voor kinderen, senioren en een multiculturele stad.
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De voorzieningen en het moment waarop die kunnen worden gerealiseerd,
zijn sterk afhankelijk van het draagvlak dat zij in l.eidsche Rijn vinden.
Bovendien speelt eeii rol dat de bevolkingssamenstcdiing zieh na verloop van
tijd wijzigt en zieh zal blijven ontwikkelen. Daarom is gekozen voor:
• afstemming van de clusters op de te v(M-wachten bevolkingssamenstelling
door zorgvuldige situering in deelgebiculen;
• afstemining van de clusters op de te verwachten bevolkingsontwikkeling
door een fle.xibele opzet van de accoinniodatiestructuur.
ORGANISATIE VAN DE V O O R Z I E N I N G E N C L U S T E R S
Buiten de centra voor zorg en dienstverlening (zorgclusters) en voorzie¬
ningen voor onderwijs en vrije tijd (kinderclustersl zullen commerciële en
niet-commerciële voorzieningen in l.eidsche Rijn worden geconcentreerd in
het Transferium. Commerciide voorzieningen op stadsdeelniveau worden
bovendien geconcentreerd in bet stadsdeelcentrum bij station l.eidsche Rijn
(ientraal. Daarnaast worden in campusvorm allerlei voorzieningen voor jon¬
geren op stadsdeelniveau ontwikkidd.
Op wijkniveau zal voor iedere Iruim) Il).()()()-I2..5()() inwoners mm geïnte¬
greerd basisvoorzimiingenpakket bescdiikbaar zijn. Hiertoe is het L trechtse
plandeel in vier gidueden van ieder ongeviu'r ,5.()()() woningen verdmdd. di(>
elk een tweetal voorzieningenclusters zal bevatten:
• een zorqchisU'r leen gezondheidscentrum met buisartsen, een apotheek,
mm consultati(d)ur(>au, zorg, service en wonen voor ouderen, mm centrum
met informatie en ondersteuning op luT terrein van veiligheid, milieu,
womm en woonomgcwing, en verder basisscholen en een kinderdagverblijf,
gecombineerd nud detailhandel en IIOV);
• een kindcrcliislcr {drie basisscholen, mui sportzaal, een kinderdagverblijf
en een vrijetijdscentrum gmdusterd rondom een speel- of buurtpark met
daarin een klein sportcomplex, speelvoorzieningen, waaronder een buuwspeeltuin of een kinderboerderij met educatieve tuinen).
NETWERK VAN BIJZONDERE ELEMENTEN
.Alle clusters liggen zo centraal mogelijk in het bijbehorende verzorgings¬
gebied. Bovendien verbinden de voorzieningenclusters bijzondfum openbare
gebieden uit bet stedenbouwkundig plan: de arcbeologische vindplaatsen,
de linten, bet dak van de A2, de Rijn-Kimnemerland. Hierdoor ontstaat door
heel l.eidsche Rijn naast een goede organisatie van de verschillende wijkvoorzieningen ook een netwerk van bijzondere elemmiten.
De koppeling van gebouwde voorzieningen met groenvoorziimingen v(>rt(>genwoordigt voor de centra zelf een forser meerwaarde, doordat allerlei vor¬
men van dubbelgebruik mogelijk wordcm; bouwspeelplaatsen, schoolpleinen
en kleinere sportcomplexen dimien memahn-e doelen en vormen samen met
de overige straten een bijzondere o|)enbar(! gebieden.
.Andersom wordt hiermee de kans aangegrepen om door dubbel grondge¬
bruik en het daarbij benutt(m van functies die zicb daartoe lenen, de archeo¬
logische vindplaatsen in l.eidsche Rijn te sparen en ze desondanks nuttig
aan te wenden. In aanvulling hierop wordt een specifieke inrichting van
deze vindplaatsen voorgestaan, bijvoorb(Mdd met plant- en boomsoorten met
een weinig omvangrijk wortelstelsel.

INBEDDING VAN DE CLUSTERS
Do doolgebiocion rondom de 'zorgclusters' kennen hogere dichtlieden, zo¬
dat levens een goed draagvlak voor het daar aanwezige openhaar vervoer
wordt hereikt. Dit meer stedelijke karakter wordt onder meer verkregen
door uit te gaan van urhane grondgehruiksnormen, meer stapeling, minder
dure en meer middeldure prijscategorieën. Deze gebieden zijn e.xtra aantrekkidijk voor ouderen, starters en alleenstaanden.
D(^ deelgebieden rondom "kinderclusters' kennen wat lagere dichtheden.
Dit is onder andere hereikt door uit te gaan van suhtirhane grondgebruiknormen, minder stapeling, meer dure en minder middeldure prijscatego¬
rieën. Verwacht wordt dat veel huishoudens met kinderen en tweeverdie¬
ners zich op deze gebieden zullen richten.
Voor detailhandelsvoorzieningen wordt uitg<>gtian van (>en variatie aan
draagvlak van circa 6.000 Ihuurlstminpunt) tot 11.000 (wijkcentrum) inwo¬
ners, naast een stadsdeelcentrum. Op stadsdeelniveau worden detailhandelsvoorzieningen gekoppeld aan de zorgcluster (hier tevens cultuurcluster). Op
wijk- en huurtniveau wordt aangesloten hij de overige zorgclusters. Op deze
manier zal op vier plekken in het plangebied een binnen clusters van andere
functies vorm t(> geven concimtratie van detailhandelsvoorzieningen ontstaan.
De locatie van zorgclusters, centra en steunpunten wordt in de
Ontwikkelingsvisie gerelateerd aan het netwerk van IIOV. Bovendien wordt
fasering van l.eidsche Hijn zodanig opgezet dal telkens deelgebieden tot
stand komen waar in relatief korte tijd een volledig voorzieningenpakket
kan gaan functioneren.
FUNCTIEMENGING
Met name door de wijze waarop de voorzitmingen in l.eidstdie Rijn zijn
georganiseerd wordt functiemenging hevordmal. In di^ omgeving van het
stadsdeelcentrum ontstaat een sterk gemengd gebied, waarin voor diverse
commerciële en niet-commerciële voorzieningen, wonen, kantoren en kan¬
toorachtige bedrijven plaats is. Eenzelfde sterk gemengd beeld ontstaat hij
de wijkclusters, zij het dat daar verschillende accenten worden gelegd,
zoals 'zorg' en 'kinderen'.
In de woongebieden ontstaat een meer beheerste vorm van functiemen¬
ging. Van deze menging gaan een aantal positieve effecten uit. De woonom¬
geving biedt een grotere levendiglnnd en gezelligheid dan de gemiddelde
nieuwbouwwijk. Er komt werkgelegenheid dicht hij huis, de gelegenheid om
allerlei diensten te betrekken in de directe woonomgeving en de mogelijk¬
heid om op bescheiden schaal een bedrijf te starten. Functies die zich daar¬
toe lenen zijn vooral buurtvoorzieningen, werken aan huis, woon-werkunits
(langs de ontsluitingsstructuur en op hoeken van straten) en kleine kantoor¬
tjes. Deze middelen zullen in wisselende intensiteit worden toegepast. In de
gestapelde houw wordt de mogelijkheid geboden om de begane grond te
benutten voor voorzieningen en bedrijvigheid.
Kantoorfuncties zullen in de voorzieningenclusters voorkomen en kleinscha¬
lig gemengd in het woongebied. In totaal wordt 50.000 m- vloeroppiirvlak aan
kantoren in de woonwijken gerealiseerd. Dit gaat om bestemmingen op de
begane grond, kleine kantoorclusters (.3.000 tot 5.000 mO en woon-werkunits.
Daarnaast ontstaan meer specifieke kantoorterreinen, waar slechts een
geringe mate van functiemenging zal ontstaan en zal worden toegelaten

(voorzieningen sterk gericht op kantoorfunctie).
Ten slotte zullen meer specifieke bedrijventerreinen ontstaan waar uit
milieu-oogpunt functiemenging ongewenst is, en die derhalve vooral een
monofunctioneel karakter zullen hebben.
3.2.2. Beschrijving van de centra in Leidsche Rijn
STADSDEELCENTRUM LEIDSCHE RIJN
liet stadsdeelcentrum van l.eidscho Rijn doet meer dmiken aan het cen¬
trum van een nieuwe stad dan aan die van een wijk: tw(>e keer zo groot als
het (irootvvinkelcentrum Overvecht met een compleet netwerk van straten
mi zijstratmi. als een moderne versie van het Utrechtse voetgangersgebied.
Roven alle gebouwen wordt gewoond. Het stadsdeelcentrum wordt op enke¬
le plekken doorsneden door doorgaande 30 km/uur-wegen. Daarbij neemt
de llooge Winde een bijzondere, nader vorm te geven plaats in. Ook komen
er een aantal door de omringende bebouwing beschutte pleinen en andere
open ruimten voor.
Naast typische centrumfuncties als winkels, kantoren en voorzieningen is
er ruimte voor woningen hoven winkids en voorzieningen maar ook voor
compacte grondgebonden woningen. Hierdoor heeft het stadscentrum een
zeer stedelijk karakter.
Het winkelcentrum is compact opgezet. De belangrijkste detailhandel ligt
dicht bij hot station. Op hel plein voor het station op het dak van de A2 is
zodanig veel openbare ruimte dat er een perfecte locatie ontstaat voor de
weekmarkt l.eidsche Rijn met circa 200 standplaatsen, hetgeen aan dit
plein en aan het centrum extra alluri^ geeft.
De kwaliteit van het centrum wordt ondersteund door een concentratie
van stadsdeel- en regionale voorzieningen rond het Intercitystalion en het
I lOV'-knooppunt l.eidsche Rijn-Centrum: een multifunctionele zaal voor cul¬
turele activiteiten en presentaties, een dependance van het Utrechts Cen¬
trum voor de Kunsten, een uitleencentrum beeldend(> kunst, een biblio¬
theek/mediacentrum. een stadsgalcrie (expositieruimten), een informatiecmitrum voor (ov(>rbeids)voorlichting. informatie en andere publieks¬
functies. een politiebureau, een gezondheidscentrum met bovenwijkse func¬
ties voor diagnostiek en dagbehandeling, een inloopcentrum, een wijkbu¬
reau en een kerkelijk centrum.
Het centrum beeft in totaal 40.()()() m- BVD detailhandel en 8.()()() m- RVO
restaurants, cafés, hotelaccommodatie en andere horecirca In de huurt van
de spoorlijn, vooral ten noorden van het station, bevinden zich 200.000 mRVO kantoren.
ttaarnaast heeft het stadsdeelcentrum een specifieke buurt- en wijkverzorgende functie als zorgcluster voor vooral bewoners uit deelgebied G1 en
(12. Dit onderdeel van het stadsdeelcentrum ligt iets apart in de buurt van
de grootste concentratie van de food-detailhandel. Rr komt een gezond¬
heidscentrum met een huisartspraktijk, fysiotherapie, een apotheek, consul¬
tatiebureau. maatschappelijk werk. een ouderenvvooncomplex met thuis¬
zorg- en inaaltijdvoorziening. een informatiecentrum voor ontmoeting, voor¬
lichting. educatie-, organisatie en ondersteuningsactiviteiten, alsmede scho¬
len. een kinderdagverblijf en speelvoorzieningen.

WIJKCENTRUM UTRECHT-WEST
Rond station Utrocht-VVest komt een centrum van meer dan 14.000 m':
8.000 m- RVO detailhandel (waaronder 750 m^ BVO horeca), een zorgcluster, scholen, avondvoorzieningen en restaurants. Het centrum vormt op de¬
ze plek de schakel tussen de deelgebieden BI en I) aan weerszijden van het
spoor, liet winkelcentrum (ongeveer even groot als het huidige winkelcen¬
trum Kanaleneiland) kan worden overdekt. Boven de winkels wordt ge¬
woond, hoewel niet overal op de eerste etage.
De detailhandel en de zorgvoorzieningen zijn gegroepeerd rondom het
stationsplein, dat ten dele op het als park ingerichte watm-wingebied ligt.
Dankzij het plein wordt een verbinding tot stand gebracht me( het woonge¬
bied ten zuiden van het spoor. Deze verbinding krijgt een extra accent door
een forse, open verbinding onder de perrons van het op poten gezette spoor.
Direct grenzend aan het spoor komen ten minste 10.000 m- BVO kanto¬
ren, die tevens een geluidwerende functie hebben voor de daarachter
gelegen woongebieden.
BUURTCENTRUM LANGERAK
fen noorden van deidplan l.angerak komt 4.000 m- BVO detailhandel,
waaronder avondvoorzieningen en 400 nV horecirca Bovendien maakt een
zorgcluster deel uit van dit centrum, inclusief een tweetal basisscholen met
pleinen en speelvoorz.ieningen op de aangrenzende archeologische vind¬
plaats. Zoals in alle voorzieningencentra wordt er ook in dit (amtrum g(v
woond (Ml wel voornamelijk boven de winkels. liet verzorgingsgebied wordt
gevormd door het westelijk deel van deelgebieden A (Al en A2) en het zui¬
delijk deel van B (BI en B2).
Dit centrum kan bestaan uit een winkelstraat, die vanaf de llOV-halte bij
het Archeologiepark de hoek om gaat en dit park verbindt met de zuidelijke
stadsas. In de buurt van de halte wordt kantoor gehouden (in het program¬
ma wordt voorlopig gerekend met 10.000 m- BVO) en bevindt zich het zorg¬
en ouderendeel van het centrum.
BUURTCENTRUM HOOGGELEGEN
Dit buurtcentrum van geringere omvang (2.500 m- BVO detailhandel en
horeca, 10.000 nr' BVO kantoor) wordt in aansluiting op het transferium
gesitueerd hij het dek over de A2 bij het voormalig verkeersplein
Hooggelegen. Het gaat om een volledige supermarkt, waaronder 300 mhoreca alsmede andere commerciële functies als een bank, een stomerij en
schoenreparatie, die wellicht in hetzelfde gebouw kunnen worden onderge¬
bracht. Hen volledig zorgcluster met bijbehorende scholen en speelvoorz.ie¬
ningen bevindt zich in de directe nabijheid. Daarnaast zijn veel sportvoorzieningen gelokaliseerd rond het transferium. Bovendien bevindt zich in het
transferium een flink kantorenprogramma, dat op een opvallende plaats
aan de A2 is gesitueerd met als bijkomend voordeel dat er geluidswering
ontstaat waardoor in het buurtcentrum kan worden gewoond. Het centrum
bedient bet deelgebied GS (Papendorp, Strijkviertel en een deel van het
gebied tussen de A2 en het kanaal).
DE CAMPUS
De Campus is een groot onderwijs- en jongerencomplex, dat ontstaat door
het samenvoegen van voorzieningen voor jongeren rond een grote LOOT-
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topsportschool voor voortgozol onclorwijs.
Do Campus is contraal gologon tussen slaciscioolcentrum on archeologiopark. Dit aantrokkolijke compiox van voorzieningen vormt, mede vanwege
de eentrale ligging op het kruispunt van netsroutes en aan een IIOV' halte,
een ontmoetingsplaats voor alle Jongeren van 12 tot 18 jaar. Voor alle jon¬
geren van l.eidsche llijn (en daarbuiten) zal onderwijs, sport, recreatie,
hulpverlening, cultuur, kunst, muziek, informatie en ontmoeting aangebo¬
den worden, zodanig dat er overdag, 's avonds en in het weekend iets te
beleven valt. Zo zijn er bijvoorbeeld een jongerencentrum, oefen- en repeti¬
tieruimten en een sporthal.
De Campus biedt een aantrekkelijk klimaat voor allerlei jongerenculturen
en zal een zodanig aanznigende werking hebben, dat overlast in andere
delen van Leidsche Rijn kan worden beperkt. Ook op deze doelgroep gerich¬
te voorzieningen op buurt en wijkniveau dragen daaraan bij.
DE KINDERCLUSTERS
De kinderclusters zijn gedacht bij het waterzuiveringsgebied, de kleine
archeologische vindplaats in deelgebied B, in de kanaalzone nabij het
stadsdeelcenlrum im ten noordmi van de l.eidsche Rijn, grmizend aan de
archeologische vindplaats hij Rark Voorn, lilk van deze kinderclusters is aan
een park gelegen, dat meerdere groene functi(>s heeft zoals sportveld,
bouwspeeltuin, en/of trapvcdd en die van d(^ in cluster vmamigde functi(>s.
In (dk der kind(>rclu.sters vinden we drie basisscholen nuH (>en sportzaal,
die een breder gebruik heeft dan alleen voor de scholen. In elke kinderclus¬
ter is bovendien een accommodatie aanwijzig voor kinderopvang (peuter¬
speelzaal, dagopvang, buitenschoolse opvang), een vrijetijdscentrum met
recreatieve activiteiten (zoals cursussen, vcu'gaderruimte) en speelvoorzieningen. Daarbij is gekozen voor de vestiging van een bouwspeelplaats bij
Rark \'oorn en in de kanaalzone en voor een kinderboerderij met educatieve
tuinen bij 't Zand en in het Waterwingebied.
HET TRANSFERIUM
In Rapendorp komt zo dicht mogelijk op het nieuwe verkeersplein
Hooggelegen en direct vanaf het verkeersplein ontsloten een transferium. In
dat transferium komen uitgebreide parkemwoorzieningen bij een in bet
transferium vorm te geven llOV-balte, zodat in deze "buitenpoort" bez.oi»kers van het stadscentrum en de Jaarbeurs over kunnen stappen van de
auto op openbaar vervoer. Het transferium zal door de koppeling aan diver¬
sie voorzieningen een ontmoetingspunt van allure worden. Het omvat de vol¬
gende onderdelen:
• parkeervoorzieningen;
• een H()\-halte;
• een kantorenprogramma van
000 m^ bvo op bet transferium en langs
de A2;
• grootschalige (semi-)comm(>rciiMe indooraccornmodaties en grootschalige
voorzieningen voor georganiseerde topsport met minimaal een stedelijke
en regionale functie, waaronder eventueel een ski-centrum;
• een brandweerkazerne en ambuiancestandplaatsen;
• een zorgcluster inclusief 10.000 m^ bvo kantoor, 2500 m2 bvo detailhan¬
del en 300 m' horecirca
Het transferium wordt compact vormgegeven, zodat op zo kort mogelijke

afstand van de A2 voorzieningen worden geboden op (bijvoorbeeld door
dubbel grondgebruik) zo kort mogelijke loopafstanden van de parkeervoor¬
ziening en de flOV-halte.

3.3. Deelplangebieden en faseerbaarheid
Voor de samenhang (ook in de tijd!) van Leidsche Rijn is bet noodzakelijk
voorzieningen, IIOV, infrastructuur en woningbouwprogramma aan elkaar
gerelateerd te ontwikkelen. De nieuwe woonwijk moet ook in aanvang kwa¬
liteit kunnen bieden aan de bewoner. Het vroegtijdig ontwikkelen en mee¬
groeien van het voorzieningenpakket met de woningbouw is dus een voor¬
waarde voor het succes van de woonwijk. .luist de beginfase van ontwikke¬
ling bepaalt voor een groot deel het succes. Hetzelfde geldt voor de ontwik¬
keling van hoogwaardig openbaar vervoer.
Deze samenhang tussen ontwikkeling van het woningbouwprogramma, de
voorzieningenstructuur en het openbaar vervoer heeft geleid tot een in¬
deling in plangebieden die in de tijd samenhangend kunnen worden ontwik¬
keld en waaraan HOV en de voorzieningen voldoende snel draagvlak ontle¬
nen om parallel met die deelgebieden te kunnen worden ontwikkeld. Voor
deze plangebieden worden op basis van de Ontwikkelingsvisie stedenbouw¬
kundige programma's van eisen (SRVH's) ontwikkeld.
Voor de definitieve indeling in deelgebieden is tcwens een analyse gemaakt
van mogelijkhed(>n van grondverwerving, de gebruiksrechten, de mogelijkhe¬
den om wenselijke jaarproducties woningbouw te realiseren en de planning
van de integratie van de .V2. Op grond daarvan is het gebied l.eidsche Rijn
Utrecht onderverdeeld in negen gebic^den (zi(^ kaart 2). Twee van de gebie¬
den (C en F) zijn onderdeel van het groeii-middengebied. In vier gebieden (A,
13, D en G) vindt woningbouw plaats. De overige drie gebieden (H, 11 en 1) zijn
bedrijventerreinen. De vier woningbouwgebieden en de drie bedrijventerrei¬
nen zijn elk weer zijn onderverdeeld in subgebieden. Een tijdsvolgorde voor
het in ontwikkeling nemen van deze SRVE-g(^bieden is aangegeven in hoofd¬
stuk 8.
Op basis van de mogelijkheden om tot fasering van delen van Leidschi*
Rijn te komen en de noodzaak om gemiddeld 30% sociale woningbouw op
de markt te brengen, is de dichthedenkaart (in eerste instantie zuiver geor¬
ganiseerd rond het HOV) licdit bijgesteld.
Hoewel in l.eidsche Rijn vooral een grote mate van afwisseling wordt nage¬
streefd, ontstaat in (dk van de SlA'E-gebieden in grote lijnen georganiseerd
rond de voorzieningenclusters een evenwichtige, gedifferenti(^erde hevolkingsopbouw. Hierdoor wordt binnen ieder deelgebied een hoge mate van differen¬
tiatie van prijsklassen gereali.seerd, gekoppeld aan een optimale spreiding van
de goedkoopst(> woningen over het totale plang(>hied. Zodoende is er voor de
huishoudens met de laag.ste inkomens toegang tot alle plandelen van Leidsche
Rijn.
Om een goede bcmcnkbaarheid te garanderen, zullen kindgerichte^ voorzienin¬
gen zoals ba.sisscholen en kinderdagverblijven niet alleen binnen de kinder¬
clusters gerealiseeerd worden, maar ook bij zorgclusters of verspreid in de wijk.

3.4. Andere verbanden tussen de deelgebieden
De in de hiervoor beschreven verkeersinfrastructuur en de voorzieningen
vormen de basis van de stedenbouwkundige structuur van l.eldsche Rijn. Op
basis daarvan worden de dichtheden bepaald, die bepalend zijn voor de
verdeling van woningbouvvprograinina's. Daarnaast heeft de samenhang
tussen de SI'VE-gebieden zijn basis in een aantal bepalende openbare ruim¬
ten in het plan: een aantal structurerende stedenhouvvkundige elementen,
een samenhangend netwerk van (recreatieve) langzaam-v(irkeersverbindingen, de waterpartijen en de hoofdgroenstructuur.
Daarnaast zijn enkele speciale programnui's gelijkmatig over het plangehied verdeeld,
3.4.1, Dichtheden
De in het plan te realiseren dichtheden zijn vooral ontleend aan het voor
IIOV en de voorzieTiingenstructuur noodzakelijke draagvlak,
\boral hiH dratigvlak voor het openbaar vervoer hangt (u ht(n- niet alhum
af van de bo(W(>elheid mensen die op een bep;i;ilde plek wonen, maar ook
me(!r algemeen van hoeveel mensen van een plekje gehruik maken. Dus ook
van voorzieningen, kantoreti, bedrijven, parken en dergelijke.
Zo ontstaat kaart 7 (de Rerson-Space-Indexkaart) waarop te zien is welke
plekken in het plan drukker en levendiger zijn en welke rustiger.
Deze verdeling van levendigheid in het plan wordt niet all(>en bepaald
door de techniek, ()|) sommige» plekken in het phin willen we - ondanks dat
het om uit vervoersoogpunt luwe gehieden gaat - wat hogere dichtheden (»n
dus wat meer mensen bijeenbrengen.
Zo is er, om d(> functie vtin (»nkele st(»rk structurerende element(>n in het
plangebied te kunnen bentidrukken, voor gekoztm langs de drit» grote
noord- zuidranden van bet plan: de oever van het ,\msterdam-Rijnkanaal.
de strook langs de geïntegreerde A2 en de grens tussen l'trecht en het
Centrale Park, e(»n wat hogere dichtheid toe te passen.
3.4.2. Grotere structurerende stedenbouwkundige elementen
Om te bew(»rk,stelligen dat de structurerende werking van een aantal gro¬
tere stedenbouwkundige (»letnenten in bet plangebied ook bij uitwerking in
deelplannen tot uitdrukking blijft komen, worden in de Ontwikkelingsvisie
de kenmerken vastgelegd van de randen van hun openbare ruimte,
liet g;iat om d<» linten, de 'waterleidinglaan' (over het tracé van de Rijn-Kennemerland), de hoofdgroenstructuur, het prolïel van de overkapte A2, de
twee stedelijke ontsluitingswegen, de oever van het .Amsterdam-Rijnkanaal
en de grens met het Centrale Park,
Op kaart cS is voor deze ruimt(m op drie vm-schillende wijz(»n de begren¬
zing van de openbare riiimt(» aangegeven, watirbij de aanduidingen 'rooilijn'
en 'front' zijn te combinercm. Daarmee wordt de verhouding tussen de b(»houwing en de belangrijke openbare ruimten geregeld.
DE ROOILIJN
Voor de volg(»nde ruimten is vastgelegd in welke tnate langs één lijn moet
worden gebouwd. Zo onstaan strakke profiel(»n als scherpe overgang tussen
bebouwd en onbebouwd. Rooilijnen zijn de strengste uitspraken over de
verhouding tussen bebouwd en onbebouwd.
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PROGRAMMATISCHE ZIJDE
Het programma (dat wil zeggen; deuren, entreepartijen, opritten, winkel¬
puien et cetera) oriënteert zich direct aan of op de rand van de ruimte
waaraan gebouwen zijn gelegen. Hierdoor voorziet de in- en uitloop de aan¬
liggende open ruimten en straten van de nodige levendigheid. Een strakke
rooiiijn is niet verplicht, terwijl bebouwing verschillende verschijningsvor¬
men kan hehhen. Bij de bestaande linten heeft de aanduiding op de kaart
tevens het karakter van bebouwingsgrens.
REPRESENTATIEVE ZIJDE
De minst strenge eis wordt gevormd door voor sommige ruimten te bepaien dat de begrenzende bebouwing representatief is. Hiermee wordt voorko¬
men dat er aan belangrijke openbare ruimten, waaronder de snelwegen,
onaantrekkelijke 'achterkanten' onstaan. (ielet op de noodzaak van geluids¬
wering langs de A2 zal in bet kader van bet SPVE voor bedrijvengebied E
worden nagegaan in hoeverre de representatieve zijde iangs de A2 en
Regioweg in dat gebied realiseerbaar is.
in de SPVE's zai worden aangegeven welke andere openbare ruimten op
vergeiijkbare wijze ruimtelijk en programmatisch begrensd dienen te worden.
3.4.3. Recreatieve routes en langzaam verkeer
De iangzaam-verkeerroutes in Leidscbe Rijn zijn van grote betekenis voor
de beheersing van de automobiliteit. liet centrum van Utrecht is relatief
nabij. De llets is een prima milieuvriendelijk vervoersmiddel en in veel ge¬
vallen de snelste manier van verplaatsen tussen Utrecht en Ueidsche Rijn.
Vooral de stations, HOV-baltes. detailhandel en alle voorzieningen in bet
plangebied zijn met de fiets en voor een groot deel van de bewoners ook
lopend prima te bereiken.
De voorzieningenclusters zijn zodanig gesitueerd, dat zij de bijzondere
openbare gebieden in Leidscbe Rijn (met name de arcbeoiogiscbe vindplaat¬
sen. de linten en bet dak van de A2) verbinden. Door iangs dit netwerk
fiets- en wandelpaden aan te leggen, ontstaat door heel Leidscbe Rijn een
bijzonder netwerk van langzaam-verkeersroutes. Zo koppelt bijvoorbeeld de
Rijn-Kennemerlandroute verschillende wijkvoorzieningen aan het stadsdeel¬
centrum en de campus.
Ook de haltes van openbaar vervoer zijn direct aan fiets- en voetpaden ge¬
koppeld. De routes zijn bovendien zo rechtstreeks mogelijk, waardoor de af¬
standen die fietsers en wandelaars moeten afleggen altijd zo kort mogelijk zijn.
Een tweede langzaam-verkeernetwerk ontstaat in de 30-kiiometergebieden. Daar, in het zwaartepunt van de woonbebouwing, kan altijd een alter¬
natief worden gevonden voor bet zojuist omschreven bijzondere netwerk.
Het stratenplan is zo uitgewerkt dat er oost-westfletsverbindingen ontstaan
met een maaswijdte van niet meer dan 500 m.
De omrijfactor binnen Leidscbe Rijn bedraagt daardoor niet meer dan 1,3
terwijl dat voor de verbindingen met de stad en regio Utrecht zelfs niet
hoger is dan 1,2.
Met name de recreatieve fietsroutes lopen in veel gevallen over oude lin¬
ten in bet gebied. Het profiel van de linten zai waar nodig worden aange-

past om het fietsen veilig en coinlbrtabel te maken. Hiermee vormen deze
linten tezamen een uitstekende cultuur-historische fietsroute. Overigens
blijft bij deze profielwijzigingen de bereikbaarheid van de woningen voor
alle soorten privé-vervoer gewaarborgd.
De recreatieve fietsroutes verbinden de bestaande stad. de recreatieve
voorzieningen in Leidsche Rijn, het groene middengebied en liaarzuilens.
itovendien zal in de toekomst zuidwaarts bet Hollandse l.lsselbos bereikbaar
worden.
liaarzuilens is vanaf de Rijn-Kennemerlandlaanronte rechtstreeks te
bereiken, zodat het recreatiegebied in de omgeving van liaarzuilens goed
ontsloten is vanuit het plangebied. Bovendien wordt een Ixdangrijke relatie
gelegd tussen Haarzuihms en de bestaande stad door middel van de lande¬
lijke fietsroute l,I"4b. die vanaf de fietsbrug over het .Amsterdam Rijnkanaal
via de (iroenedijk en d(> rand van het Centraal Park naar de Smalle
■fhemaal in V'leuten-I)e Meern loopt.
De fietsroutes zijn op kaart b aangegeven. Daarbij springt in het oog dat
er zowel een diagonaal ontstaat van noordoost naar zuidwest, parallel aan
het HOV-tracé. als een diagonaal van noordwest-zuidoost (de Rijn- Kennemerlandroute).
Het fietsnet sluit aan op Kanaleneiland (Oudenrijnbrug en Martin Luther
Kinglaan), Lage Weide (Spoorlaan). Llrecbt-West (Vleutensebrug en fiets¬
brug Oog in .M) en in zuidelijke richting op (ialecop en Rijnenburg. De regio¬
nale fietsroutes die over de 'De Meernbrug' via de Croimedijk en over de
HOV-brug als een rechte lijn westwaarts lopen, vormen de meest directe
verbinding tussen Utrecht en het Centrale Park.
De voorzieningen in Leidsche Rijn zijn voor wandelaars goed te hereiken
via het fijnmazig stratenpatroon of via de voorzieningenroute, doordat langs
de belangrijkste fietsroutes een comfortabel voetpad wordt aangelegd.
Hen viertal specifieke en bijzondere routes in hel gehied is hijz.onder
geschikt voor wandcdaars. joggers, skeelers en meer algemeen voor recre¬
atie en vrijetijdhesteding (zie kaart 10):
• de Hijn-Kemienierlandroute. diagonaal van noordwest naar zuidoost.
Deze lange im continue openbare ruimte doorsnijdt vrijwel heel Leidsche
Rijn en heeft woonhebouwing aan de randen:
• de oost-westroiites die enerzijds aansluiten op de bestaande stad en
anderzijds op het Cmitrale Park;
• de bestaande linten zoals de (Iroenedijk en de Leidsche Rijn, die als na¬
tuurlijke. landschappelijke en ecologische routes het plan dooraderen;
• de grote langgerekte» ruimten langs het .Amsterdam-Rijnkanaal en de
geïntegreerde A2. deels specifiek voor de voetganger ingericht en uiter¬
mate geschikt voor flaneren en verblijven.
3.4.4. Hoofdwatergangen
Het waterbeheersingssysteem in Leidsche Rijn. waardoor het inlaten van
gebiedsvreeind water tot het uiterste wordt beperkt, is een opvallende kwa¬
liteit die in het Masterplan is vastgelegd. Dit systeem is niet alleen een
kwestie van techniek, maar heeft ook gevolgen voor het be(>ld van de nieu¬
we Utrechtse wijken. Het watersysteem is zichtbaar, doordat waterlopen op
drie niveaus voorkomen.
Het .Amsterdam-Rijnkanaal behoort feitelijk niet tot het watersysteem.
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Utrecht centrum - pork
10 km joggen
floneren op zondag (2 uren)
R.4b Den Hoog-Enschede
winkefreute
oeverwonöeling (2.5 uren)
porkenroute (2.5 uren)
kano- / schootstocht
floneren op werkdogen
vouwfietsroutes

maar wordt benut in geval van nood (uit- en inlaat van water). De I.eidsche
Rijn is de enige watergang in het plangebied die in open verbinding met het
kanaal staat. Deze zal zijn l'unetie als doorgaande vaarroute behouden.
Op het laagste schaalniveau zien we watergangen die het waterpeil in de
directe omgeving reguleren. Voor deze watergangen worden zoveel mogelijk
de bestaande waterlopen gebruikt.
Tussen die twee niveaus In zien we de feitelijke boofdwaterstructuur. De
waterlopen van de boofdwaterstructuur zijn minimaal vijf meter breed (bre¬
der dan een normale afvvateringssloot) en 1,50 meter diep en ze zijn
bevaarbaar. Ze lenen zich dan ook goed voor een gedifferentieerd gebruik.
lir ontstaan roei- en kanomogelijkheden (Orand Canal) en visplekken,
maar ook een aantrekkelijke schaatsroute door het gebied. Waar noodzake¬
lijk worden kruisingen gemaakt door middel van bruggen in plaats van dui¬
kers. Vooral in de bredere delen van de waterlopen in Ind woongebied ten
noorden van de spoor lijn kunnen woonschepen worden aangemeerd. Het
(irand Canal vormt hierop echter een uitzondering. Bij de inrichting van de
oevers van de waterlopen en piasbermen wordt rekening gehouden met de
veiligheid van de kinderen. Op kaart 11 is de ligging en fumdie van de ver¬
schillende waterlopen in Leidsche Rijn aangegeven. Er is voor gezorgd dat
de watergangen een netwerk vormen. Uit kostenoverwegingen zijn zo min
mogelijk kruisingen opgenomen van barrières zoals de A2 en de Leidsche
Rijn.
In het gebied ten noorden van de spoorbaan en ten zuiden van de Leidsche
Rijn liggen de watergangen gemiddeld 200 meter hart op hart. Op de hoger
gelegen stroomrug zijn de watergangen geplaatst op een stramien van ge¬
middeld 400 meter. Deze watergangen vallen voor een belangrijk deel samen
met de bestaande sloten (dubbelgebruik cultuurhistorisch water).
TUSSEN SPOOR EN LEIDSCHE RIJN
Op de stroomrug worden de waterlopen in bet straatproTiel opgenomen.
'Ak worden hier zo klein mogelijk gedimensioneerd en overwegend met stei¬
le oevers uitgevoerd. Kruisingen tussen waterlopen en deze straten worden
met duikers uitgevoerd, behalve op plekken waar uit ecologische en beheersoverwegingen andere keuzes moeten worden gemaakt. .Alleen het
water langs de Alendorper Dijk krijgt een 'groene' begeleiding, omdat het
een belangrijke recreatieve verbinding is met het centrale* middengebied.
TEN NOORDEN VAN HET SPOOR
Hier worden de watergangen ruim gedimensioneerd. Ze dienen bier ook
als waterbuffer. Ruime groene 0(*v(*rs, zachte taluds en tuinen grenzen di¬
rect aan bet water, zodat water en oevers intensief gebruikt kunnen worden
voor recreatieve en/of ecologische functies. De meest zuidelijke oever van de
oost-westverbindingen is bard. Ook een van de noordelijke eilanden beeft
verharde oevers.
TEN ZUIDEN VAN DE LEIDSE RIJN
De drie noord-zuid lopende watergangen hebben hier ruime 'polder¬
achtige' oevers.
HOOFDWATERGANGEN EN H E LO F Y T E N FI LT E R S
Eén hoofdwatergang omvat heel Leidsche Rijn. Het profiel past zich aan
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aan het gebied dal wordt doorsneden: 25 meter breed met zachte, groene
oevers ten noorden van de spoorlijn, smal (10 meter) met harde oevers bij
het stadsdeelcentrum en smal (10 meter) en grazig ten zuiden van de
heidsche Rijn. Parallel aan de Al 2 loopt langs de watergang een zeer breed
helofytenniter.
Parallel aan de Al2 bevindt zich langs de watergang een zeer breed
waterzuiveringslïlter, die tezamen met de plas Strijkviertel en een aantal
andere filters bet inlaatvvater uit de Leidscln^ Rijn zuivert tot de gewenste
waterkwaliteit.
De twee oost-west lopende boordwatergangen die langs de stadstraten lig¬
gen, hebben een nader te bepaien overmaat (5 a lOm). In deze watergan¬
gen zorgen drijvende planten voor nazuivering van bet gebiedswater.
•Albankelijk van de uitvoering van bet verdubbelde spoor, zal de noordelij¬
ke watergang door middel van een brede o(werstrook als ecologische ver¬
bindingszone fungeren. Deze watergang is via de Alendorp(n-wetering direct
verbonden met bet centrale park.
De buitenste hoofdwatergangen in de lager gelegen gebiecbm (niet op de
stroomrug) zullen (um gemeenschappelijk peil hebben en vvcunlg barrières
kennen. Zij zijn bij uitstek geschikt voor schaatsen, kanoën, vissen en der¬
gelijke. Hier worden kruisingen gcunaakt door middel van bruggen. Bij de
oostelijke overgangen over de l.eidscbe Rijn en bel spoor is de vaar- en
schaatsroute onderbroken.
WADI'S
De verschillende vormen van wadi's slaan bet afstromend regenwater op
en zorgen voor nitering. Ze worden toegepast op bet gebied met doorlaten¬
de ondergrond tussen spoor en l.eidscbe Rijn.
Om overstort mogelijk te maken zijn de wadi's verbonden met bet water¬
netwerk. In een aantal gebieden worden ze ruim gedimensioneerd als groe¬
ne dooradering van de profielen. In een ander deel van bet 'doorlatende'
gebied, worden wadi's zoveel mogelijk half verbard uitgevoerd onder par¬
keerplaatsen, speelpleinen, wegen en stoepen.
De groene wadi's kunnen gebruikt worden als speelveld, groen in de pro¬
fielen en dergelijke.
3.4.5. Openbare ruimte, groen en ecologie
DE WOONGEBIEDEN
In bet Utrechtse deel van bet compacte woongebied zijn een groot aantal
stedenbouwkundige thema's gegeven. De inrichting van bet openbaar
gebied in de straatprofielen zal een ondersteuning vormen van deze ver¬
scheidenheid aan thema's, waardoor een grote variatie aan woongebieden
ontstaat. Deze woongebieden worden in hoofdstuk 4 omschreven, waarbij
tevens de verhouding tussen groen, verharding en particuliere tuinen aan
de orde komt. Dit wordt vooral ingezet als middel om de afwisseling in
Leidscbe Rijn te ondersteunen en versterken.
Daarnaast zal bet openbaar gebied op een hoger schaalniveau een sa¬
menhang bieden, waardoor grotere eenbeden zijn te onderscheiden. Vooral
bet type beplanting speelt daarbij een grote rol. De accentuering van delen
van l.eidscbe Rijn door middel van beplanting met verschillende boomsoor¬
ten is op de kaarten 12 en 13 aangegeven.

Het noordelijk gedeelte ligt tussen de spoorlijn en de rijksweg A2, Het
woongebied wordt doorsneden door brede watergangen, dl(i het belangrijk¬
ste thema vormen voor hel openbaar gebied. Hier ontstaat een eilandenrijk
van woongebieden, die verschillende uitwerkingen krijgen. Kenmerkende
bomen hier zijn populier, wilg. es en els. Als boomsingels langs de water¬
gangen versterken zij het beeld van de verschillende (schierleilanden.
Ook in het zuidelijk deel, aan weerszijden van de Leidsrhe Hijn, vinden
we woongebieden met veel openbaar groen en tuinen aan de straat. (Irotere
rtnmten van openbaar groen, die juist spaarzaam beplant zijn met bomen,
berinneren aan bet weidegebied.
in hel woongebied tussen het spoor en de l.eidstdie Rijn wordt de invloed
van de bestaande stad verlopend naar het oosten steeds sterker, terwijl
andersom het centrale midd(mg(d)ied in toenemende mate aanwezig raakt.
Het westelijke gedeelte ligt globaal tussen het centraal parkgebied. de
spoorlijn, de l,(Mdscbe Rijn cm de .lobanniterweg. Dit gedeelte wordt door¬
sneden door de aanwezige lintbebouwing met ruime kavels. Ook in bet
nieuwe woongebied vinden we relatiel' grote bouwkavels; d(^ straten krijgen
zoveel mogelijk grasbermen met een minimum aan verbarding. De bomen
in bet openbaar gebied vormen (hui lijn vertakt netwerk van aaneengeslottm
bo{)mkruinen langs d(i straten. 1)(> tninarstdunding wordt gevormd door
bagen. Binnen dit gebied onderscbeidt zich een compacte eenheid van
patiohungalows. Dit gehied. dat vrijwel het hoogst gelegen gedeelte markecnd, de Utrechtse Heuvelrug van Leidsch(> Rijn, wordt geaccentueerd door
(^en boomheplanting van grove dennen.
Het middengebied ligt globaal tussen spoorlijn, Leidscbe Rijn, stadsdeel¬
centrum met .A2 en de lintbebouwing van .lohanniterweg en "t Zand. Het
woongebied wordt gekcmnnn-kt door grote parkachtige ruimten op de
archeologiscbe vindplaatsen. De straten worden in contrast hiermee g(>vornid door verbard openbaiir gebied en grote voortuinen. Boomsoorten
met opvallende bloesem staan in de trottoirs: sierkersen, meidoorns en
robinia's. Tussen het verdichte stadsdeelcentrum en de bebouwing langs
rijksweg \2 ingeklemd ligt ecm stedelijke woonwijk, waar laanprofielen
ruimte bieden.
Het oostcdijk gedeelte shnt aan op bet .Amsterdam-Rijnkanaal. De stratim
zijn verhard met stadsbomen als linde, kastanje, iep en plataan. In het
openbaar gebied zijn niveauverschillen te vinden en sluit een gedeelte van
de woonbebouwing met stoepen en trappen aan op bet trottoir. Grote bin¬
nentuinen liggen soms verborgen tussen de bebouwing en grenzen soms
iian het openbaar gebied. De zone langs het .Amsterdam-Rijnkanaal laat een
rijke schakering zien van een weelderig tuinengebied tegen de spoorlijn aan,
tot een compactere openbare ruimte rond het transferium.
Rond de centra (>n knooppunten van openhaar vervoer ligt (!en assenkruis
van dichte woongebieden. De straten zijn compact met aaTieengesloten ver¬
harding. Waar in de overige woonwijken de verschillende elementen in het
openbaar gebied een plaats naast elkaar krijgen, ontstaan in de verdichte
gebieden allerlei overlappingen: sportvelden op de overkluizing van de A2
of een kinderboerderij op het dak van een parkeergarage. De boomsoorten
zijn vooral exoten als robinia, hemelboom, catalpa en pavia. Zij vormen als
het ware de versiering voor het openbaar gehied, dat gedomineerd wordt
door dichte bebouwing, brede trottoirs en pleinen.
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toestaande toebouwing <TH)
rIetfHter
groene voorzieningen <VG-o)
buitensport <VS-o)
groen bij bijz. gebouwen <VB-o)
bijzondere elenenten (VQ-o/v>
norngroen bedrijven (BC/BB/BK-o)
centraal park <CP)
kavels bestoond (TH-o)
bosopstonden <TH)
boongaarden (TH)
stadsgroen <S0)
AS/A12 groen (TH)
plein verhord CVD/DE/VW-v)

DE WERKGEBIEDEN
Lago Weido-VVest kont eon groen profiel bij de centrale ontsluitingsweg.
i.angs het Grand Ganal zijn drie eilanden, die een oase van tuinen vormen,
waardoor een eampus-achtige inrichting ontstaat.
In polder Papendorp wordt door een groene inrichting van de openbare
ruimte en hoogwaardig ingerichte particuliere kavels een luxe kantoorpark
gevormd. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal worden verharde zones voor
parkeren toegevoegd, waardoor een afwisseling van kantoren, tuinen, ver¬
harding en openhaar groen ontstaat.
Het bedrijventerrein Strijkviertel kent een gromie ontsluitingsstraat in de
zone langs de A12 en de A2; het middengebied wordt gevormd door smalle,
verharde verkeersprolielen en aaneengesloten hedrijventiuTeinen. De
watergangen met grastaluds vormen frisse onderbrekingen in dit gebied.
DE SPEELVOORZIENINGEN
De speelvoorzieningeii zijn over de woonwijken verspreid op grond van de
ervaring dat kinderen als ze jong zijn dicht bij buis spelen en zich met het
ouder worden moer losmaken van het toezicht van hun ouders.
Voor de kleuters is een voorziening aangegeven op hoogstens 100 meter
van de woning. De inrichting hangt samen met de stedelijke verschijnings¬
vorm van de woonwijk. Op drukkere delen van de 30-kiiometergebieden
wordt spelen op straat zoveel mogelijk vermeden.
In h("t westelijk en noordelijk gedeelte zijn de kleuterspeelplaatsen ge¬
dacht op verbrede grasbermen of verruimingen aan bet einde van het ach¬
terpad. In het midden- en westelijk deel zijn de kleuterspeelplaatsen vorm
te geven als verbrede speelstoepen en gedeelten van pleinen en plantsoe¬
nen. in het meest compacte gebied kunnen voorzieningen geplaatst worden
in coiiectieve binnentuinen.
Voor lagere schoolkinderen zijn voorzieningen aangegeven op ten hoogste
200 meter van de woning. In samenhang met de vormgeving van het stads¬
deel kunnen deze speelplaatsen ingericht worden als grasveldjes van
20x50 meter, verharde vlakken van 20x40 meter voor balspel op pleinen of
voetbalkooien.
Voor de kinderen in de middelbare schoolleeftijd zijn voorzieningen aan¬
gegeven op hoogstens 400 meter van de woning, zoveel mogelijk aan (loop-,
Rets-, hrommer-lroutes. In Leidsche Rijn wordt op verschillende niveaus
aandacht besteed aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. In de eerste
plaats in de Campus, maar ook in de woonomgeving ontstaan specifieke
ontmoetingsplekken voor deze groep jongeren. Het gaat veelal om delen van
parken of pleinen in de centra voor zorg- en dienstverlening, waar 'zien en
gezien worden', ontmoeting, sport en spel voor jongeren mogelijk is. In de
vrijetijdscentra en de sportcomplexen op wijkniveau worden ook voor jonge¬
ren activiteiten georganiseerd.
In de woonomgeving worden speelelementen als een groot trapveld en
ingerichte speelplaatsen gecombineerd met kleinere groenvoorzieningen en
een hondewei. De parken zijn gesitueerd op de archeologische vindplaatsen,
het waterwingebied en in het centrale groengebied. Rij enkele kinderclust<!rs ontstaan door toevoeging van een bouwspeeltuin en een kinderboerde¬
rij aaneengesloten parken van groter formaat. Door de verschillende eisen
die vanuit de ondergrond aan de inrichtingsmogelijkheden worden gesteld,
ontstaan parken die sterk van elkaar zullen verschillen. Zij vormen de ver-

bijzoncleringen van de woonomgeving in liet bebouwde gebied.
Door de speelvoorzieningen vorm te geven in nauwe relatie met de inricbting van de woonomgeving, worden de verscbiilen tussen de woongebieden
versterkt.
DE SPORTVOORZIENINGEN
Voor liet Utrecbtse deel van Leidsche Mijn worden vijl'volwaardige sporteomple.xen aangegeven van elk circa 10 ba. Drie complexen liggen in bet
centrale parkgebied. één in Papendorp en één in Strijkviertel.
Daarnaast zijn vi(u- kleine sportterreinen van elk 0.75 ha aangegeven in
de parken bij de kinderclusters; elk sportterrein bestaat uit twee sportvel¬
den en een trapveld.
Op de overkluizing van de A2 worden sportvelden en sportaccommodaties
gecombineerd mei de topsportscbool in de Oam|)us.
ECOLOGIE
In bet Masterplan voor het hele gebied Leidsche Mijn is het centrale
groengebied aangewezen als belangrijk element in de ecologische structuur.
Het Centrale Park v("rbindt bet gebied van de Hollandse IJssel met bet ge¬
bied rond kasteel De Haar. Voor de inrichting van dit gidjied zijn als gidssoorten gekozen d(> ree, (lekboorn, beruKdijn, dwergmuis, vleermuissoorten,
blauwborst, snoek, ringslang, kamsalamander en oranjetipvlinder. Voor
deze soorten geldt, dat ze een grotere groep diersoorten vertegenwoordigen
met dezelfde of iets minder kritist he eisen aan de omgeving. Deze gidssoorten zijn kenmerkend voor (>cologisch waardevolle gebieden.
Met de keuze voor een compacte stadsuitbreiding op het L'lrecbtse grond¬
gebied van Leidsche Mijn is de ecologie, in de betekenis van soortenrijkdom
voor Hora en fauna, vooral (?en nevenfunctie. Hen goed voorbeeld biervan is
de waterbiiisbouding in L(\idsche Mijn: een uitgebreid watersysteem, dat
tevens kansim biedt voor ontwikkeling van eim soortenrijk dieren- en plan¬
tenleven in en langs bet water.
Daarom is binnen de woongebiedim in hoofdlijnen gekozen voor de ont¬
wikkeling van miliims, die ter |)laatse d(^ meivste kans van slagen bieden. In
het waterrijke» noordelijk plandeel vooral in en langs d(> vvat(>rlopen; in het
groene westelijk deel aansluitend aan het grootste gedeelte van het centraal
parkgebied voor emi emigszins bosachtig of houtwallenmilieu. Het midden¬
gebied met veel particuliere tuinen en enkele grote parkruimten voor een
milieu van vlinders en tuinvogels. Tenslotte zullen in bet meer verstedelijkte
gebied van stadsdeelcentrum en rond d(^ A2 de mogelijkheden zich voorlo¬
pig heperken tot een omgeving voor stadsvogels.
Verbindingslijnen voor verplaatsing van plant- en dierenleven zijn gedacht
langs de boerderijwegen met lintbebouwing. Dit zijn van oudsher de belang¬
rijke dragers van bet landschap geweest. Vooruitlopend op de plannen voor
de nieuwe woongebieden zal hieraan een uitwerking voor deze ecologische
functie worden g(»geven.
Tenslotte hebben de grote parkruimt(>n ecologische potenties. Uitgaande,
dat ten hoogste 35% van deze ruimten toegedeeld wordt aan niet of semiopenbare voorzieningen als schoolplein, kinderboerderij of sportveld, res¬
teert voldoende ruimte als ondersteuning van de ecologiscluï structuur. Het
waterwinpark biedt mogelijkheden voor moeras en rietlanden; het grote
centraal gelegen archeologiepark voor bloemrijk hooiland en de Put van

Kraal voor een bosconiplex. Daarmee krijgen deze ruimten betekenis als
rust- en i'ourageergebied voor bet nagestreefde milieu in bet omliggend
woongebied.
De bovenstaande boofdlijn wordt als volgt nader uitgewerkt.
Op grond van de aanwezige verschillen in het Utrechtse stedelijk gebied
ontstaan er diverse ontwikkelingsmogelijkheden voor plant- en diersoorten.
In het door lintbebouwing doorsneden gebied kunnen vogels als boom¬
kruiper, roodborst, zanglijster, tuiniluiter en mogelijk zwartkop en boomkle¬
ver en de vlindersoorten zwartsprietdikkopje, gehakkelde aurelia en icarusblauwtje worden verwacht. Dit plandeel met grote tuinen, bermen met laan
bomen en hagen op de overgang van openbaar en particuli(m gebied biedt
voor deze soorten een geëigend milieu. In het openbaar gebied zullen stru¬
welen met besdragende soorten en bloemrijke ruigten wordcm aangeplant.
In het noordelijk plandeel bieden de watergangen een milieu voor libel¬
len, kikkers, padden, de waterspitsmuis en vogels als de rietzauger en de
kleine karekiet. Het waterwinpark wordt verbonden met het grootschalige
waterlandscbap ten noorden van Vleuten door een drietal watergangen met
ecologische oevers. Schoon, zwakstromend water met llauwe taluds zonder
bescho(hing bieden een groeiplaats voor een rijke plantengroei in en op h(>t
water en op de oever.
In de woonwijken van het middengebied met particuliere tuinen en enkele
grote parken zijn vogels als winterkoning, beggemus, braamsluiper. fitis,
tjiftjaf en pimpelmees te verwachten en vlinders als citroenvlinder, koolwit¬
je, en dagpauwoog.
In de meest verdicht(\ stedelijke gebieden kunnen naast algemeen voor¬
komende vogels als merel, stadsduif, koolmees, kauw en spreeuw ook gier¬
zwaluw en zwarte roodstaart nestgelegenheid vinden, wanneer hiervoor
speciale dakpannen of dakoverstekken worden aangebracht.
binnen het Utrechtse gedeelte van Leidscbe Itijn kan Park Voorn be¬
schouwd worden als kerngebied, gezien de oppervlakte van 5 ba. Tussen
park Park Voorn en bet centrale groengebied worden zes zogenaamde
stepping-stones aangelegd: terreinen van tenminste 0.5 ba, waardoor soor¬
ten zich verplaatsen. Deze stepping-stones zijn gesitueerd op het waterwin¬
gebied en de archeologische vindplaatsen. Door de combinatie met andere
parkvoorzieningen ontstaan hier veel grotere aaneengesloten open ruim¬
ten, die voor specifieke soorten betekenis krijgen als rust- en fourageergebieden. Op de grote archeologische vindplaats centraal in bet middenge¬
bied zullen ruigere graslanden en struwelen de diversiteit van vogel- en
vlindersoorten voor bet omliggende woongebied vergroten. De Put van
Kraal wordt vooral bebost, waardoor bet aansluit bij Park Voorn en dit
milieu aanzienlijk vergroot.
De aaneengesloten tuinen van de lintbebouwing langs de l.eidsche Rijn,
de (iroenedijk. de Johanniterweg en 't Zand leveren een bijdrage als verbin¬
dingszone aan de ecologische infrastructuur. Voorwaarde is, dat er tussen
de voortuinen geen dichte afscheidingen in de vorm van muren of hekken
worden aangebracht en dat waar nodig de 6 meter diepe voortuin wordt
gegarandeerd. Dit laatste is op de randenkaart (kaart 8) aangegeven.
Waar een ecologische zone in de vorm van de tuinen van de lintbebou¬
wing gekruisd wordt door waterlopen worden alleen zachte, glooiende

oevers aangebracht. In deze zones worden duikerprofielen zoveel mogelijk
voorkomen en bruggen benut; indien onvermijdelijk worden duikerprofielen
aangebracht, die dierbewegingen in de lengterichting van de waterloop
mogelijk maken.
Daarnaast krijgt de waterzuiveringsstrook langs de A12, met glooiende en
egaal verlopende oevers, een functie als corridor. Afhankelijk van de uitvoe¬
ring van het verdubbelde spoor, zal de watergang aan de noordzijde van het
spoor, door middel van een brede oeverstrook als ecologische corridor fun¬
geren. Deze watergang is nu direct via de Alendorperwetering verbonden
met bet centrale park.
Bij de aanleg van de noordelijke afrit van de A2 en de afritten van de Al 2
zal aandacht besteed worden aan het doorzetten van de aanwezige ecologi¬
sche verbindingen. Bij de spoorverdubbeling zal door middel van tunnels of
andere oplossingen de verbinding tot stand gebracht worden tussen de
Alendorper Wetering en de noordelijke spoorsloot.
FASERING
Om te komen tot een eerder volgroeid openbaar gebied zijn een aantal
mogelijkheden denkbaar.
De bomen, die gerekend worden tot de hoofdplanstructuur, kunnen voor¬
uitlopend op de aanplant - alhankelijk van nader onderzoek - in de kwekerij
of in bet plangebied worden voorgekweekt. Hiermee wordt een laanbeplan¬
ting van een groter formaat mogelijk.
Ook kunnen onderdelen van bet openbaar gebied vooruitlopend op de
woonbebouwing worden uitgevoerd: lanen over de volle lengte ingeplant,
waarna geleidelijk de bebouwing volgt en parken worden aangelegd zodra
de eerste aangrenzende woningbouw verschijnt. De archeologische vind¬
plaatsen zijn alle geheel binnen oen bouwfase gelegd (zie de Faseringskaart). zodat deze bij de eerste bebouwing kunnen worden betrokken. De
grote centraal gelogen vindplaats is hiervoor reeds in eigendom beschik¬
baar.
De Rijn-Kennemerlandlaan leent zich prima voor vroegtijdig inplanten
van bomen, zodra dat gelet op de eigendomssituatie haalbaar wordt. De
laan groeit daardoor als het ware met het plan mee. liet deid dat is gelegen
in deelgebied A kan bij de ontwikkeling van dat gebied (fase I van l.eidsche
liijn) worden ingeplant. Onderzocht wordt of ook het deel ten noorden van
de spoorlijn direct aansluitend kan worden ingeplant, zodat dit deel vooruit¬
loopt op de bebouwing van plandeel D. Of hier ook de watergangen met
beplanting kunnen worden aangebracht vóór de bebouwing, zal in bet SPVF
voor dit deel worden uitgewerkt.
De Put van Kraal kan bij aanvang van de bouwwerkzaamheden worden
gesaneerd en geheel bebost. In een later stadium kunnen hierin gebruiksterreinen worden opengekapt.
Ten slotte wordt In het kader van de SPVE's onderzocht of snelgroeiende
boomsoorten als bos kunnen worden ingeplant, waarna de nieuwbouw zich
ruimte kapt met behoud van enkele grote bomen.
GROENE MIDDENGEBIED
In bet groene middengebied zullen, voor een groot deel op grondgebied
van Vleuten-De Meern, een aantal functies worden gerealiseerd ten behoeve
van geheel Leidsche Rijn en soms zelfs een breder verzorgingsgebied. Voor

dit deel van Leidsche Rijn wordt tezamen met Vleuten-I)e Meern een apart
programma van eisen opgesteld.
Door Utrecht worden de volgende programma-onderdelen ingebracht:
• evenemententeriahn;
• indoor tennisvoorziening;
• begraafplaats;
• dierenasiel;
• diverse speelvoorzieningen (2,5 ha);
• grootschalige recreatieve voorziening;
• drie veldsportcomplexen;
• scouting;
• stadsdeelpark, waaronder een volkstuincomplex en een natuur- im
milieu- educatief centrum.
De rand van het groene middengebied zal etm relatief intensief gebruik
kennen, met name ter hoogte van de spoorlijn. De overgang v;m de woongehiethm naar het middengebied zal zoveel mogtdijk openhaiir to(>gankelijk
blijven.
3.4.6. Parkeren
HET AUTOBEZIT
ll(d autobezit neemt in Nederland nog steeds toe: in de laatste tien jaar is
het autobezit met bijna I 5% toegimornen. De prognose van het CBS gaat uit
van een toename viui lud aanttil auto's van 33% in 2010. Uit onderzoek van
de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers ("Huizenkopers in pro¬
fiel", 1900) onder de kopers van viM'schiIhmde categorieën koopwoningen
blijkt het autobezit gemidthdd op vijf auto's per vier woningen te komen, fir
dient met andere woorden 1,25 ptirkeerplaats per woning aangelegd te
worden, om te voorzien in (h; gewenste parkeerbehoefte per woning. Voor
de social(> sector blijkt bid autobezit gemiddeld I auto per woning te zijn,
zodat de parkeerbehoefte I parkeerplaats per woning hedratigt. In de prak¬
tijk levert dit voldoende marge op, om voor het hezoekersparkeren t(> kun¬
nen volstaan met het benutten van de vrijgekomen parkeerphiatsen van
vertrokken auto's, firkend wordt dat gezien de te verwacbten bevolkingsop¬
bouw van l.eidsche Rijn, het gemiddelde autobi^zit in dit stadsdeel hoger zal
zijn dan in de bestaande stad.
liet hanteren van lagere parkeernormen dan hetgium dat nodig is om aan
de behoefte te voldoen die volgt uit het te verwachten autobezit beeft een
duidelijk negatief effect op de veiligheid en lecdhaarluud in de woonomge¬
ving, omdat men geneigd zal zijn fout te parkenm. ,\ls auto's op niet daar¬
voor bestemde plaatsen worden geparkeerd ontstaat overlast voor fietsers
en voetgangers, wordt de veiligheid bedreigd van bijvoorbeeld schoolgaande
kinderen en ontstaat een slordig parkeerbeeld. Achteraf meer parkeerplaat¬
sen aanleggen dan was voorzieTi gaat ten koste van de kwaliteit van de
inrichting.
Bovendien betekent fout parkeren in l.eidsche Rijn vooral dat wordt
geparkeerd in het fijnmazige netwerk van kwetsbare, niot-verharde open¬
bare ruimt(> dat een belangrijke rol vervult als infiltratievoorziening ten
heho(>ve van de waterhuishouding (wadi's). Fout parkeren heeft derhalve
negatieve milieu-effecten.
lnvo(>ring van betaald parkeren (met vergunningensysteem voor bewo¬
ners) maakt het autobezit voor bewoners merkbaar duurder. Uelet op de

praktijk In omringenclo gomeenten, wordt de haalbaarheid van invoering
van betaald parkeren in de nieuwe woonwijken van I.eidsche Rijn niet reëel
geacht.
(iekozen wordt voor een strategie waarbij nu wordt uitegegaan van het
huidig autobezit, maar waarhij in het plan de mogelijkheid wordt opgeno¬
men in de toekomst bij te sturen. Daarom zal een reserve aan parkeerplaat¬
sen van 0.2 parkeerplaats per woning worden gehanteerd. Deze reserve¬
parkeerplaatsen kunnen onderdeel zijn van een grasberm of een brede
stoep; in juridische zin wordt een reserve-parkeerplaats aangegeven als
ruimte ten behoeve van parkeren, liet omzetten hiervan in parkeerplaatsen
hi(\dt een sturingsmiddel voor de afweging van kwalitcut en geeft mogelijk
een handvat in de beperking van het aantal alsnog aan te leggen parkeer¬
plaatsen.
In de parkeerhalans voor de deidplannen zal nauwkeurig rekening wor¬
den gehouden met dubbelgebruik en reductiefactoren vanwege de nabijheid
van openbaarvervoershaltes.
PARKEREN IN OPENBAAR GEBIED OF OP EIGEN ERF
De parkeerplaatsen kunnen vormgegeven worden als parkeervakken
langs de rijwi^g of op kleine parkeerpleinen. Om t(> voorkomen dat in stra¬
ten met aan weerszijden bebouwing aan beide zijden van de straat over de
volle lengte parkeerplaatsen moeten worden aangelegd, wordt ook gebruik
gemaakt van parkeren op eigen erf.
Dit kan gemaakt worden als carport of garage; voor een garage moet een
opstelruimte van 6 meter lang worden gereserveerd, zodat een parkeer¬
plaats behouden blijft, wanneer de garage gebruikt wordt voor het machi¬
nepark van het huishouden of de pingpongtahd. Parkm-en in de voortuin is
uitsluitend toeg(!staan bij een woningbreedte van ten minsti^ 6 meter; hier¬
door blijft voor het straatbeeld voldoende ruimte over naast de parkeerstrook om als tuin in te richten. Bij een smallere maat zal de voortuin ten¬
minste 10 meter diep moetim zijn om voldoende beplanting aan bet straat¬
beeld toe te voegen. Daarnaast zijn parkeerplaatsen op eigen erf denkbaar
in het acbtertuinengehied of door middel van een andere collectieve voor¬
ziening als parkeergarages of afgesloten parkeerterreinen. Dit parkeren op
eigen erf zal zich met deze regels beperken tot de duurdere marktwoningen, ongeveer 25% van de totale hoeveelheid woningen in I.eidsche Rijn.
Het parkeren op eigen erf zal juridisch worden vastgelegd, om te waarbor¬
gen. dat de parkeerplaatsen gewaarborgd zijn.
In recente woonwijken zijn voorbeelden ontwikkeld van bijzondere oplos¬
singen voor bet parkeren op eigen erf. Parkeren op een particulier woonbof,
drive-in situaties onder de woning of bijzondere vormen van carports zijn
goede oplossingen met beboud van kwaliteit. Door het aangeven van een
minimale maatvoering wordt het ontwikkelen van nieuwe vormen van par¬
keren op eigen erf gestimuleerd.
Voor elke woning met eigen erf parkeren zal 0,45 parkeerplaats in het
openhaar gebied worden aangelegd voor eventuele tweede auto's en bezoe¬
kers.
TOTALE PARKEERBEHOEFTE
De totale parkeerhehoefte voor I.eidsche Rijn kan nu bepaald worden aan

de hand van een rekenvoorbeeld voor 100 woningen:
30% sociale sector kengetal 1:1 30 pp
45% goedkopere markt kengetal 1:1,25
56 pp
25% duurdere markt
kengetal 1:1+0,45 12 pp
25 pp

in openbaar gebied
in openbaar gebied
in openbaar gebied
op eigen erf

Voor 100 woningen in heidscbe Rijn worden gemiddeld circa 100 par¬
keerplaatsen op openbaar gebied aangelegd alsmede 25 parkeerplaatsen op
(Mgen erf. Daarboven wordt voor 20 parkeerplaatsen (0,2 pp per woningi
ruimte in bet openbaar gebied gereserveerd, zodat de verwachte toename
van het autobezit in de toc^komst kan worden opgevangen zonder nadelige
effecten op de leelbaarheid in de woonwijken.
GEDIFFERENTIEERDE UITWERKING IN DEELPLANNEN
Door het koppelen van parkeernormen aan woninghouwcategorieën
wordt gekozen voor een gehiedsgerichte aanpak van het parkfH'rprobleem.
Door bovendien de organisatie van het openbaar vervoer mee te wegen
wordt de differentiatie in de aanpak van het parkeren verder vergroot.
Rondom de llOV-halti^s en de spoorwegstations wordt in hoge dichtheden
gehouwd. Zowel de aantrekkingskracht van het openbaar vervoer als de
invulling (type woningen) van het gebied rondom de baltes maakt bet moge¬
lijk in deze deelgebiedmi relatief minder parkeerplaatsen aan te leggen
t.o.v. de gemiddelde parkeernormen. Bij station Utrecht-west wordt een eer¬
ste autoarme/autovrije wijk ingericht, met een eigen parkeerorganisatie en
nog verder aangepaste parkeernormen.
Het tegenovergestelde geldt voor de locaties die buiten de invloedsgebieden van bet openbaar vervoer liggen. Dit zijn veelal de grotere kavels,
waarvan de bewoners veelal gemiddeld meer auto's bezitten.
Op basis van de algemmie normen uit de Ontwikkelingsvisie zullen voor
elk te ontwikkelen deelgebied specifieke parkeernormen worden opgesteld.
Bovendien wordt de diff(>rentiatie vergroot doordat in de dichter bebouw¬
de gebieden de auto vaker op enige afstand van de woning zal moeten wor¬
den gestald, soms in gebouwde voorzieningen (bij de centra en de gemeng¬
de gebieden) maar vaak ook op kleine parke(>rplein(jes.
FASERING
Indien openbaar vervoer niet tijdig beschikbaar komt, zullen bezoekers
noodgedwongen gaan kiezen voor vervoer per auto. Dit geldt met name
voor de kantoor- en bedrijventerreinen, maar in minden? mate ook voor de
dichtere woongebieden nabij openbaarvervoershaltes. De oplossing is:
vroegtijdig aanbieden van openbaarvervoer. In overleg met de vervoersbe¬
drijven (verenigd in bet Directeurenplatform Utrecht, Dl'U) wordt een uiter¬
ste inspanning gepleegd een hoge kwaliteit openbaar vervoer (hoge fre¬
quentie en snelle verbinding met andere knooppunten in het netwerk) ope¬
rationeel te hebben vanaf bet begin van de realisatie van woonwijken en
werkgelegenheidslocaties.
In het geval dat dit niet tijdig mocht lukken treedt een overgangsregeling
in. waarmee tijdelijk wordt voorzien in extra parkeerplaatsen. In de woon¬
gebieden zal binnen 300 meter van een geplande IlOV'-halte de helft van de
reservecapaciteit aan parkeerplaatsen (0,1 parkeerplaats per woning) kun¬
nen worden benut als tijdelijke voorziening.

De tijdelijke voorziening wordt opgeheven op het moment waarop het in
de Ontwikkelingsvisie vastgelegde kwaliteitsniveau van het openbaar ver¬
voer wordt bereikt.
Over de omvang van de extra parkeercapaciteit in werkgelegenbeidsgebieden moeten nog nadere afspraken worden gemaakt, evenals de extra
kosten die verbonden zijn aan de aanleg en verwijdering van deze tijdelijke
parkeerplaatsen.
KANTOREN EN BEDRIJVEN
Sturen in bet autogebruik door parkeernormen te hanteren, wordt toege¬
past bij kantoren en bedrijven in de nabijheid van IlOV-haltes. Dit gebeurt
ook in l.eidsche Rijn, eonform het geldende Utrechtse beleid. Voor kantoren,
bedrijven, voorzieningen en andere niet-woonl'uncties zijn de parkeernor¬
men vastgelegd in de nota 'Parkeerbeleid Utrecht'.
Op plekken waar kantoren, bedrijven en/of voorzieningen nabij of
gemengd met woningbouw voorkomen, wordt onderzocht of gebouwde par¬
keervoorzieningen kunnen worden gerealiseerd, zodat dubbelgebruik moge¬
lijk wordt. Waar een combinatie met wonen niet voor de liand ligt wordt
uitgegaan van parkeren op eigen terrein.
FIETSENSTALLING
Van belang is verder ook het parkeerbeleid voor fietsen. In het Bouw¬
besluit zijn dwingende bepalingen opgenomen voor liet inpandig stallen van
fietsen bij woningen. Daarnaast worden op straat voldoende - al dan niet
betaalde en beveiligde - stallingen beschikbaar gesteld ten behoeve van visi¬
te van bewoners en bezoekers van voorzieningen.
In de nota Parkeerbeleid Utrecht is een fietsparkeernorm voor kantoren
opgenomen: 1 plaats per ,10 m- RVO of 1 plaats per 2 werknemers.

3.4.7. Speciale programma's
Verschillende programma-onderdelen zullen regelmatig terugkeren in
l.eidsche Rijn en op die manier als herkenningspunten gaan functioneren.
Dit geldt met name voor de voorzieningencliisters in Leidsche Rijn.
Hr zijn enkele andere speciale programma's die evenwichtig over het plan¬
gebied worden gespreid.
WOONWAGENS
Inclusief twintig te verplaatsen woonwagenstandplaatsen die nu in het
oosten van het plangebied liggen worden in Leidscbe Rijn in totaal 40 plaat¬
sen - dus per 500 woningen één woonwagenplaats - gerealiseerd, zoveel
mogelijk in clusters van maximaal vier woonwagens. Deze clusters worden
zo evenwichtig mogelijk gespreid over minimaal tien deelplannen.
OUDERENHUISVESTING
Voor vitale ouderen met specifieke woonwensen biedt het plan legio moge¬
lijkheden, ook door de keuze om veel afwisseling in het plan te organiseren.
Daarnaast dienen voor specifieke ouderenhuisvesting vanaf de oplevering
een goed functionerend openbaar vervoer en goede (zorgjvoorzieningen in
de nabijheid gerealiseerd te zijn en is bovendien een goede oriëntatie op
looproutes noodzakelijk. De ouderenwoningen zullen gelegen zijn in de

gebieden rond de zorgclusters. b)e voorkeur gaat uit naar een combinatie
van ouderenwoningen met een woonzorgcomplex. Afliankelijk van de
beboefte kan een deel van de ouderenwoningen als groepswoning worden
gerealiseerd.
In eerste instantie zullen In de periode tot 2004 300 specifieke ouderenwo¬
ningen worden gerealiseerd.
CROEPSWONEN
Naast groepswonen voor ouderen zullen gebouwen voor groepswonen
worden gerealiseerd bij een gebleken marktvraag, (iroepswoningen kunnen
verspreid over het gehele plangebied voorkomen.
ROLSTOELWONINGEN
In Leidscbe Rijn worden ruim dertig rolstoelwoningen gerealiseerd in de
omgeving van de zorgclusters. In het gebied waar deze woningen worden
gerealiseerd, zijn de toegankelijkbeidseisen verscherpt van toepassing.
EXPERIMENTEN
In Leidsche Rijn zal ruimte worden gehoden aan experimenten.
1'xperimenten op zich zorgen vooral voor differentiatie, liet feit dat zo
bewust het experiment wordt gezocht is echter een kenmerk van Leidsche
Rijn. Voor de eerstkomende jaren worden in ieder geval experimenten uit¬
gezet vanuit de volgende thema's:
• goedkoop bouwen;
• functiemenging (woon-werkunits);
• telematica;
• autovrije/autoarme wijken;
• zeer energiezuinige woningen;
• meergeneratiewoningen.
Voor sommige onderdelen zijn reeds in deze Ontwikkelingsvisie uitgangs¬
punten opgenomen (autoarm/autovrij, woon-werkunits, energiekeuze). In de
SPVE's zal expliciet worden aangegeven welke experimenten in het
betreffende plandeel ter hand worden genomen.
WOON-WERKUNITS
Als experiment worden in deelplan l.angerak tien woon-werkunits ge¬
realiseerd. Dit is ongeveer 1 op de 80 woningen. Aniankeiijk van de aldaar
opgedane ervaringen zal voor de volgende deelplannen de hoeveelheid
woon-werkunits bepaald worden.
AFVAL
liet afvalbeleid is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van afval en
het hergebruiken van bet ontstane afval. Om hergebruik mogelijk te maken
moeten burgers en bedrijven het afval scheiden. Om het voor hurgers moge¬
lijk te maken het afval te scheiden moeten voorzieningen aangebracht wor¬
den in de woonomgeving.
Voor de inzameling van huishoudelijk afval is een systeem gekozen waar¬
hij de hurgers hun afval kunnen wegbrengen naar daarvoor bestemde
ondergrondse containers. Glas en papiercontainers zullen worden toegepast
in een dichtheid van 1 per 650 inwoners, textielcontainers in een dichtheid
van 1 per 4500 inwoners. Voor Rost- en GFT-afval zullen de ondergrondse

containers zo worden geplaatst dat de loopafstand vanaf iedere woning niet
meer is dan 75 meter.
Het grote verschil met de "traditionele" huis-aan-huis inzameling is dat
ook de fracties Rest- en (IFT-afval 24 uur per dag door de burgers naar
ondergrondse containers gebracht kunnen worden. De kosten van inzame¬
ling en arbeidsbelasting voor de beladers zijn bij hot brengsysteem aanzien¬
lijk lager dan hij het traditionele systeem.
Nadeel van het hrengsysteem is dat er op vele plaatsen in de openbare
ruimte permanent obstakels zullen moeten worden aangebracht. In de
SI'VR's zal veel aandacht worden besteed aan een goede stedenbouwkundi¬
ge inpassing. Daarnaast wordt een toename van zwerfafval verwacht, met
name in de onmiddellijke omgeving van de brengpunten. De voornoemde
besparingen die het brengsysteem met zich mee brengt zullen integraal
worden ingezet voor het instellen van schoonmaakploegen. Bijkomend voor¬
deel hiervan is dat geen negatieve effecten optreden op het aanbod van
werkgelegenheid aan minder geschoolden.
Elke container heeft (um ruimtebeslag van 2,25 mv Er zijn 750 locaties
met elk twee containers nodig voor de inzameling van Rest- en (lE'f-afval.
Tevens komen er 77 locaties voor glas en papiercontainers met elk gemid¬
deld 2,5 containers en circa 11 maal een container voor te.xtiel. Een aantal
locaties zal ingericht worden als milioupark, waarbij meerderen fracties op
een locatie ingezameld worden. Bij elke locatie moet rekening worden
g(4iouden met ruimte voor een Inzamelingswagen.
In Eeidsche Rijn is een kringloopstation nodig met een ruimtebeslag van
circa 6()()() inT Dit zal gesitueerd worden op het bedrijvent<mreiTi
Strijkvi(>rtel.
11(4 gekozen systeem zal in 1999 worden g(>ëvalueerd en zo nodig worden
bijgesteld.
3.4.8. Nadere specifieke eisen
In de SPVE's (die de basis zijn voor stedenbouwkundige plannen/verkave¬
lingsplannen voor deelgebi(>den) zal de Ontwikkelingsvisie nader worden
uitgewerkt. In dat kader zullen aan vele hier behandelde zaken meer speci¬
fieke eisen worden gcrstcdd. Daarnaast worden zo nodig ook aanvullende
eisen gesteld, bijvoorhecdd tem aanzien van architectuur, architectenkeiize,
materiaal- en kleurgebruik, beplanting, kunsttoepassing, straatmeubilair,
kapvormen, straatproluden, oriëntatie van woningen op de openbare ruimte
en de mogelijkheden voor op-, aan- en uitbouwen van woning, garage en
tuinhuis in de bewoningsfase.

stedenbouwkundige

eenheden

In de volgende fase van het p I a n o n t w i k k e li n g sp roces worden voor de samenhangende de e I p I a n g e b 1 eden SPVE's uitgewerkt. Echter, deze gebieden van
circa 5000 woningen bestaan weer uit een veelh
van buurten en wijken, die ieder voor zich sjp
fie
ke kenmerken hebben.
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!)(> bewoners zuilen zich op allerlei manieren identificeren met l.eiclsclie
Uijn. Ze wonen in die wijk met het grootste park van'de regio, daar hij die
waterplas, hij de ing(^pakt(^ A2, hij de groene Rijn-Kertnenierlandlaan, in die
wijk met dat speciale* wat(*rsysteem.
Maar ze zullen toch vooral wonen hij Station I.eidsrhe flijn-Centrum, in de
Archeologiewijk, in di* VVatm'winhuurt of op Hooggelegen. Met andere woor¬
den: zij ontlenen hun ld(*ntlt(Mt aan veel khdnere eenheden dtiH.een 'SPVhgehied'. "-.v
Op kaart is aangegeven welke huurten en wijken er in l.eidsche Hijn zütlen ontstaan. Het gaat om 8,5 gebiedjes van wisselende vorm en grootte.
Wat die gebiedjes bindt en zo specifiek maakt, is de interne samenhang.
Doordat elk gebiedje iets eigens heeft, ontstaat afwisseling in l.tndsche Rijn
en kan icnler er iets van zijn gading vind(*n.
liet woninghouwprogramma schrijft een groot aantal (*<"ng(!zinswoningen
voor: 2/3 van het totale programma (13..500 van de 20.000 woTiingen) zal
'grondgebonden met tuin' zijn. Om te voorkomen dat l.eidsche Rijn (>en
grot(> monotone laaghouwwijk wordt, wordt elke aanleiding in het plange¬
bied aangegrepen voor h(*t niaken van onderscheid tussen d(> verschillende
plandelen. Dit ondersclndd wordt niet in eerste instantie in d(> architectuur
van de woningen gezocht, maar in de plaatsing ervan, in d(> typologie en in
de inrichting en maatv()(*ring van de openbare ruimte.
De afwisseling manif(*st(*(>rl zich daardoor op verschillende manieren: ste¬
denbouwkundig, function(*(d, architectonisch, in de bevolkingsopbouw en samenstelling, door een st(*rke profilering van bedrijventerreinen, in het
leven op straat, in de groene delen van het plangebied.
Hen belangrijke bijdrage wordt ook gelevtnal door het bieden van ruimte
voor experimenten op vele fronten: duurzaamheid, energie, autogebruik,
digitale snelweg, watersystemen, afvalverwerking, organisatie van de open¬
bare ruimte.

4.1. Afwisseling door menging, spreiding, stapeling
en dichtheden
De v(*rscbillen tussen de 85 stedenbouwkundige eenbeden komen tot uit¬
drukking in de gewenste bebouwing en in de typologie van d(* op(>nbare
ruimte. Voor de bebouwing worden de verschillen vastgelegd in de zogenaamd(* coëfficiënten: menging, spreiding, stapelingen dichtheid. Deze vrij

abstracte manier van vastleggen van de stedenbouwkundige randvoorwaar¬
den is noodzakelijk vanwege de grote looptijd van het plan: minimaal twin¬
tigjaar. Er is derhalve gezocht naar een manier van vastleggen die niet
wordt beïnvloed door wijzigingen in bet programma, die lopende de ontwik¬
kelingsperiode zullen optreden.
4.1.1. Menging
Op kaart 14 Is per stedenbouwkundige eenheid aangegeven welke men¬
ging dient te worden toegepast. Deze aanduiding gaat verder dan alleen uit¬
spraken over de mate van functiemenging. Ook woningcategorieën worden
meer of minder gemengd. In een aantal gevallen wordt ervoor gekozen stra¬
ten of buurten een duidelijke signatuur te geven. Op andere plekken (bij¬
voorbeeld in de nabijheid van de OV-statlons en de voorz.leningencentra)
worden de woningcategoiieën juist In sterke mate gemengd.
Op deze manier wordt niet alleen aan buurten identiteit gegeven, maar
ontstaat ook een grote mate van keuzemogelijkheid voor combinaties van
woningtypen en woonomgeving.
Indien wonlngcat(ïgorleën ovciral te sterk worden gemengd ontstaat in
Leidsche Hljn een eenvormigheid, waar nadrukkelijk niet voor wordt geko¬
zen.
4.1.2. Spreiding
Ken ander middel voor het aanbrengen van contrasten In het plan Is het
meer of minder spreiden van de bebouwing. Dat wil zeggen: het al dan niet
gelijkmatig verdelen van het bouwvolume over een deel van het plangebied.
Lage spreiding houdt in dat er gestreefd wordt naar groepering van bebou¬
wing, waardoor grotere tussenruimten ontstaan.
Op kaart 1,5 is per stedenbouwkundige eenheid aangegeven of er meer
dan gemiddelde spreiding wordt toegepast of minder.
Redenen om gebieden van een categorie te voorzien zijn:
• zichtmogelijkbeden op het achterliggende landschap en/of bijzondere ele¬
menten;
• het organiseren van grotere stiKlelljke eenheden rond de voorzieningen¬
clusters ten behoeve van het draagvlak en ter vergroting van de bereik¬
baarheid;
• het stimuleren van speciale woningtypologieën (bijvoorbeeld groepen vrij¬
staande woningen concentreren om patiowoningen mogelijk te maken).
4.1.3. Stapeling
Als we het hebben over een geringe spreiding van gebouwen over een
bepaalde locatie wordt dit al gauw vertaald als hoogbouw. Zoals In het
voorgaande omschreven wordt voor bepaalde delen van Leldscbe Rijn ech¬
ter eerder aan de inzet van andere middelen gedacht. Om deze bedoeling
tot uitdrukking te brengen is op kaart 16 aangegeven welke deel van de
woningen In de verschillende onderdelen van bet plangebied gestapeld die¬
nen te worden uitgevoerd, en waar dat in mindere mate of niet de bedoe¬
ling is. Zo is bijvoorbeeld voor de strook ten noorden van de spoorlijn aan¬
gegeven dat een heel hoge mate van spreiding noodzakelijk wordt geacht,
terwijl de mate van stapeling varieert van O tot 100%! De verhouding tussen
bebouwd en openbaar terrein komt overeen, de dichtheden verschillen ech¬
ter sterk, met een accent bij bet station.
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4.1.4. Combinaties van menging, spreiding, stapeling en
dichtheden
Door de uitspraken over menging, spreiding en stapeling te combineren
met in hoofdstuk 3 gedane uitspraken over dichtheden (dichtheden voor de
woningbouw, die daar aan zijn ontleend, zijn weergegeven op kaart 17) ont¬
staat een beeld van de identiteit en de mate van stedelijkheid van de ver¬
schillende buurten.
De bebouwingsdichtheid bepaalt al in zekere mate in welke vorm er
gebouwd kan worden. Hoge dichtheden worden in het algemeen gereali¬
seerd door te kiezen voor een vrij hoog stapelingspercentage (appartemen¬
tengebouwen, portiekwoniningen, 'urban villa's'). Dage dichtheden worden
overwegend gerealiseerd in eengezinswoningen (vrijstaand, tweekappers,
rijtjeshuizen). Er is echter een veel grotere variëteit aan bouwtypen moge¬
lijk. Er kunnen vrij hoge dichtheden behaald worden in laagbouw: patiowo¬
ningen (kleine kavels), smalle woningen in meerdere verdiepingen (denk
aan grachtwoningen met kleine beukmaten), woningen met gemeenschap¬
pelijke tuin et cetera. Ook lage dichtheden in gestapelde bouw zijn mogelijk:
appartomentenblokken met veel buitenruimte (bijvoorbeeld 'urban villa's'),
gestapelde maisonnettes (een grote tuin voor de benedenwoning, een terras
voor de bovenwoning) et cetera.
Door de mate van spreiding te bepalen kan worden gestuurd aan de
woningtypen die mogelijk zijn binnen de vastgestelde dichtheid. Suburbane
wijken worden in het algemeen gekenmerkt door hoge spreiding: relatief
veel privé-groen in de vorm van tuinen, relatief veel laagbouw, een gelijk¬
matige verdeling van de bebouwing. Meer stedelijke wijken kennen een lage
spreiding: relatief veel openbaar of collectief groen, relatief veel stapeling,
grotere bebouwingseenheden met veel tussenruimte.
En hoge spreiding bij een hoge dichtheid stuurt aan op blok- of rijbebouwing met binnentuinen en zelfs op patio- of hofwoningen.
Een lage spreiding bij lage dichtheden leidt tot appartementengebouwen
op grote kavels (groene omgeving).
Bij een lage graad van menging ontstaan groepen woningen van hetzelfde
soort. Een straat kan bestaan uit woningen van één soort met beperkte ver¬
schillen in prijsklasse.
Zo drukt bijvoorbeeld een lage menging, een geringe spreiding en een
hoge dichtheid uit dat in een deelgebied hoogbouw voorkomt voor een afge¬
bakende doelgroep met relatief veel open ruimte en weinig andere functies
dan wonen.
Zodra deze indeling wordt aangevuld met uitspraken over kenmerken van
de openbare ruimte, bijzondere bebouwing, aanwezigheid van structureren¬
de elementen als hoofdinfrastructuur, voorzieningen, hoofdgroenstructuur,
water et cetera en met andere stedenbouwkundige en architectonische mid¬
delen waarmee verschillen in hebouwingstypologie gestimuleerd kunnen
worden (verschillende wijzen van grondgebruik, inzetten van specifieke
bebouwingstypen), ontstaat een goed beeld van de mogelijkheden van het
betreffende plandeel.
Op een aparte kaart (18) zijn indicatief de bandbreedtes aangegeven voor
de bouwhoogtes in het woningbouwgebied.

4.1.5. Regiekaart
Een bijzondere randvoorwaarde is aangegeven op de Regiekaart. Daarop
is aangegeven welke elementen bijzondere aandacht verdienen zodat, recht
wordt gedaan aan bun belangrijke betekenis voor het hele plangebied, liet
gaat er dan bijvoorbeeld om extra zorg te besteden aan de selectie van
arcbitecten/stedenboiiwkimdigen, extra publiciteit te verzorgen, of om
aspecten van het budget of de regelgeving.
Op kaart l'J worden gebieden en objecten onderscheiden.
GEBIEDEN
Dit zijn voornamelijk de grote stedelijke elementen met bun zones er
direct ombcum, liet gaat om openbare ruimten die bet hele plangebied door¬
snijden (RIjn-Kennemerlandlaan, stadsassen, spoorzone, oever AmsterdamRijnkanaal, A2-zêne). dli^ een overgang naar andere gebieden vormen (rand
Oentraal Park) of die door bun grootte en draagkracht belangrijk zijn (groot
Archeologlstdi park). De Inrichting van d(>ze elementen wordt zorgvuldig
ontworpen, terwijl de Inrichting en aankleding van de directe omgeving de
elementen ondersteunt.
OBJECTEN
Bouwwerken die door hun openbare functie of bijzondere ligging door
veel mensen gebruikt en/of gezien worden en daarmee bet aanzien van bet
hele plangebli^d sterk bepalen: publieke gebouwen (stations, llOV-haltes,
voorzieningen). Infrastructurele werken (spoorviaduct, bruggen over bet
Amsterdam-Rijnkanaal, oud/nieuw Hooggelegen), strategische gebouwen
(torens aan park, A2-gebouw, gebouwen langs Amsterdam-Rijnkanaal,
warmtecentrale) im bebouwing op kruisingen, splitsingen en ontsluitingen
van grot(^ stedelijke elementen.
4.1.6. Ux-kaart
liet eigene van een wijk, de Identiteit, datgene waar Inwoners zich mee
identificeren wordt veroorzaakt door de stedenbouwkundige opbouw van de
wijk. Is er sprake van boog- of laagbouw? Van hoge of lage dichtheden? Van
veel of weinig open ruimte? Van veel groen of juist veel verharding? Door
middel van de Regiekaart is al aangegeven dat er daarnaast nog andere
middelen kunnen worden ingezet om een stad of onderdelen daarvan
karakter te geven. Structurerende elementen kunnen met extra zorg word(m vormgegeven.
Daarnaast zijn er nog de (schijnbare) Incidentcm. Deze zijn aangegeven op
de zogenaamde Ux-kaart (kaart 20). De Ux-kaart haalt verborgen potenties
van l.eidsche Rijn naar boven. Al in het plan aanwezige condities worden op
de spits gedreven door ze een opvallende (of opvallend onopvallende) Invul¬
ling te geven. Een toevoeging van een speciale vormgeving, die noch nuttig,
noch noodzakelijk is, maakt dat deze elementen worden onttrokken aan het
'normale' en een extra lading krijgen. Op de Ux-kaart staan de elementen
aangegeven die deze bijzondere aandacht verdienen, als toevoeging aan de
andere kwaliteiten die in l.eidsche Rijn worden georganiseerd en die reeds
zijn beschreven In de andere paragrafen van de Ontwikkelingsvisie. De Uxkaart zorgt ervoor, dat de aandacht uitgaat naar een aantal omschreven
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plekken in Leidsche Rijn, verspreid over het hele gebied. In onderstaand
schema zijn suggesties voor de uitvoering van de gesignaleerde kwaliteiten
samengevat.
Voor alle onderdelen van de Ux-kaart geldt, dat de Regiestaf - eventueel
in het kader van het opstellen van SPVE's - de bijzondere potentie nader
uitwerkt. Deze uitwerkingen kunnen wellicht leiden tot een andere invulling
of aanvullende randvoorwaarden voor de Ux-elementen.
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4.1.7. Typologie openbaar gebied
Voor de inrichting van het openhaar gebied is de verdeling van openbaar
groen, verharding en particuliere tuinen van belang. Een uniforme verde¬
ling van deze drie componenten over alle woon- en werkgebieden leidt tot

Maken van een buitenruimte
kunstenaars-selectie, instellen
van kunstwelstand

(!on golijkmatigo inrichting van hot holo gobiocl. Het is daarom wenselijk om
voor do vorschillendo doolgobiedon te diff'orontiören in de verhouding groen,
veriiarding en tuin. Vcrs(diillen kunnen bereikt worden door verharding om
te zotten in groen (smalle wegen tussen grasbermen), of omgekeerd (brede
trottoirs). Daarnaast kan in het ene deelgebied als het ware verharding ol'
groen worden 'gespaard' om dat in een ander deelgebied toe te voegen. Ook
de mate waarin particuliere tuinen bijdragen aan het openbaar gebied ver¬
sterkt de beeldvorming van de deelgebieden: grote voortuinen, of juist het
ontbreken van voortuinen draagt bij aan do mate van groene sl'eer in het
plandeel.
Op de kaart 21 (Typologie openbaar gebied) zijn de verschillende verde¬
lingen aangegeven tussen groen In openbaar gebied (g), verharding (v) en
particuliere tuinen (t). De verdeling van deze drie componenten van de
woon- en werkomgeving is gebaseerd op de plankaarten voor menging,
spreiding, stapeling en dichtheden. Hoge dichtheden geven aanleiding tot
extra verharding in het openbaar gebied; een grote mate van spreiding kan
leiden tot spreiding van openbaar groen en voortuinen.
Veel openbaar groen, weinig verharding en veel particuliere tuinen
(g4-,v-,t-i-) komt voor in villawijk-achtige setting, maar bijvoorbeeld ook in
luxe kantoorparken. Daar tegenover staat weinig groen, veel verharding (m
weinig particulicn-e tuincm (g-,v+,t-) aan het openbaar gebied, dat bet meest
verstedelijkte milicui vormt van bet stadsdeelcentrum en de omgeving van
de haltes van optmbaar vervoer.
Tussen deze twee uitersten zijn nog zes v(>rscbillende combinaties
bepaald. De combinatie bijvoorbeeld van weinig openbaar groen, veel ver¬
harding en veel tuinen (g-,v+,t+) is bekend van de stedelijke tuindorpen,
maar ook urban villa's in particuliere ol'collectieve tuinaanleg zijn hiervan
een illustratie. De combinatie weinig groen, weinig verharding, veel tuin
(g-,v-,t+) is kenmerkend voor volkstuinen, sportvelden en ook de lintbebou¬
wing of kantoren In een campus-achtlge omgeving. .Als laatste voorbeeld
kan de combinatie g+,v-i-,t- leiden tot stedelijke lanen van brede middenber¬
men met bomenrijen.
De combinaties die ontstaan uit de verschillende verdeling van openbaar
groen, verharding en particuliere tuinen, definieren de textuur van het
maaiveld. Daarnaast geeft de toepassing van bomen, zoals aangegeven in
hoofdstuk 3.4.,5. een laag hieroverheen. In de vorm van bomenrijen, een
meer aaneeng(!sloten dak of solitair (zoals de aanwezige te handbaven
bomen) wordt een rijkdom aan stedelijke milieus gevormd.
Uit de combinatie van d(! kaart 'fypologie openbaar gebied en de bomenkaart ontstaat een beeld van de inrichting van het openbaar gebied in de
woonwijken. Door een vergelijkbare inrichting van de woonomgeving wordt
samenhang gevormd tussen de verschillende deelgebieden.

4.2. Beschrijving stedenbouwkundige eenheden in
het woongebied
Het woongebied is onderverdeeid in 85 buurten en wijken, die in grootte
variëren van 20 tot 750 woningen. Deze opdeling is tot stand gekomen op
basis van ontwerpoverwegingen, bestaande en nieuwe topografie (met
name nieuwe infrastructuur en watergangen), differentiatie van woning¬
bouw (met name vanwege dichtheidseisen) en fasering.
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Een deelgebied is niet steeds in aiie karakteristieken verschillend van zijn
buren. Er zijn Tamilies' van deelgebieden te onderscheiden (kaart 221, die
in sommige opzichten een sterke onderlinge verwantsciiap hebben maar op
een of twee punten van elkaar versciiilien.
Hieronder worden deze buurten en wijken per familie omschreven. De
aanduidingen verwijzen naar kaart 2 (l)eelgebiedenl.
4.2.1. De Schiereilanden
De deelgebieden tussen het Grand Ganal, de spoorlijn en de HijnKcmnemerlandlaan (Dl t/m D8) maken deel uit van het zeer waterrijke
gebied ten noorden van bet spoor. Door het systeem van kanalen met een
onderlinge afstand van circa 200 meter ontstaan acht schiereilanden.
Afgezien van deeigebied 1)1, dat aan de westkant aan het centrale midden¬
gebied grenst, en 1)6 en 1)8 zijn de schiereilanden aan drie zijden begrensd
door water. De Rijn-Kennemerlandlaan zorgt voor de onderlinge verbinding.
De gebieden zijn via het waterwinpark georiënteerd op het centrum rond
station Utrecht-West en op de kindercluster in deelgebied 1)12. Over de
langzaam-verkeerroute van de Rijn-kennemerlandlaan is ook het stadsdcielcentrum en bet zuidelijk deel van l.eidsche Rijn snel bereikbaar. De scherpe
begrenzing geeft ze een enclave-acbtig karakter, waarop heel specifieke
buurttypen zulbm worden ontwikkeld.
De directe nabijheid van zowel bet Grand Canal als de RijnKennemerlandlaan, en voor de meest westelijk gelegen schiereilanden ook
de nabijheid van bet Gentrale Park, dragen bij aan een aantrekkeiijk woonmilieu. Het stapelingspercentage is overwegend laag (uitsluitend eengezins¬
woningen in de deelgebieden D2. 1)3, 1)4, 1)7 en 8, 25% stapeling in D6).
Van noordwest naar zuidoost neemt bet aandeel van de goedkopere
woningcategorieën toe.
Woongebied 1 beeft een specifiek karakter, gelegen op de punt van
l.eidsche Rijn tussen bet Grand Canal, bet Centrale Park en de Rijn-Kennemerlandlaan. Gedacht wordt bier aan een stapelingspercentage; van 50%,
zodat hogere gebouwen nuU een schitterend uitzicht over Leidsche Rijn in al
z'n facetten kan worden gecombineerd met grotere, duurdere laagbouwwoningen.
De woonomgeving wordt bepaald door smalle straatprofielen, waarin
vooral de particuliere tuinen voor het groene karakter zorgen. Het open¬
baar groen concentreert zich vooral langs de watergangen; brede taluds
geven ruimte voor spel en ecologie en hoge bomen als populier en wilg
maken de (scbier)eilanden tot herkenbare eenbeden.
4.2.2. De Waterdriehoek
In de driehoek tussen het waterwingebied, het centrale parkgebied en de
Rljn-Kennemerlandlaan profiteren de woongebieden (1)9 tym 1)13 en 1)15)
eveneens van de kanalen van het waterstelsel. Vier van de buurten (Dll,
1)12. Dl 3 en 1)15) grenzen bovendien direct aan het waterwinpark. D9 en
1)10 grenzen aan het archeologisch monument op de rand van het groene
middengebied.
Tussen het waterwinpark en de Rijn-Kennemerlandlaan is een kinderclus¬
ter gesitueerd, met drie scholen en speel- en sportvoorzieningen in het

park. De nabijheid van deze kindervoorzieningen en de relatief ruime opzet
maken het gebied bij uitstek geschikt voor gezinswoningen.
Ook de zorgvoorzieningen en detailhandel bij het NS-station West zijn via
het waterwinpark direct bereikbaar, liet buurtje Dl3 grenst hieraan. Hier is
woningbouw in een hoge dichtheid gedacht (60 woniiigen/lia). In de buurten
1)9 en DIO is de dichtheid laag (20 woningen/ha), hetgeen de ondergrens
vormt in de Waterdriehoek. De volledige woningdilTerentiatie van Leidsche
Hijn komt in de Waterdriehoek tot z'n recht, met een nadruk op de midden¬
klasse.
De openbare ruimte is een voortzetting van de Schiereilanden; waterrijk
en voorzien van groene singels. Hond het waterwinpark, naar het station
toe, worden de profielen smaller en meer door verharding bepaald.
4.2.3. Boven het spoor
De gebiedjes Dl 6 l/m 1)19 zijn gelegen in de strook tussen bet waterwingebi(Hl en de spooriijn.
Door de onmiddellijker nabijheid van station Utrecht-West, het daarbij
gesitueerde centrum (rn de kindervoorzieningen bij het waterwinpark beho¬
ren de buurten tot de best 'voorziene' en hrvendigste van Leidsche Rijn.
bovendien lopen hoofdwegen en hoofdfietspaden vlak langs deze gebiedjes.
Ze staan via open doorgangen onder het spoor in verbindnig met het cen¬
trale plandeel. 1)17a en b grenzen aan het waterwinpark, het station en het
plein met detailhandel, kantoren en voorzieningen. Hierdoor zijn het gebie¬
den met een relatief hoge dichtheid en een grote mate van functiemenging.
in het gebiedje 1)16b wordt ruimte gereserveerd voor een autovrij/autoarm
woongebied.
Gebied 1)18 en het oostelijk deel van 1)16 hebben Cfm hoge dichtheid (7080 woningen/lia) en een hoog stapelingspercentage (7,1-100%). Dit betreft
een groot aantal huurwoningen en woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Gebied 1)19 ligt niet allecm nabij het meest westelijke centrum, ook
het stadsdeelcentrum ligt op loopafstand. Hier vindt woningbouw plaats in
lagere dichtheden (30 tot 40) en met een relatief lage stapeling (O tot 25%).
Dezelfde dichtheden en stapelingspercentages gelden voor het westelijke
d(!el van gebied 1)16.
liet openbaar gebied verdicht zich naar het station toe; de profielen wor¬
den verbard en compacter. Op grotere afstand van het station vormen tui¬
nen een aanvulling op hih openbaar gebied.
In de aan deze buurten grenzende delen van de kanalen van het water¬
systeem worden woonschepen afgemeerd.
4.2.4. De Parkrand
De hele rand langs bet centrale parkgebied, inclusief een strook ten noor¬
den van het spoor (de gebieden 1)14, BI, B7, B19 en AIO en All) is aange¬
geven als afzonderlijke eenheden, om recht te doen aan hun bijzondere lig¬
ging tussen stad en park. Uitgezonderd in 1)14 en B19 worden de woningen
in deze stroken gegroepeerd of gestapeld gebouwd, waardoor relatief veel
open ruimte ontstaat die de overgang van het park naar de stad accentu¬
eert. De Invloed van het groene middengebied is hierdoor ook in de achter¬
liggende woongebieden nog goed merkbaar. In het park, aangrenzend aan
deze deelgebieden, liggen diverse grootschalige groen- en sportvoorzienin-

In de omgeving van station Utrecht-West komen de relatie!' hogere diclitheden en de grotere mate van stapeling voor. Uier geniet (met name in BI,
een markante plek onmiddellijk naast de spoorlijn) een al hoger woonge¬
bouw van een spectaculair uitzicht.
Vooral in de langer gerekte delen van deze stroken, zoals in de gebogen
stadsrand in deelplangebied B en aan de zuidzijde daarvan, is ruimte voor
de uitgifte van duurdere, grotere kavels, die kunnen profiteren van de rus¬
tieke ligging.
4.2.5, Onder het spoor
Deze gebieden grenzen ailemaai aan de Utrechtseweg en de
Westlandsetuin en zijn ais gevoig van het op poten gezette spoor goed ver¬
bonden met het voorzieningencentrum ten noorden van het spoor. De stro¬
ken B3 en 84 zijn onbebouwde deien langs de Utrechtseweg en de
Aiendorper Wetering waar de open bebouwingsstructuur iangs de linten
wordt voortgezet. B2 en B5 liggen tussen het lint en de spoorlijn en zijn
direct ontsloten vanaf de noordelijke stadsstraat. De bebouwing aan de zijde
van de stadsstraat is overwegend gestapeld, mede gelet op de noodzaak van
geluidsafstdiermende bebouwing, (iebied B8 ligt ingesloten tussen de drie
bestaande linten en e(m strook met open b(>bouwing langs bet centrale mid¬
dengebied (gebied B7I. Dit gebied ligt vlak bij bet voorzieningencentrum.
De gebieden ond(m bet spoor liggen dicht bij kindervoorzieningen (in
g(!bied BI,")).
Nabij bet spoor komen middelhoge tot hoge dicbtbeden (tot 70 wonin¬
gen/ba) voor, bet zuidelijk deel van gebied B8 beeft een reiatief lage dicbtbeid (40 woningen/lia). Het gehele gebied onder bet spoor kent een zeer
gemengd programma van alle woningcategorieën, waarbij bet relatief hoge
aandeel ouderenhuisvesting opvalt.
De inrichting van bet openbaar gebied sluit aan op de inrichting ten noor¬
den van bet spoor: compact en steenachtig rond bet station en groener door
particuliere kavels op grotere afstand. Deelgebied B5 vormt een opvallende
uitzondering: als aanvulling op de sfeer langs de linten vormen fruitbomen
in grote uitgegeven percelen een boomgaard rond de bebouwing.
4.2.6, Tussen de Linten
In bet hart van bet huidige glastuinbouwgebied profiteert de toekomstige
woningbouw van de veelvormigheid en rijkdom van de Utrechtseweg,
't Zand, de Westlandsetuin en de .iobanniterweg. Tussen de archeologische
vindplaats en 't Zand zijn drie scholen en andere kindervoorzieningen gele¬
gen (Bl,5). Aan de ovimkant van bet lint en op de arcbeoiogiscbe vindplaats
zijn speel- en groenvoorzieningen gesitueerd. De gebieden 159 en BTi i/rn
1517 zijn bierombeon gegroepeerd.
Aansluitend op de karakteristieke linten leent dit gebied zich voor eenge¬
zinswoningen met middelgrote en grote tuinen, waardoor oen open opzet
met een rustiek en groen karakter wordt verkregen. De straatprofieien zul¬
len overwegend groen en bomenrijk zijn. Deze wijk is ideaal voor gezinnen
met opgroeiende jonge kinderen, en beeft overwegend middellage tot zeer
lage dicbtbeden en zeer weinig stapeling. Gebied Dl6 is van reiatief geringe
omvang en zodanig ingeklemd tussen een drietal bestaande linten met een
open bebouwingsstructuur en de kindercluster aan de noordzijde, dat gro-

tere patiovvoningen hier de voorkeur hebben.
(iebied 1)14 is een open ruimte aan 't Zand, dat zich - ter doorbreking van
het overwegende laagbouwkarakt(>r - leent voor een hoger woongebouw.
liet stadsdeelcentrum met voorzieningen en detailhandel en het centrale
middengebied zijn zeer goed te bereiken via de fietsstraat (Bil).
4.2.7. In het midden
Twee deelgebieden (B6 en BIO) ten zuiden van de spoorlijn aan weerszij¬
den van de Rijn-Kennemerlandlaan zijn precies tussen de concentratiege¬
bieden rondom de twee NS-stations gelegen. Het zijn wijken in bet hart van
Leidscbe Rijn met een programma van lage dichtheden (20 tot 30 woningen/lia) en wat duurdere woningtypen. De woningen zijn over bet algemeen
niet gestapeld.
De wijken zijn ruim van opzet en hebben vrij brede stadse profielen. Een
speciale kwaliteit is de ligging aan de Rijn-Kennemerlandlaan. Via de fiets¬
straat en de Utrechtse weg zijn zowel bet centraal middengebied, de kinder¬
voorzieningen aan 't Zand en bet stadsdeelcentrum zeer goed bereikbaar.
4.2.8. Rondom de archeologie
De buurten -M t/m .VB en B20 zijn - als bet ware op de eerste en tweede
rang - gegroepeerd rondom bet Arcbeologiepark en liggen in de invloed¬
sfeer van de noordelijke llOV-radiaal. Rondom bet park wordt een rand van
middelhoge bebouwing voorgescdireven. De bebouwing is overwegend vrij
dicht met relatief smalle, verharde straatprofielen.
De zuidwestpunt van bet park grenst aan de voorzieningenstraat bij
Langerak. met ouderenvoorzieningen, detailhandel, kantoren en twee scho¬
len (A7). Ten noordoosten van bet park bevindt zich in de deelgebieden A4a
en b de Campus. Deze deelgebieden grenzen aan de RijnKennemerlandlaan en het stadsdeelcentrum met de zorgvoorzieningen.
Het park zelf omvat diverse speel- en sportvoorzieningen, waardoor bet
deel uitmaakt van een lange strook van voorzieningen die van bet Centraai
Station naar de zuidelijke stadsas loopt.
Vooral de woongebieden direct rond de HOV-baltes en nabij de centrum¬
gebieden zijn gemengd van karakter, met woon-werkunits en kleine kan¬
toorvestigingen.
De dichtheden zijn boog (80 woningen/ba nabij de HOV-baltes) tot middel¬
hoog (30 tot 40 woningen/lia).
4.2.9. Het Stadsdeelcentrum
De deelgebieden Cl t/m O, C9 en CIO vormen tezamen bet stadsdeelcen¬
trum bij station l.(ndscbe Rijn Ctnitrum. Het programma is z(!er afwisselend,
betgeen zorgt voor een grote levendigheid in bet gebied. .Activiteiten vinden
in grote delen van bet stadscentrum zowel overdag als 's avonds plaats. Een
groot areaal aan winkels is in een compacte structuur in de deelgebieden
C2 en C5 gecombineerd met woningen. In een gebouw aan bet over de A2
been gebouwde stationsplein (deelgebied C6) bevinden zich winkels (een
winkelcentrum) met daarboven kantoren. In de andere gebieden worden
deze functies gecombineerd met stadsdeelvoorzieningen (met name in C4)
en zorgvoorzieningen.
Een watergang zorgt ervoor dat bet woongebied in bet westen (G3) bij bet
centrum betrokken is. Via de fietsstraat zijn zowei de kindervoorzieningen
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aan 't Zandt als ook die bij het kanaal direkt bereikbaar. Het centrum wordt
aan de zuidzijde begrensd door een liOV-lijn met twee haltes aan de ran¬
den.
Bij de winkels zijn alle woningen gestapeld (wonen boven winkels). In het
gebied (14 is een inonofunctioneel woongebied opgenomen in een flinke
dichtheid (50 woningen per hectare), maar met slechts weinig stapeling: het
is een buurt met stadshuizen op relatief kleine kavels. Ook in Gil is sprake
van zo'n 'woonenclave'.
De overige deelgebieden omvatten oen woningbouwprogramma met een
grote differentiatie, een flinke dichtheid en een relatief hoog .stapelingsper¬
centage.
De dichtheden variëren van 40 (zuidelijk deel van G3) tot 80 (Gl, G2, G5)
woningen per hectare.
In het dicht tegen het spoor aan gelegen gebied Gl is een extra inspan¬
ning ter wering van de geluidsoverlast zinvol, aangezien hier een interes¬
sant stedelijk woongebied te ontwikkelen is. Dit stukje stationsgebied leent
zich voor stedelijke voorzieningen in hoge gebouwen met daar bovenop
dure en goedkope woningen met op de begane grond een intensief gebruikt
openbaar plein.
De inrichting van het openbaar gebied ondersteunt de betekenis van het
stadsdeelcentrum voor l.eidsche Hijn: exotische bomen, bijzondere verhar¬
ding met meubilair vormen brede trottoirs en pleinen.
4.2.10. Overkapte A2
De deelgebieden G12, G13 en G17 ten westen van het grootste overkapte
deel van de A2 liggen in bet hart van Leidscbe Rijn. De dichtheden zijn mid¬
delhoog tot hoog (40 tot 80 woningeiVha) met een flink stapelingspercentage
en een hoge spreiding. Dit maakt het mogelijk hier dicht stedelijk weefsel te
maken, echte stadswijken. Binnen deze gebieden wordt zorgvuldig met de
groencomponent omgegaan. De gebieden zijn voor hun grote open ruimten
sterk afliankelijk van de overkapte A2, de archeologische parken aan de
westzijde, de Put van Kraal en de Rijn-Kennemerlandlaan. Vooral de lag(!en middenprijscategorieën zullen bier een plek vinden.
In G13 zijn net als in G17 kantoren gecombineerd met woningen. Het
gebied grenst aan de speel- en sportvoorzieningen op het dak van de A2,
met daarop aansluitend de scholen tussen A2 en kanaal. Voor zorgvoorzieniiigen, zoals winkels, is het stadsdeelcentrum zeer nabij.
4.2.11. De Fietsstraat
Een serie van zeer smalle deelgebieden in een lange strip van oost naar
west, langs de fietsroute naar het grote park (Bil en GlO) ligt aan de
noordkant van een van de belangrijkste hoofdfietsroutes door Leidsche Rijn.
De route verbindt kindervoorzieningen, sport, parken en het stadsdeelcen¬
trum.
Door de woningen met hun adres op deze route te richten wordt de socia¬
le controle gegarandeerd.
Om de nodige samenhang tussen verschillende delen van bet plan te ver¬
zorgen zijn de deelgebieden voorzien van één specifiek karakter. Deze
samenhangende reeks aan de noordkant van de fietsroute vormt een tegen¬
wicht voor de afwisselende reeks aan de zuidzijde ervan. Het programma

bestaat aan de noordzijde uit voornamelijk de lagere prijscategorieën. Deze
zijn ongestapeld en in een strak ritme geplaatst, om een continu karakter te
bewerkstelligen.
4.2.12. De Lange Straat
De deelgebieden BIS, A7b, A9 en (119 vormen een serie van smalle deel¬
gebieden in een lange strip van oost naar west, net boven de zuidelijke stads¬
straat. Zij vormen net als de lange fietsstraat een samenhangende reeks, die
het gehele plangebied van oost naar west doorsnijdt, echter niet in één rech¬
te lijn. De samenhang binnim deze reeks ontstaat door de ligging van alle
woningen aan oen sterk geprofileerd nieuw lint, gevuld met woningeTt in de
middelste prijsklassen. Hierdoor ontstaat een continu beeld. De gemiddelde
dichtlnnd bedraagt 30 vvoningen/lia, oplopend tot 60 woningen/ha in A9b en
c, teneinde het IIOV van voldoende draagvlak te voorzien.
Waar Ind lint hel .A.iTheologiepark aan de zuidkant passeert, kruist het de
voorzieningenstraat met zorgvoorzieningen, detailhandel en twee scholen.
Dichtbij het Amsterdam-Rijnkanaal verdicht het lint zich met een toene¬
mende stapeling.
4.2.13. Rondom de stadsstraat
De deelgebieden rondom de zuidelijken stadsstraat (AZen. A12 t/m A18I
moetenn aan twee karaktereigenscbappen voldoim. Enerzijds moeten ze een
logische dichtheid hehben, genzien hun ligging in het plangehied. .Anderzijds
moeten ze d(> stadsstraat van (<en passende hehouwing voorziem. Hiertoe is
het gehied verdeeld in deelgebieden die de stadsstraat begeleiden en deel¬
gebieden die zicb achter deze 'coulissen' bevinden.
In deelgebied A12 zorgt een redelijk hoog stapelingspercentage (7.5%)
voor de nodige hoogbouwaccenten en hogere behouwingsdichtheden.
'Dwens begint hier de voorzieningenstraat, met zorgvoorzieningen, detail¬
handel <m twee scholen, die het .Archeologiepark met de stadsas verbindt.
De stedelijkheid van de stadsstraat wordt gewaarborgd door de program¬
matische kant van de gebouwen op de straat te richten. Dit zorgt voor de
nodige levendigheid, die de stadstraat zijn kwaliteit geeft. De achterliggende
woongebieden hebben een rustiger karakter met lagere dichtheden.
In z'ti totaliteit is de volledige woningdilTerentiatie vertegcmwoordigd. Dit
geldt zeker voor het hier gelegen deelplan Eangerak. Gehied Al 7 heeft een
exclusiever karakter in de hogere prijsklassen. Aan de Burgemeester
Verderlaan liggen kindervoorzieningen, met twee scholen en een extensief
speel- en sportprogramma op de aangrenzende archeologische vindplaats.
4.2.14. Bij Park Voorn
Een groep van kleine, scherfachtige deelgebieden ten noorden van Park
Voorn (G17b, G20 en (j23 t/m G25) ontleent vooral kwaliteit aan de ligging
bij enkele van de grotere groengebieden in het plangehied: Park Voorn,
Natuurpark de Kraal en het uiteinde van de Rijn-Kennemerlandlaan. Ook
zal het gehied een licht glooiend karakter kennen, oplopend naar het niveau
van het dak van de A2. Deze omgevingskwaliteiten worden uitgebuit met
ruime woonhuizen in een parkachtige zetting. Er komen woningen in diver¬
se prijsklassen in hogere dichtheden en verzameld in grotere eenheden. Het
stapelingspercentage ligt rond de .50%, om de HOV-halte van het nodige

draagvlak to voorzien. Aansluitend op de HOV-halte en de bestaande kanto¬
ren worden kleine kantoorgebouwen geplaatst tussen do woningen. liet
gebied is via de belangrijke langzaain-verkeerroutes, de HijnKennemerlandlaan en de Groenedijk goed verbonden met alle wijk- en
stadsdeelvoorzieningen. De meest zuidelijke punt van deze familie vormt
een geschikte plek voor het Asielzoekerscentrum. Daarnaast bevindt zich
tussen Park Voorn en de Put van Kraal een groot en hoog woongebouw, met
een prachtig uitzicht op beide groene gebieden.
4.2.15. Aan de Leidsche Rijn
De drie deelgebieden ten zuiden van en grenzend aan de Leidsche Rijn
(G26 t/m G28) zijn direct verbonden aan de Leidsche Rijn en ontlenen hier
een groot deel van hun karakter aan. De ogenschijnlijke geïsoleerde ligging
wordt opgelost door toegesneden verbindingen met de aanliggende gebie¬
den. De overkapping van een deel van de A2 in het oosten brengt de zorg¬
voorzieningen (twee scholen en detailbandell binnen bereik. Een brug over
de Leidsche Rijn in de noordwestpunt van het gebied garandeert een directe
verbinding met de kindervoorzieningen bij Park Voorn. De ligging van s|)ortvoorzieningen binnen dit gebied zorgt ervoor dat enkele omliggende gebie¬
den op dit deel van Leidsche Rijn georiënteerd zullen zijn.
Er ontstaat een gevarieerd gebied met alle woningbouwcategorieën als
een perfecte doorsnee van Leidsche Rijn. Het stapelingspercentage is zeer
beperkt; de profielen in de openbare ruimte worden voorzien van openbaar
groen. Een ideale plek voor gezinnen.
4.2.16. Tussen Weg en Kanaal
liet gebied tussen de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal (G7, 8 14 t/m 16,
18, 21, 22 en 29) profiteert van de verhoogde ligging van de A2-overkluizing: bet wordt opgehoogd zodat er een heuvellandschap onstaat met 'top¬
pen' en 'dalen', die de woonwijken in dit gebied een uniek en zeer specifiek
karakter geven. In het gebied zullen vele verschillende woonvormen kunnen
onstaan. Op de overdekte delen van de A2 biwinden zich sport- en speelvoorzieningen. In G16 verbinden kindervoorzieningen de groene oever van
het Amsterdam-Rijnkanaal met de overkapte A2. Een heel specifiek punt
ontstaat daar waar de A2 bet kanaal het dichtst benadert: 'de kus'. Dit punt
wordt aangezet met een groot hybride woongebouw. Het geaccidenteerde
landschap en de ligging aan de grote 'openbare' ruimte van bet
Amsterdam-Rijnkanaal vormen zeker voor dit deel van bet land een unieke
combinatie.
De dichtheid varieert van hoog rond de HOV-haltes, tot middelhoog. In de
hele zone zijn verschillende prijscategorieën vertegenwoordigd. Deze zullen
in verschillende heel specifieke bouwvormen worden ondergebracht, waar¬
door het specifieke karakter van het gebied nog wordt benadrukt.
4.2.17. Kanaaloever
De gebieden aan de oever van het Amsterdam-Rijnkanaal tegenover
Kanaleneiland (G30 t/m G35) zijn zeer goed aangesloten op alle infrastruc¬
tuur. Zowel functioneel als ruimtelijk zijn de relaties met de omliggende
stadsdelen geoptimaliseerd. Functioneel gezien is het centrum van Utrecht
door de ligging tussen twee bruggen over bet Amsterdam-Rijnkanaal zeer
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goed U> beroikpii. Daarnaast is do locatio iieel goed aangesloten op de regio
via het snelvvegennet. Ruimtelijk proHtcrnrt de locatie van de ligging aan het
kanaal en de directe aanwezigheid van een voorzieningencluster hij
Hooggelegen (twee scholen, detailhandel en zorgvoorzieningen), een grote
werkgelegenheidsconcentratie en uitgehreide sportvoorzieningen (zowel
indoor als outdoor). In deelgehied (hl.') is ruimte gereserveerd voor een VOschool. Het gebied is uitermate geschikt voor mensen die prijsstellen op d(i
aanwezigheid van een toegesneden pakket voorzieningen en een goede aan¬
sluiting op routes zowel naar de hinnenstad als naar de rc^gio. Via een route
langs de o(W(>r van het Amsterdain-Hijnkanaal en de verbinding over het
overkapten Hooggelegen (met recreatieve voorzieningen erop) is het gebied
goed v(>rhonden met andere voorzieningen- en woongebieden.
In dit gebied zijn alle prijsklassen in de woningbouw vertegenwoordigd.
Nabij de HOV-lialte ontstaat een meer stedelijk karakter met een hoger sta¬
pelingspercentage. In het schakelstuk (130 worden woningen samengevoegd
in één gebouw, dat zowel het speciale karakter van deze schitteiamd gele¬
gen locatie als de schakelfunctie met bed gebied 'Tussen Weg en Kanaal'
benadrukt.
Voor het openhaar gebied is de oriëntatie op de parkzone langs het
.Amsterdam-Rijnkanaal van grote hetekcmis: hier ontstaat oen aantrekkelijke
wandelroute met verschillende speelvoorzieningen. Aan de w(?stzijde grenst
het woongebied aan een groot sportvekhmcomplex.

4.3. Ontsluitingspatroon
De verbindingen tussen de verschillende stedenbouwkundig samenhan¬
gende delen van het plangebied worden in de Ontwikkelingsvisie hard vast¬
gelegd. Deze verbindingen zijn op kaart 24 afwijkend aangeduid. De overige
elementen op het indicatieve stratenplan (kaart 5) zijn ontw(M'psuggesties.
Wel zal hij de ontwikkeling van SPVT'.s/stechmhouwkundige plannen voor
deelgebieden elke afwijking van de plek waarop een indicatieve straat een
deelplangrens ov(>rschrijdt aan de heheerchu' van de Ontwikkelingsvisie
moet(m worden genndd, zodat de aansluiting op aangrenzende deeiplannen
kan worden beoordeeld en aanvullende rand\v)orwaarden voor volgende
deelithmnen kumnm worden opgesteld.
Kaart 24 bevat de hoofdinfrastructuur en de bestaande linten. Daarnaast
betreft het de volgende straten uit het 30-kilometergehied:
• Ondcrdoorganficn spoor: Het is van groot belang zoveel mogelijk relaties
tussen Leidsche Rijn-Noord en de nvst van heidsche Rijn te kunnen waarhorgen. Uitgangspunt is een op poten gezet spoor, zodat deze geen barriè¬
re vormt, lir is een aantal noord-zuid straten vastgelegd, di(\ de stadstisnoord kruisen en zo een relatie ttissmi de woongebieden ten zuiden en ten
noorden van het spoor garanderen. Zt^ker hij het Station Utrecht-West is
de toegankelijkheid van het voorzieningencentrum vanuit het zuiden
belangrijk.
• Doorlopende noord-zuidstraten: Vanuit de wens goede noord-zuidrelaties
te verkrijgen en de verschillende deeiplannen goed te verhinden, zijn er
een atintal doorlopende noord-zuidstrtiten vastgelegd. Dcïze zullen in ieder
geval als zichtlijn doorlopend moeten zijn. Hiertoe behoort ook de straat
langs het .Amsterdam-Rijnkanaal, de straat langs het Uentrale Park en de
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noord- zuidverbinding in Leidsche Rijn-Noord, van spoor naar kanaal
langs het waterwinpark.
• l'ietsstraat oost-west, in een rechte lijn: Duidelijke oosl-westverbindingen
zijn voor een goede befïetsbaarhoid van Leidsche Rijn essentieel. Met dit
motief wordt een extra fïetsstraat, niet voor autoverkeer toegankelijk, van
het Centrale Park naar de HOV-hrug richting Utrecht-Centrum opgeno¬
men.
• Woonstraten oost-west: Om ook van oost naar west genoeg elementen te
maken die relaties waarborgen en losse deelgebieden aaneenrijgen om de
nodige samenhang te verkrijgen, is er een extra oost-westwoonstraat ont¬
worpen. Deze loopt door het hele plan, maar niet in één lijn; hij gaat
meerdere keren de hoek om. Ook is een doorlopend gebied aangewezen
van oost naar west, dat de watergangen met elkaar verbindt.
• Straat aan weerszijden van de Hijn-Kennemerlandlaan: De Rijn-Kennemerlandlaan is een van de belangrijkste verbindende elementen van het
plan. Er zal op deze laan een fietspad continu doorlopen. Om de laan
levendigheid en meer sociale controle te geven zullen daar aan heide zij¬
den over 50% van de lengte aiitostraten bijgevoegd worden.
• Overgangen over de A2-overkappingen: Relaties tussen Leidsche Rijn ten
westen van de A2 en ten oosten van de A2 en Utrecht zijn zeer belangrijk.
Aangezien de overkapping van de A2 niet over de volle lengte van de A2
in het woongebied plaats gaat vinden, zullen de overkapte delen zeer
intensief gebruikt worden. De straten die hier vastgidegd worden, moeten
een goede verbinding garanderen van Leidscdie Rijn met het AmsterdamRijnkanaal en Ldrecht-Centrum.
• Heuvelstraten in Leidsche Rijn-Oost: De noordelijke radiaal van de IIOVlijn zal na het dak op de A2 naar het oosten toe moeten stijgen om het
.Amsterdam-Rijnkanaal over te steken. Hr is een heuvel ontworpen om de
kwaliteit van hoogteverschillen voor het wonen zoveel mogelijk uit te nutten. Er ontstaat een hele reeks interessante woningtypen, die dit gebied
een geheel eigen karakter geven. De straten die langs deze heuvels tussen
A2 en .Amsterdam-Rijnkanaal lopen, worden vastgelegd.
• Twee schiereilandontsluitingen in Leidsche Rijn-Noord: Vanuit een duide¬
lijk idee over deelgebiedontwerpen op de noordelijke schiereilanden zijn
twee eilandontsluitingen vastgelegd. Rij één schiereiland (D3| wordt een
straatlus aan de binnenkant langs het water gelegd, het water breed en
openbaar makend, terwijl op het andere schiereiland (D8) een kleine lus
in het midden gelegd wordt, om grote kavels aan het water te kunnen
maken.
• Ontsluiting rondom het Archeologiepark: Om het park deels zeer open¬
haar te maken en deels een meer besloten karakter te geven, zijn de stra¬
ten strak om het park ingetekend.
□EELPLAN 1
Deelplan 1 is parallel aan het opstellen van de Ontwikkelingsvisie reeds
zo ver ontwikkeld, dat de straten als va.stliggend ingetekend kunnen wor¬
den.

4.4.
Afwisseling door de profilering van bedrijven¬
terreinen en kantoorgebieden
Uit onderzoek blijkt dat de regio Utrecht al jarenlang een van de meest
aantrekkelijke vestigingsplaatsen in Nederland is. Trends als snelheid, cre¬
ativiteit, flexibiliteit, informatietechnologie en kennisintensiteit stellen nieu¬
we eisen aan h(>drijven en daarmee aan de kwaliteit van de hedrijvcmterreinen, In Utrecht wordim in aan de westkant van de stad de komende jaren
(gefaseerd) vier bedrijventerreinen ontwikkeld met een open en gedifferen¬
tieerd karakter:
• Papendorp: het Holland Network U(mt(>r
• Lageweide-w(!St: de Randstad Corridor
• Stadshart l.eidsche Rijn
• Strijkviertel: het Randstad Business Center

•
•

•
•
•

Iedere locatie heeft een uniek karakter. Wat zij echter gemeen hebben, is
dat zij alle:
centraal gelegen zijn in Ned(>rland;
gesitueerd zijn aan één van de grote Nederlandse transportcorridors (A-2
en A-12) en volledig ontsloten zijn voor vracht- en personenvervoer door
middel van een uitgekiend wegennet en openhaar vervoernetwerk;
beschikken over een state-of-the-art IT-infrastructuur:
gelegen zijn hij een hoogwaardige woonomgcwing;
gelegen zijn nabij een grootstedelijke omgeving en arbeidsmarkt,

4.4.1.

Papendorp: het Holland Network Center (gebied H)

HET CENTRUM VAN DE NEDERLANDSE N ET W E R K E C D N O M I E
Kennis en ciauitiviteit zijn de kritische succesfactoren van d(> dienstenmaatschappij, die Nederland in toenemende mate vormt. Naast de zichtbare
stromen van mensen en goederen oven- spoor, water en weg ontwikkelt zich
een voortdurend groeiende stroom van nauwelijks zichtbare irdbrrnatie. De
snelle ontwikkelingen op het gebied van tidematica faciliteren deze informa¬
tiestroom, elektronische snelwegen zijn de snelwegen van de 21ste eeuw.
Het stadgewest Utrecht heeft een unieke combinatie van fysieke bereikbaar¬
heid met de bereikbaarheid via de electronische snelweg. Hierdoor zal
Utrecht haar knooppuntfunctie in de Nederlandse economie versterken.
Papendorp, gelc:gen aan de zuid-west kant van Utrecht, op het snijvlak
van de A2 en Al2 als ware het de navel van de Randstad, is het centrum
van de Nederlandse netwerkeconomie. Hier wordt kennis gegenereerd, ver¬
rijkt en gestapeld. Hier ontmoeten mensen elkaar. Netwerken ontstaan hier
of worden versterkt. Papendorp is van de vier nieuwe toplocaties in Utrecht
zonder meer het meest ambitieus van opzet.
Papendorp is optimaal bereikbaar met de auto en hoogwaardig openbaar
vervoer. Met de auto direct ontsloten vanaf verkeersplein Hooggelegen en
apart ontsloten vanaf de A12, Met HOV gelegen aan de lijn vanuit de
bestaande stad Teidsche Rijn in en aan de regionale Tangent die uiteindelijk
via Leidsche Rijn Maarssen verbindt met Nieuwegein en mogelijk zelfs
Houten,

Bij Hooggelegen ligt een rriinsferium, waar een deel van de kantoren in
l'apendorp zullen worden gerealiseerd, sportvoorzieningen aanwezig zijn en
een zorgcluster met detailhandel en niet-commerciële voorzieningen
(gedacht kan worden aan een hotel, vergader/congresaccommodatie, r(cstaurant, postagentschap, en/of hankvoorziening).
De Hoge Snelheidslijn Oost, met een snelle verbinding met onze nationale
lu(dUhaven Schiphol, zal de aantrekkelijkheid voor organisaties met inter¬
nationale netwerken versterken. Over een aantal jaren zal een groot aantal
organisaties hier hun "kantoor van de toekomst" hebben gerealiseerd.
De kantoren (310.()()() m2 hvo) en hedrijfsgebouwen (op 61 ha) bevinden
zich in Papendorp deels in (^en parkachtige seOting. .Met name in de bebou¬
wing direct langs de A2, Al 2 en .Amsterdam-Rijnkanaal kunnen hoogwaar¬
dige ondernemingen zich optimaal profileren.
Voor d(> volgende bedrijl'sactiviteiten is Papendorp dé locatie in de rand¬
stad:
• kennisintimsieve zakelijke diensten op het terrein van financiën, organisa¬
tie, inl'ormatica, marketing en tietworking, Locatiekenmerken die
Papendorp voor hen inttn-essant maken zijn de uitvalsbasis, centrale lig¬
ging (Ml het hoogwaardige arbeidsaanbod van de r(>gio;
• creatieve dicMistmi op het gebied van multimedia, inrorinatica, tehMuatica,
reclame cm ontwerp, l.ocatiekarakteristieken dl(> met name voor hen van
h(dang zijn: nabijheid grootstedelijke milieus, transaclionele milimis,
hoogwaardige (interlnalionale zakelijke inlrastructuur;
• medische en farmaceutische activiteiten op het gebied van RKd), produktie, verpakking, handel en markcding. Aansprekcmd voor die sector: uit¬
valsbasis, centrale ligging, binding met kennisctMitra en de parkachtige
uitstraling.
De kantonm in Papendorp zijn minimaal circa 10 meter hoog, incidenteel
komt hoogbouw voor van meer dan 18 meter. Di" behouwingspercentages
zijn relatief laag (gedacht wordt aan ma.ximaal R.I'X)). Hooguit 30% van de
h("houwing heeft een niet-kantoorfunctie. In het kad(M' van het S.P.V.ii. z.ull(Mi hieraan nadere eisim worden gesteld.
Het waterfront langs het ,\mst<M-dam Rijnkanaal wordt ma.ximaal benut.
De kantoorvestigingen variënm over het algemeen sterk van 2500 tot (mmi
veelvoud van 10.000 m- h.v.o., maar ook kantoorvilla's van 500 tot 1000 m2
komen voor. Hr wordt veel aandacht gegeven aan de architectuur. Pr wordt
gewcM'kt m(>t hoogwaardige (mi duurzame materialen. De gehouwen krijgen
een eigen identiteit.
Het metrag(( kantoren in de waterfrontlocatie bedraagt 255.OOO. In het
'fransf(M-ium wordt 55.000 in- gcM'ealiseerd. Ten behoeve van optim<dis(M-ing
van het ontwerp van Pap(Mi(lorp kan in het SPVfi van deze onderverdeling
worden afgeweken.
De bouwhoogte in het bedrijvendeel van Papendorp is vergelijkbaar aan
het kantorendeel, met incidenteel hogere hehouwing langs de A2. De behou¬
wingspercentages zijn hier hoger dan bij de kantoren (indicatief: 30 tot
50%). De kavelgroottes variëren van 1500 tot 7500 m-. Van de bedrijfsge¬
bouwen bestaat over luR algemeen 30 tot 70% uit kantoorruimte.
De hehouwing is kantoorachtig, met hoogwaardige materialen en heslist
geen prollelwanden. Vooral het bedrijvendeel heeft een parkachtig karakter.

4.4.2.
E2)

Lageweide-west: de Randstad Corridor (gebied E1 en

DE HOOGWAARDIGE NEDERLANDSE D I S T R I B UT 1 ECO R R I D O R
Nederland heeft haar positie ais distributienatie het afgeiopen decennium
aanzienlijk versterkt. Nederland functioneert voor bijvoorbeeld
Amerikaanse en Aziatische ondernemingen als een poort naar Europa. f)e
distributie krijgt een steeds hoogwaardiger karakter, in dit verband wordt
gesproken van 'value added iogistics" ('VAl.'). Met name ais gevolg van de
uitbestedingstrend bij bedrijven worden door logistieke dienstverleners
steeds vaker zulke hoogwaardige activiteiten verricht, waaronder (kiantspecifieke) eindassemblage, kwaliteitscontrole, etikettering, ompakken, installa¬
tie en after sales service. Steeds meer buitenlandse bedrijven maken
gebruik van de diensten van Nederlandse VAI.-dienstverleners om hun produkten voor de Nederlandse c.q. Europese markt klantspecifiek te laten
maken. Deze hoogwaardige vorm van logistieke dienstverlening stelt met
name aan drie zaken hoge eisen: de bereikbaarheid van de locatie over de
weg, een goede ligging ten opzichte van de mainports Schiphol en
Rotterdam mi een hoogwaardig en flexibel arbeidsaanbod. Lageweide-west
is de locatie die optimaal voldoet aan alle drie de eisen. Ook speelt deze
nieuwe locatie uitstekend in op andere dominante trends, zoals die hogere
eisen stellen aan do kwaliteit van de logistiek. De '24-uurs economie' en de
steeds strakkere tijdvensters voor levering (just-in-time c.q. efficiënt consumer response).
Lageweide-west is een relatief langgerekte locatie van 82 ha, gelegen
direct aan de westzijde van de A2 en daarop ontsloten vanaf zowel de aan¬
sluiting NRL' ais de aansluiting Spoorlaan. Strategisch gelegen aan de trans¬
portcorridor .Vlainport Schiphol (3.S minuten) Mainport Rotterdam (4,5 minu¬
ten). De ligging is zeer gunstig ten opzichte van de vervoersstromen tussen
respectievelijk Schiphol en Rotterdam en liet Europese achterland. In aan¬
vulling daarop is aan de oostkant van de A2 nog eens 6 ha bedrijventerrein
voorhanden.
Do centrale ontsluitingsweg loopt parallel aan de llOV-lijn in het zuidelijk
deel van de locatie en in het verlengde daarvan in het noordelijk deel. Deze
weg verdeelt hot gebied in een lineaire strook langs de A2 en een groep
eilanden en schiereilanden aan de westzijde. De bedrijven in de lineaire
strook vormen een sterk front naar de A2. Op de eilanden en schiereilanden
ontstaat een reeks kleine bedrijfsclusters, zodat per eiland een specifiek
karakter ontstaat. Op een van de eilanden zal de nieuwe rioolwaterzuive¬
ring Leidsche Rijn worden gevestigd, op enige afstand van de entree van het
gebied. De rioolwaterzuivering zal een kleinschalig en landschappelijk goed
inpasbaar ontwerp krijgen.
De gebouwen in Lageweide-west zijn maximaal circa 10 meter hoog, met
vooral op het door llOV-ontsloten deel langs de A2 en langs Stadshart
Leidsche Rijn incidenteel hogere bebouwing (tot circa 18 meter). De bebou¬
wingspercentages zijn relatief hoog (circa 50% of zelfs meer). Nabij
Stadshart Leidsche Rijn mag het bebouwingspercentage zakken (tot circa
.10%). De kavelgroottes variëren van 2000 m' tot enkele hectaren in gebied

El en tot 15.000
in deelgebied E2. In het zuiden van gebied E2, tegen
het Stadshart Leidsche llijn aan, blijven de kavels nog wat kleiner (tot 6000
m^).
In het extensieve gebied El is de kwaliteit van de gehouwen sober en
doelmatig, de inriehting van de openbare ruimte functioneel met een
moderne uitstraling. In het meer intensief gebruikte gebied E2 zijn de
gebouwen representatief (vooral langs de A2) met maximaal 50% kantoor¬
ruimte in de gebouwen. Nabij Stadshart Leidsche Rijn bedraagt dit percen¬
tage 30 tot 70%.
4.4.3.

Stadshart Leidsche Rijn (gebied E3, G1 en G2)

HET COMPACTE STADSDEELCENTRUM VAN UTRECHT
De grootste bevolkingsconcentratie en het economisch zwaartepunt van
N(Hlerland bevinden zicii in de Randstad. Wonen, werken, winkelen en
recreëren vinden hier naast elkaar plaats. Dat stelt hoge eisen aan de
inrichting van de omgeving.
In Leidsche Rijn Utrecht wordt een compact stadsdeelcentrum ontwik¬
keld, een woon-werkmilieu met een hoog voorzieningenniveau.
Stadshart Leidsche Rijn is gelegen aan de A2, net onder Lageweide-west.
De locatie is ontsloten naar de A2 en wordt doorsneden door verschillende
wegen waaronder (um regioweg. Per openbaar vervoer is de bereikbaarheid
zowel regio-overstijgend als regionaal optimaal dankzij respectievelijk een
eigen Interregiostation en een aansluiting op het regionale hoogwaardig
openbaar vervoernetwerk.
Door de combinatie van wonen en werken, en d(ï aanwezigheid van win¬
kels, horeca en culturele en informatieve voorzieningen heeft de locatie ecm
zeer levendig karakter, ook nadat de kantoren gesloten zijn.
De bedrijvigheid in Stadshart Leidsche Rijn is zowel regionaal als natio¬
naal georÜMiteerd. De 300.000 m- bvo kantoren in dit compacte stadsdeel¬
centrum zijn bij uitstek geschikt voor bijvoorbecdd de volgende typen orga¬
nisaties: publieke en semi-publieke dienstverleners (bijvoorbeeld openbaar
bestuur, maatschappelijke organisaties en adviesorganen) en kennis-inten¬
sieve dienstverleners voor hun administratieve en backoffice activiteiten
(zoals bijvoorbeeld softwarehuizen, banken en verzekeraars).
'1'en zuiden van bet spoor worden langs de A2 en de Regioweg kantoren
en woningen in verschillende stapelingspercentages gecombineerd. De kan¬
toren en woningen kunnen beide gebruik maken van de parkeervoorzienin¬
gen die daar aan de Regioweg zijn gekoppeld.
De gebouwen ten noorden van het spoor (gebied E3) zijn minimaal circa
18 meter hoog. Ten zuiden van het spoor is de bebouwing iets lager, maar
regelmatig van vergelijkbare hoogte als in gebied E3. In het dicht bebouwde
gebied zijn de bebouwingspercentages boog (circa 50%). Ten noorden van
het spoor bevinden zich grootschalige verzamelgebouwen met hoogwaardi¬
ge en duurzame materialen. De iioge kwaliteit van het verblijfsgebied weer¬
spiegeld in de bestrating en het straatmeubilair.

4.4.4.

Strijkviertel: het Randstad Business Center (gebied i)

HET ONDERNEMENDE BEDRIJVENPARK MET VELE GEZICHTEN
Een grote openheid en differentiatie zijn de meest typerende kenmerken
van het stadsgewest Utrecht. Van alle vier nieuwe toplocaties in Utrecht
verenigt Strijkviertel beide kenmerken het beste. De bedrijfslocatie ligt op
liet kruispunt van de A2 en Al2 (ten westen van de A2 en ten noorden van
de Al 2). Kortom: een ideale situering ten opzichte van de inainports
Rotterdam en Schiphol, alsmede het Europese achterland en de zakelijke en
consumentenmarkt in Nederland.
Strijkviertel is een 80 hectare groot ondernemende bedrijvenpark met
vele gezichten. Een modern, gemengd terrein: divers, bedrijvig, no-nonsense en innovatief zijn de kenmerken van deze locatie. Het moderne vierde
generatie terrein huisvest een diversitint aan bedrijven. Door de goede ont¬
sluiting vanaf de rijkswegen is dit een ideale vestigingsplaats voor distribu¬
tiebedrijven (landelijke en regionale distributiecentra). Ook voor de kennis¬
intensieve lichte industrie (machine- en apparatenbouw), installatiehedrijven en nationaal operenmde service-ondernemingen is dit bedrijventerrein
zeer geschikt. Voor handelsbedrijven is Strijkviertel een ideale uitvalsbasis.
.Alle bedrijven op dit terrein profiteren van het goed opgeleide en diverse
aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
De inrichting van het terrein weerspiegelt de diversiteit van de aanwezige
bedrijven. Zo kunnen bedrijven zich aan de kant van de A2 en Al 2 uitste¬
kend profileren.
Strijkviertel is al met al een sterk gedifferentieerd bedrijventerrein waar
nieuwe activiteiten gemakkelijk van de grond komen.
De bcbouwingspercentages zijn hoog: me(>r dan ,50%. De bebouwing is tot
circa 10 meter hoog en incidenteel (vooral langs de A2| tot circa 18, De
kavelgroottes zijn minimaal 2000 mA Er komen echter ook kavels voor van
circa 15.000 m^ voor en in het zuidelijk deel zelfs tot 4 a 5 hectare. De meer
representatieve bebouwing komt vooral voor langs de Al 2 en bij het ten
noorden van Strijkviertel gelegen woongebied. De kwaliteit van de gebou¬
wen varieert van sober en doelmatig in het meer extensieve zuidelijke deel
tot kleinschalig en modern in het noordelijk deel. De openbare ruimte heeft
een functionele en moderne uitstraling.

4.4.5.

Kantoren in de wijken en woon-werkunits

Een programma-onderdeel dat, zoals aangegeven is in hoofdstuk 3, gelijk¬
matig zal worden gespreid over de verschillende deelplannen. liet gaat hier
om circa 50.000 m' bvo kantoor en in eerste instantie (als experiment) tien
woon-werkunits in deelplan Langerak. Een belangrijk deel van de kantoren
zal een plek krijgen in de zorgclusters (10.000 m' per cluster).

4.5. Afwisseling door speciale programma's en
experimenten
4.5.1. Autoarme en autovrije buurten en wijken
De mogelijkheden van autoarme en autovrije buurten en wijken in
Leidsche Rijn zijn onderzocht. Do resultaten zijn vastgelegd in het rapport
'Kansen voor auto-arme wijken in de Vinex-locatie Leidsche Rijn'. Uit het
onderzoek hiijkt dat Leidsche Rijn voldoende aanleiding geeft voor een aan¬
tal autoarme en autovrije buurten en wijken. In en nabij grote steden zoals
Utrecht hlijkt een actieve vraag aanwezig, die wordt geschat op tot 10%
van de bouwproductie voor autovrije en 25% voor autoarme wijken. D(*
vraag is vooral alkomstig van startende tweeverdieners, alleenstaanden en
ouderen. In Leidsche Rijn zou bet kunnen gaan om zo'n 6% = 1.200 wonin¬
gen in autovrije wijken en 12,,5% = 2..500 woningen in autoarme wijken.
Gedacht wordt aan bijvoorbeeld vier of vijf kleine autoarme en autovrije
wijken van circa 300 tot .500 woningen, in plaats van één of twee grote wij¬
ken. Deze kunnen grofweg voor ongeveer de helft (2,50 woningen) autoarm
en voor de andere helft autovrij zijn. In het rapport worden enkele kansrij¬
ke locaties aangegeven. De m(H!st(> locaties liggen in plandeien die pas in
een latere fase tot ontwikkeling worden gebracht.
Gekozen wordt voor het ontwikkelen van een proefproject hij station
Leidsche Rijn-West. Op basis van de ervaringcm met deze locatie kunnen in
een latere fase van het planproces besluiten worden genomen over de ont¬
wikkeling van andere autoarme en autovrije buurten en wijken.
PROEFPROJECT ROND STATION LEIDSCHE RIJN-WEST
De directe omgeving van het meest westelijk NS-station (deelgebied Dlbbl
is zeer gestdiikt voor een autoarme en autovrije wijk, gezien d(> goede ont¬
sluiting met bet openbaar vervoer, zeker indien Randstadspoor wordt gere¬
aliseerd, gecombineerd met de nabijheid van bet groene middengebied. .Vlet
de trein is men vanaf deze locatie in enkele minuten op Utrecht GS. De loca¬
tie is bovendien een knooppunt van fietspaden en ligt aan de landelijke
fietsroute LL4. Ook komt bier een cluster van voorzieningen en detailhan¬
del.
ANDERE KANSRIJKE LOCATIES (200S-201S):
• rond InterRegio-statlon Leidsche Rijn Gentrum;
• langs het noordelijk deel van het Amsterdam-Rijnkanaal;
• langs het zuidelijk deel van het .Amsterdam-Rijnkanaal;
• in de strook langs de geïntegreerde /\2.
UITGANGSPUNTEN VOOR AUTOARME EN AUTOVRIJE BUURTEN EN
WIJKEN
• Eerste vereiste is de aanwezigheid van een NS-station, llOV-verbindingen,
fietsverbindingen en voorzieningen.
• Er moeten aantrekkelijke alternatieven voor de auto beschikbaar zijn,
zoals IIOV, fiets en Call-a-Car.
• De parkeernormen zullen gedifferentieerd per deelgebied en aangepast
aan het ambitieniveau per deelgebied bepaald moeten worden. Voor een
autoarm gebied zijn parkeernormen denkbaar van 0,75 parkeerplaats per

woning on voor oon autovrij gebied 0,4 parkeerplaats per woning. Er mag
ten gevolge van de autoarme wijk geen parkeeroverlast ontstaan in de
omliggende wijken.
• De doelgroep en het marktpotentieel voor een autoarme of autovrije wijk
zijn eenvoudig te bepalen door marktonderzoek en bijvoorbeeld door
maximaal twee jaar voor oplevering van de woningen een advertentie te
plaatsen voor mensen die in zo'n wijk willen wonen.
4.5.2. Woonschepen
liet Masterplan Leidsche Rijn noemt vijftig woonscbepen. Het maken van
ligplaatsen is een extra kans voor het realiseren van een breed aanbod aan
woonvormen in Leidsche Rijn. In de bredere delen van het watersysteem in
de woongebieden ten noorden van bet spoor zullen circa 25 woonschepen
een plek krijgen. Er is echter ge(m open waterverbinding met deze water¬
gangen. In overleg met bet SUVVO zal worden bekeken wat hiervan de
gevolgen zijn voor de typen woonboten die gerealiseerd kunnen worden.
4.5.3. Focuswoningen
Eocuswoningen zijn bij elkaar in de buurt gelegen sociale huurwoningen,
speciaal gebouwd voor zelfstandig wonende rolstoelgebruikers, die dag en
nacht kunnen terugvallen op assistentie op afroep.
Voorlopig wordt uitgegaan van één project van ongeveer vijftien focuswo¬
ningen. De beste locatie hiervoor is de omgeving van het westelijke NS-station in decdgebied 1)2. Hier zijn een goede openbaarvervoerverbinding.
detailhandel en zorgvorzieningen in de nabijheid. De focuswoningen maken
deel uit van de 30% sociale woningbouw in Leidsche Rijn. In het gebied
waar deze woningen worden gerealiseerd zijn de toegankelijkbeidseisen
verscherpt van toepassing.
4.5.4. Begeleid wonen
Voor mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap worden oen
aantal 'begeleid wonen'-projecten in geschakelde woningen gerealiseerd.
Daarnaast zullen binnen het woningbouwprograninia een aantal zogenaam¬
de 'tussenvoorzieningen' , 'sociaal pensions' en opvanghuizen worden gere¬
aliseerd in geschakelde woningen. Deze vormen van begeleid wonen zullen
zoveel mogelijk over bet plangebicKl worden verspreid. Hiertoe zal in over¬
leg met de betrokken diensten en instellingen een programma worden
opgesteld.
4.5.5. Asielzoekerscentrum
In Leidsche Rijn wordt bij Park Voorn, aan het einde van de RijnKennemerlandlaan, ruimte gereserveerd voor een asielzoekerscentrum.
4.5.6. Kunsttoepassing
Reeldende kunst is. in samenwerking met architectuur en planologie, hij
uitstek in staat Leidsche Rijn een gezicht te geven. Het stadslichaam moet
gaan leven, eigen karaktertrekken krijgen, een eigen stem of motoriek,
waarmee bewoners en gebruikers verbaasd, in spanning gehouden of
geamuseerd kunnen worden.
Op dit moment is nog geen concrete invulling van de beeldende kunst in

Leidsche Rijn te geven. In principe wordt onderscheid gemaakt tussen toe¬
gepaste kunst, die een bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare
ruimte en autonome kunst, die in beidscbe Rijn vooral een plek zal krijgen
in galeries, met name in bet stadsdeelcentrum (bijvoorbeeld in de stadsgale¬
rij). De organische ontwikkeling van l.eidscbe Rijn zal nadrukkelijk weer¬
spiegeld worden in de toepassing van beeldende kunst.
liet is van belang dat de kunsttoepassing in de openbare ruimte juist
reageert op de omgeving van bet werk. Goede, uitdagende kunst kan een
plek uit z'n anonimiteit balen, maar ook de toeschouwer beter bewust
maken van zo'n plek, de bewoner bet gevoel geven op een bijzondere plek
te wonen, in een wijk die do moeite van bet in stand bonden waard is. Ren
kunstwerk kan terloops aanwezig zijn, decoratief van aard zijn en/of
publieksgericbtbeid en functionaliteit in zich verenigen. Om deze wisselwer¬
king met de omgeving en waar mogelijk met (toekomstige) bewoners en
gebruikers gestalte te kunmm geven is de organisatie van de kunsttoepas¬
sing van belang (zie paragraaf 8.3.10).
liet ontwikkelingsproca^s van kunsttoepassing voltrekt zich op drie
niveaus: macro-, meso- en microniveau. Dit betreft bet schaalniveau van de
omgeving en niet bet fysieke formaat van de projecten. De Adviescommissie
Beeldende Kunst adviseert uit te gaan van ,5 projecten op macro-niveau, 8
op meso-niveau en 1,5 op micro-niveau.
Het macroniveau betreft beidscbe Rijn als geheel. Kr wordt een relatie
gezocht met de ligging van beidscbe Rijn in Nederland, de positie ten
opzichte van bet Groene Hart en de bestaand(^ stad, de relatie van de peri¬
ferie met de historische stad, de betekenis van de integratie van de A2 en
bet ontstaan van bet groene middengebied. Inzet van deze projecten zal
derhalve vooral plaats vinden in de deelgebieden (H en G2, in de omgeving
van de geïntegreerde .^2 en bet stadsdeelcentrum.
Op meso-niveau wordt een bijdrage geleverd aan de Identilicatie van
deelgebieden. In eerste instantie wordt er voor de woningbouwgebieden .-\l,
2 en 3. BI en 2, Dl en 1)2 en G3 een mesoproject ontwikkeld.
Voor invulling van bet micro-niveau worden voorstellen gedaan in bet
kader van de S.I'.V.b.'s.
De toepassing van kunst in de werkgeiegenbeidsgebieden zal lot stand
komen in nauw overleg met marktpartijen.
Voor de toedeling van projecten naar locaties zijn de UX-kaart (20) en de
Regiekaart (19) richtinggevend.
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Bij het regelen van de samenhang en de afwisseling
in Leidsche Rijn Utrecht is rekening gehouden met
een groot aantal heel diverse wensen en eisen ten
zien van wonen, werken, voorzieningen en verkeer/Nnaar ook met (vaak wettelijk voorgeschreven)
m i I i e u h^ i ë n i SC h e en technische randvoorwaarden.
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Voor het energiebe/eid ten behoeve van Leidsche Rijn geldt de volgende
strategie, in volgorde van prioriteit:
1. Beperk het energieverbruik (met name door bouwkundige maatregelen
zoals goed,isoleren).
2. Houd ^nttr middel van een doortimmerd stedenbouwkundig en bouwkuncUgVmtwerp opties voor toekomstige toepassing van duurzame technolo¬
gie open, zoals zonneboilers en P.V.-eellen (zon-geöriihiteerd bouwen).
3. Ga met eindige energiebronnen efficiënt om. Zo is bijvoorbeeld gebruik¬
making van de restwarmte van een electriciteitscentrale een zeer energieefficiënte optie. Deze scoort dan ook hoog uit oogpunt van GOz-reductie.
Het consequent hanteren van deze rangordening leidt tot een grotere toe¬
komstwaarde van Leidsche Rijn en de bebouwing daarbinnen en daardoor
ook tot een lagere (en op termijn verder dalende) energiebehoefte.
De prioriteitsvolgorde van maatregelen wordt in de eerste plaats bepaald
door de levensduur ervan:
(.Stedenbouwkundig plan: circa 100 jaar.
2. Gebouwen en voorzieningen: circa .50 jaar.
IL Tecbniscbe installaties: circa 15 jaar.
Voor de nieuwbouw zijn de volgende Energie-l'restatle-Normen (El'N's)
geformuleerd:
• Alle woningen moeten minimaal voldoen aan een El'N van 1.2.
• Een gebouw met een kantoorfunctie of een woning waarvan een gedeelte
kantoorruimte is. moih minimaal voldoen aan een El'N van 1.5.
• Voor gebouwen met gidieel of gedeeltelijk de volgende functies gelden de
aangegeven EPN's: school: 1.2; niet-kllnische gezondheidszorg: 1.6; hore¬
ca: 1.7; logies: 1.8; sport: 2.3; bijeenkomsten: 2.7; winkel: 2.8; klinische
gezondheidszorg: 3.7.
• Voor gebouwen die aangesloten worden op een warmtedistributienet
(stadsverwarming) geldt een EPN die 0.1 lager is dan gebouwen waarbij
dit niet het geval is. De consequentie daarvan is dat woningen in Leidsche
Rijn van ruwweg dezelfde woningkwaliteit dienen te zijn. onalliankelijk
van de vraag of er sprake is van gasaansluiting dan wel aansluiting op
een warmtenet.
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I)p EI'N's zijn zwaarder dan de bouwregelgeving minimaal vereist. i?ij een
herziening van deze Ontwikkelingsvisie in het Jaar 2000 zal worden bepaald
of de HI'N's aangepast moeten worden aan de ontwikkelingen van dat
moment.
Voortbordurend op de tussen iiet KHMU en de (iCN gesloten samenwer¬
kingsovereenkomst is door d(i gmm^ente Utrecht met de REMU een overeen¬
komst gesloten waarin de keuze voor stadsverwarming als basis-energievoorziening voor bet Utrechtse plangebied wordt onderschreven gelet op de
mate van energie-elTiciency van deze optie. .Vis randvoorwaarde geldt een
rendabele exploitatie.
Afgesproken is tevens dat een stadsverwarniingsconsument in Ueidscbo
Rijn niet duurder uit zal zijn dan een vergelijkbare consument die gcdtruik
maakt van gas als basisvoorziening. Hiertoe zal een passende lokale/project¬
gebonden invulling van bet zogenaamde "Niet .Meer Dan .Anders" (NMD.VIprincipe worden gehanteerd.
De aaid(>g van bel warmtenet zal de stedenbouwkundige ontwikkeling van
bet plangebied volgen.
Voor de bedrijventerreinen zal de RliMU naar behoefte de CTiergievormen
electriciteit, stadsverwarming en gas aanbieden. In de deelplannen El en
E2 kan het aanbod van stadsv(>rwarming achterwege blijven indien de plan¬
ning van de stedenbouwkundige ontwikkeling daartoi> aanleiding geeft.
Voor bewoners van bestaande bebouwing zal, indi(Mi de bewoner dit
wenst, de gasvoorziening worden voortgezet.
De REMÜ zal initiatieven van op stadsverwarming aangesloten klanten,
die in aanvulling op de levering van stadsverwarming bronnen van duurza¬
me energie voor eigen gebruik willen toepassen, niet belemmeren.
l-r zal onder coördinatie van het Projectbureau Eeidscbe Rijn een pilotproJe(d worden uitgevo("rd vanuit de daartoe in bet leven geroepen facilitai¬
re organisatie EAUE. In dit pilotproject worden op (eenl nader te bepalen
locatie(s) ,00 woningen gerealiseerd waar hot-nil ajtparatuur wordt toeg(v
past.

5.2. Waterhuishouding
5.2,1. Grond- en oppervlaktewater
Er wordt e(>n ma.ximale inspanning gepleegd (>en gebiedseigen watersys¬
teem te ontwikkelen.
Hel plang(d)ied Eeidscbe Rijn wordt gekenmerkt door een droog inzijgg(!bied 0|) d(^ centrale zandrtig en veenkleigebieden ten noorden en ten zuiden
daarvan, waar hemelwater op open water wordt opgevangen.
Het ontwikkelde watersystecnn kent waterlopen op drie niveaus: waterlo¬
pen met een nationale en regionale invloedssfeer (zoals bet AmsterdamRijnkanaal en de Eeidscbe Rijn), de hoofdwaterstructuur die in het plange¬
bied de aan- en afvoer van water verzorgt en de nevcnwatergangim, die een
stramien van oppervlaktewater vormen dat het waterpeil in de directe
woonomgeving reguleert.
Om deze waterstructuur te kunnen realiseren wordt de bestaande waterstructuur in het gebied zoveel mogelijk benut. Er boeven .slechts enk(de

nieuwe waterlopen te worden aangelegd. Ilierniee kan ook worden bereikt
dat veel bestaande, archeologiseb waardevolle oevers kunnen worden
gespaard.
De belangrijkste elenuniten van het watersysteem vormen de grote plas
met de hoofdwatergangen (berging en doorstroming), de waterzuiverende
zones met drijvende waterplanten, de fijnmazige waterstructuur (de neven¬
watergangen) en de infiltratifwoorzieningen. Om het watersysteem daad¬
werkelijk gebiedseig("n te latoTi functioneren, worden geen open verbindin¬
gen aangebracht met g(d)iedsvr(!emd water van het Amsterdam-Rijnkatiaal
en de Leidscbe Itijn. Wel wordt dit water gebruikt om in perioden van
schaarste water in (e laten voor voeding van de groene functies, met Tiam(>
in de centrali» zone.
In afwijking van het Masterplan wordt voorgesteld om het noordelijke en
h(d zuidelijke circulatiesysteem met elkaar te v(M-hinden, om zodoende ade¬
quaat te kunnen optreden hij calamiteiten, lir wordt nu uitgegaan van een
lage buitenring en een hogere binnenring op d(> stroomrug, omdat zo veel
heter gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke» hoogteverlopen in het
geehied. Rij de overgang van lage naar hoge ring (hij het stadsdeelcentrum
en hij park Voorn) zullen pompen worden aang(»hrach(. Dit systeem is op
bijgevoegde kaart 25 schematisch weergegeven.
De definitieve keuze» van h(»t systeem wordt in h(»t (iemeenschappelijk
Projectbureau feidsclK» Rijn voorbereid; dc» h(»stuurlijke besluitvorming kan
naar verwachting in s(»pt(»mh(»r I99() plaatsvind(»n.
In de waterstructuur mo(»t voldoende waterstroming worden gegaran¬
deerd. Daarom mo(»t(»n dode (»inden worden voorkomen en moet veel aan¬
dacht worden hesteeed atin h(»l(»mmeringen door kunstwerken en kruising(>n.
Ruige stroming zal m(»t nnudianische hulpmiddelen, bijvoorbeeld watermo¬
lens, moet(»n word(»n opgewekt.
De p(»ilmat(»n w()rd(»n in het voorjaar van 1997 in ov(»rleg met de wat(»rhehe(»rder vastg(»st(»ld. Daarbij wordt rekening gehoud(»n met het huidig(»
p(»ilregime, hestaamh» waardevolle elementtm, maaiveldhoogtes en de
hoofdstructuur van het gehele gebied. Rr vindt een inventarisatie plaats van
d(» risico's van de wat(»rpeilen voor bestaande» w;iard(»voll(» bomen en hoomg;i<ird(»n in het plangebied. Dit kan eventue(»l l(»id(»n tot z(M»r plaatselijke
matitregelen om de peilen hij deze waardevolle» e»le'me'ntem apart te reguleren.
Veeor de eerste deelgebieden weerden pe»ile>n vastgeiste»ltl eep basis van de nu
bekende gegevens. De» peilen weerden gehandhaafd deeeer regelbare stuwen,
zeedat later zonder preehlemen ceerrecties kunne»n weerden aangebracht in het
peilbeheer. In de heeuwfase» zijn tijdelijke maatre»ge»le»n needig.
Voor de ma.ximale waterstanden wordt uitgegaan van een peil tot 0,90
meter heneden het maaive»ld. Dit peil is needig eem eender de grotere wegen
een drooglegging te he»hale»n van 0,70 meter, rekening houdend met opheelling, zonder dat e.xtrti veeeerzieningen toegepast heeeven te worden. Veeeer
woningen en weeeenstriite»n eef fietspaden is deze dreeeeglegging niet needig.
Opheegen van greend is geekeeppeld aan een minimale eentwateringsdiepte
veeeer de verse'hillende» functies, terwijl de ontwateringsdiepte» is gekeeppeld
aan het waterpeil in de» watergangen. Indien gesteld weerdt dat het gemid¬
delde» heeeegste» wate»rpe»il in de watergangen 0,90 meter eender het he»staande

gemiddelde maaiveld geprojecteerd wordt, dan moet bij ophogen van het
terrein minimaal aan deze hoogte voldaan worden. Daarnaast zullen op
kavels met woningen extra ophogingen noodzakelijk zijn om afstroming van
de verharde oppervlakken In de richting van infdtratievoorzieningen moge¬
lijk te maken.
Bovendien moet ophoging toegepast worden in gebieden waar infiltratievoorzieningen over straat bereikt moeten worden. Gedacht wordt aan een
helling van minimaal 3:1000 en een maximale lengte van 200 meter.
Hiermee wordt over die afstand een hoogteverschil verkregen van 0,60 me¬
ter. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande hoogte¬
verschil in het deelgebied.
Oevers hohhcn in een aantal gevallen een ecologische functie, waarmee
hij de inrichting rekening moet worden gehouden. Wel wordt benadrukt dat
de oevers in een stedelijk gebied liggen. Verder moet altijd rekening worden
gehouden mot het risico voor jonge, spelende kinderen.
Kunstwerken waar waterlop(m en wegen elkaar kruisen, dienen zodanig
te worden uitgevoerd dat het natte profiel van de waterlopen niet wordt
versmald of beperkt. Dit houdt in dat duikers of kokerprofielen niet of
slechts beperkt worden toegepast.
5.2.2. Waterkwaliteit
Voor het zelfstandig functioneren van een gehiedseigen watersysteem moet
tenminste 80% van de verharde oppervlakken worden afgekoppeld van het
hemelwaterriool, zonder risico's voor vervuiling van grond- en oppervlakte¬
water. Uit onderzoek naar de kwaliteit van het afstromend hemelwater moet
blijken of deze ambitie kan worden gerealiseerd. Dit onderzoek is nog niet
afgerond, omdat het zich over een aantal seizoenen uit dient te strekken.
De benodigde infiltratievoorzieningen bevinden zich voornamelijk in her¬
men en groenstroken, maar indien blijkt dat doorlatende verharding toege¬
past kan worden in woonstraten, fietspaden en voetpaden, dan zal ook deze
toepas.sing worden benut.
Waarschijnlijk zijn bergingsvijvers noodzakelijk om water vanuit de overstorten van riolering op te kunnen vangen. Gok kan biervoor een laaggele¬
gen grasveld worden gebruikt, dat in een overstortsituatie gevuld wordt en
na een regenbui leeg kan stromen in het rioolstelsel.
Het vaststellen van de gewenste waterkwaliteit is afhankelijk van de voor¬
genomen functie. Aan water mot oen zwemfunctie worden andere kwali¬
teitseisen gesteld dan aan water mot een vaarrecreatieve functie. De water¬
kwaliteit wordt onder andere bepaald door de vuiluitworp vanuit het riool¬
stelsel. water alkomstig van infiltratievoorzieningen, de kwaliteit van regen¬
water en de kwaliteit van het hoofdwatersysteem. Het water dat vanuit het
Amsterdam-Hijnkanaal wordt aangevoerd, wordt gezuiverd door een helofytenllltersysteem of alternatieven daarvoor. Door delen van dit systeem al
vanaf de eerste planfase aan te leggen, zal de waterkwaliteit direct al enigs¬
zins verbeteren. Ook gaat er een zuiverende werking uit van de infiltratiesystemen.
Hen hoge ambitie voor de waterkwaliteit zal in het oostelijk deel van het
plangebied de grootste kans van slagen hebben, omdat het water op de
stroomrug van west naar oost stromend nagefilterd wordt via waterplanten,
waarmee het zuiveringsrendement naar het oosten toeneemt.

Alle hoofdwatergangen, behalve die op de stroomrug, hebben - naast hun
functie als onderdeel van het watersysteem - een belangrijke functie voor
sport en recreatie.
Dit houdt in dat het aantal stuwen en duikers zoveel mogelijk wordt
beperkt. De Strijkviertelplas wordt ingezet hij het zuiveren van het inlaatwater uit de Leidsche Rijn. Na nog een paar zuiveringsstappen wordt het
inlaatwater in de hoofdwatergang opgenomen. De huidige waterkwaliteit
van de plas mag door dit gebruik niet verslechteren, een en ander wordt
nog uitgezocht.
De overige waterlopen hebben als belangrijkste functie de berging en de
aan- en afvoer van water ten behoeve van het functioneren van het gehiedseigen watcu'systeem.
De Leidsche Rijn houdt een belangrijke functie in de watertoevoer naar
het achterland en vormt een officiële vaarverbinding voor kleinere recrea¬
tievaart tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het achterland. Nader onder¬
zoek zal moeten uitwijzen of deze laatste functie kan worden gehandhaafd
na uitvoering van d(! integratie van de A2.
Bij het opstellen van het rioleringsplan moet rekening worden gehouden
met de overstorten. Deze worden alleen geprojecteerd langs hoofdwater¬
gangen of andere grote doorstroondjare oppervlaktewateren in het plange¬
bied. Een goede stroming in de watergangen komt de kwaliteit van het
oppervlaktewater ten goede. Daarom wordt geproh(>erd ecm systeem te ont¬
werpen waarbij alle watergangen onderdeel zijn van een circulatiesysteem.
In gebieden waar de kans op vervuiling van regenwatcn- groot is, zoals
parkeerterreinen, verkeerswegen en bepaalde hedrijv(mterreinen, wordt
(um verbeterd gescheiden rioleringsstelsel toegepast. Dit betekent dat het
eerste r(^genwat(>r. dat verontreinigd is door vuil van de stratcui, wordt
opgevang(m in de \'uilwaterriolering en afgevoerd naar de rioolwaterzuive¬
ring; na kort(> tijd wordt d(! rest van de regenbui afgevoerd naar open
water.
liet grootste deel van het plangebied leent zich echter voor (>en vernieuw¬
de aanpak, omdat d(i weggen en pleinen in de woonomgeving door de be¬
perkte verkeersbelasting relatief schoon zullen zijn en de kans op vervuiling
van het afstromende regenwater klein is. Verharde oppervlakken worden
hier afgekoppeld van het hemelwaterriool. Het regenwater kan, met toepas¬
sing van reinigingsfilters in d(> vorm van drassige bosjes of grindkoffers,
worden afgevoerd naar open water of in de bodem worden geïnfiltreerd.
Regenwater van de daken heeft nauwelijks kans op vervuiling, mits aan de
toe te passen bouwstoffen voor de woningen nadere eisen worden gesteld.
I let vuilwaterriool zal het afvalwater transporteren naar een centraal in
het Utrechtse plangebied gelegen hoofdrioolgemaal. Dit gemaal pompt het
verzamelde afvalwater naar de nog op te richten rioolwaterzuiveringsinstal¬
latie in het noordelijk plangebied. Deze is bij oplevering van de eerste
woningen nog niet gereed. Daarom dienen in samenspraak met de gemeen¬
te Vleuten-De Meern de mogelijkheden voor een tijdelijke uitwisseling van
afvalwaterstromen te worden onderzocht. Hierin heeft het Hemeenschappelijk Projectbureau Leidsche Rijn de eerste verantwoordelijkheid en is de
Provincie een belangrijke partner, aangezien deze verantwoordelijk is voor
de afvoer en zuivering van afvalwaterstromen.

Hr wordt onderzoek gedaan naar de technische, financiële en maatschap¬
pelijke haal baarheid van het toepassen van een tweede waterdistributiesys¬
teem. Water van een lagere kwaliteit dan drinkwater kan via een tweede
waterleidingnet gebruikt worden voor toiletspoeling en wellicht het wassen
van kleding. Bedrijven zouden van dit tweede waterleidingnet gebruik kun¬
nen maken voor hun sprinklerinstallatie. De aangesloten bedrijven hebben
geen waterbulTer meer nodig en hesparen op bouwkosten. Ook de brand¬
putten van de brandweer zouden op het tw(U'de waternet kunnen worden
aangesloten.
/Ms mogelijke! "bronnen' voor dit distributiesysteem wordt gekeken naar
het oppervlaktewater binnen het plangebied zelf of uit het AmsterdamRijnkanaal en naar de pijpleiding met voorgezuiverd water uit de Lek, dat
vanuit Nieuwegein via Leidsche Rijn naar de Kennemerduinen wordt
getransporteerd.
5.3. Geluid
De te hanteren grenswaarden in l.eidsche Rijn worden b(!paald op basis
van de Wet (leluidshinder. Doordat nieuwbouw op zo'n grote schaal gaat
plaats vinden zal het nieuwe stadsdeel in d(! eindsituatie aanmerkelijk min¬
der hindersituaties kennen dan een stad van vergelijkbare grootte, die in de
loop van vel(\jaren is ontwikkeld parallel aan d(> ontwikkeling van de
(auto)mobilit(!it. Bovendien is er voor gekoz(m om in l.eidsclu! Rijn het
woongebied vorm te geven als 30 km-gebied, met uitzondering van een
b(!perkt aantal hoofdwegen. Il(!t aantal potentiële bronnen van verkeers¬
lawaai is daarmee betrekkelijk gering: de Rljksw(!gen, de regioweg, de tw(!e
stadsassen, b(!t hoogwaardig openbaar vervoer en de spoorlijn.
Bij dez(> infrastructuur is bekeken ho<! d(> geluidshinder structureel kan
worden geneutraliseerd. Daarbij zijn d(> breedtes van wegprofi(!len nage¬
gaan, waarbij g(>probeerd is een evenwichtige afstemming te krijgen tussen
geliiidshinderheperking en het creëren van aanvaardbare stedcuibouwkundige situaties. Van belang voor de kwaliteit van de leefomgeving is dat
infrastructuur niet zodanig veel ruimte in beslag necunt dat barrières ont¬
staan en d(! compacte opzet van het nieuwe stadsdeel in gevaar komt.
'I'evens is gekeken naar de mate waarin t(!chnische maatregelen zoals
geluidsreducerend wegdek kunnen worden toegepast. Bovendien woiahui bij
de Rijksw(>gen, bij het spoor en incidenteel bij d(! interne wegenstructuur
(absorberende) g(!luidscbermen of geluidwallen toegepast, (ieluidschermen
zijn ecbter in principe ongewenst voor de interne wegen in stedelijke situ¬
aties.
Tenslotte is tevens per situatie bezien waar rangschikking van functies
een bijdrage kan leveren aan het beperken van overlastsituaties en is
bezien waar wandvorming daar aan kan bijdragen. In een aantal situaties is
er, vanw(!ge de kwaliteit van de stedenbouwkundige oplossing en vanwege
de leelbaarb(!id, voor gekozen om hinder binnen de grenzen van de wet te
accept(!ren. In sterk stedelijke situaties is het daartoe acceptabel ontheffing
te vragen van de bij wet gestelde grenswaarden. De hoge milieukwaliteit (ui
de hoge kwaliteit van de leefomgeving in Leidsche Rijn als totaal (duurzaam
en compact) biedt voldoende compensatie! om dit te rechtvaardigen.
Len voorlopige inventarisatie laat zien dat het aantal woningen waarvoor
in het plangebied ontheffing moet worden aangevraagd circa 13% bedraagt.
Op deze plekken heeft het realiseren van de compacte stad prioriteit en zijn

verder gaande hinderbeperkonde maatregelen niet arceptabel. Leidsche
Rijn is qua schaal immers niet vergelijkbaar met een beperkte binnenstede¬
lijke uitbreiding; er is sprake van een omvangrijk bouwprogramma, dat veel
verkeer van buiten het gebied aantrekt. Bovendien is Leidsche Rijn
begrensd door twee snelwegen (achterlandverbindingenl met grote capaci¬
teit en wordt d(! locatie doorsneden door de in de toekomst 4-sporige spoor¬
lijn Utrecht-Ciouda. De mobiliteitsambities tenslotte vereisen boge dichthe¬
den rond stations en llOV-haltes, terwijl dit potentiële geluidhinderhronnen
zijn.
RIJKSWEG A2
Woningbouw in de omgeving van de geïntegrem'de .\2 is door de speciale
maatregelen en mid ontberiïng mogelijk tot op 45 imiter uit bet bart van
de weg.
In de 'galmi' tussen d(> kappen is geluidsafscberming van 8,5 tot 10 nuUer
afdoende. Ten zuiden van Hooggelegen wordt mm transferium gerealiseerd,
dat tevens dienst doet als geluidsafschermende bebouwing voor een deel
van de woningbouw in 1'apendorp.
Bij delen van de .•\2 waar van integratie geen sprake is, wordt geluidsaf¬
scherming gerealiseerd, alliankelljk van de situatie en de mate waarin met
absorberende schermen wordt gewerkt.
RIJKSWEG A1 2
De woningbouw in het fltrechtse plangebied blijft op zodanige afstand van
de Al2, dat giam rekening behoeft te worden gehouden met geluidbinder
van de A1 2.
INTERNE WEGENSTRUCTUUR
De intensiteiten o|) de sti^delijke ontsluitingswegmi en de ma.ximumsnelbeid (50 km/uur) blijven binnen het woongidiied dermati" laag, dat wallen of
schermen vrijwel niet nodig zijn. Een uitzondering geldt voor:
• de noordzijde van de vrndengde Churchilllaan;
• beide zijden van de verlengde Martin Luther Ringweg;
• de zuidzijde van de noordelijke stadsas ten oosten van de A2.
Bovendien wordt de afstand tot de geluidgevoelige bebouwing beperkt,
doordat de ontsliiitingswegen worden uitgevoerd met 'stil' asfalt.
\'oor woningbouw langs de stedelijke ontsluitingswegen is ontheffing
nodig. Deze woningbouw krijgt daar waar nodig een afschm-mende functie
te vervullen voor de woningbouw er achter. Bij het sladsdeelcentrum zullen
niet-woningbouwfuncties de weg begeleiden, waardoor daar geen ontheffing
noodzakelijk is.
Op de zuidelijke stadsas wordt een profiel aangehouden van maximaal 40
meter waarbinnen geen woningbouw wordt gerealiseerd. De noordelijke
stadsas kent vanwege een cumulatie met het spoorlawaai een profiel van 45
meter. Ter plaatse van de zorgvoorzieningen bij station fltrecbt-west zullen
niet-woonfuncties naar de weg zijn gekeerd, waardoor op die plek geen ont¬
heffingen noodzakelijk zijn.
Op het deel van de regioweg tussen het spoor en de Leidsche Rijn wordt
eveneens een maximumsnelheid gehanteerd van 50 km/uur en zal 'stil'
asfalt worden toegepast. Bij hel stadsdeelcentrum zullen vooral niet-woon-

functies langs de regioweg worden gesitueerd, waardoor ontheffingen ach¬
terwege kunnen blijven.
De regioweg wordt gedeeltelijk verdiept aangelegd. Er zullen maatregelen
worden genomen waardoor de intensiteit beperkt blijft tot maximaal 20.000
voertuigen per etmaal. Daardoor wordt voorkomen dat geluidscbermen
moeten worden toegepast. Wel zal bij een verdiepte ligging ter plaatse van
begeleidende woningbouw een beperkt aantal ontheffingen noodzakelijk
zijn. De intentie is om voor de woningbouw aan de oostkant van de A2 (op
S,") meter uit bet hart van de regioweg) zonder ontheffingen te bouwen.
Geluidscbermen zijn langs de regioweg noodzakelijk tussen de Zuidelijke
Stadsas en Hooggelegen. Voor begeleidende woningbouw langs deze weg
wordt gedacht aan ondergronds parkeren (op bet niveau van bet oude
maaiveld en derhalve onder bot nieuwe, verhoogde maaiveld) en voorzie¬
ningen op de begane grond. De woningcm zijn op de verdiepingen gesitu¬
eerd en worden voorzien van extra geluidvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld
een geluidswerende, inpandige galerij. In plaats van voorzieningen kan voor
de begane grond ook worden gedacht aan kantoren of aan gemeenschappe¬
lijke ruimten ton behoeve van de woningen. Indien dergelijke functies niet
voorbanden zijn en de begane grond wordt ingevuld met woningen, kunnen
deze terugliggend, verder van de weg worden uitgevoerd en/of de weg kan
worden voorzien van geluidsabsorberende schermen.
HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER (HOV)
Voor alle HOV-lijnen zijn voorlopige geluidsberekeningen opgesteld, uit¬
gaande van een aanbod van 90 (zuidelijke radiaal) tot 200 (noordelijke radi¬
aal) bussen per etmaal. Uitgangspunt voor de meest intensief bereden noor¬
delijke radiaal is een maximum snelheid van .50 km/uur, 'stil' asfalt en een
profiel van 40 meter, waarbinnen geen woningbouw wordt gerealiseerd.
Buiten die zone kan woningbouw worden gerealiseerd, zonder dat ont¬
heffingen behoeven te worden ingezet. Op sommige plaatsen langs het IIOVtracé kan het profiel smaller zijn doordat zich daar niet-woonfuncties bevin¬
den (archeologiepark, stadsdeelcentrum). Het profiel van de HOV-baan
wordt gevuld met openbare ruimte uit de aanpalende woongebieden.
EFFECTEN OP BESTAAND STEDELIJK GEBIED
De in bet Masterplan gekozen aansluiting op de wegenstructuur van bet
bestaand stedelijk gebied van Utrecht blijft gehandhaafd. De voortgang in
de planontwikkeling beeft ten aanzien van de geluidbindereffecten op de
bestaande stad niet lot nieuwe inzichten geleid.
SPOORLIJN UTRECHT CS-WOERDEN
Een eerste akoestisch onderzoek inzake de spoorverdubbeling wijst uit
dat een spoor op poten met 1,5 meter hoge schermen, woningbouw met
ontheffing mogelijk maakt op 45 meter vanuit bet hart van bet spoor. Meer
specifiek onderzoek moet uitwijzen of er voor bepaalde situaties verdere
verbetering kan optreden. Er wordt in ieder geval van uitgegaan dat verbe¬
tering is te bewerkstelligen bij de stations, aangezien de stationsbebouwing
een geluidsreducerende werking beeft. Bij bet stadsdeelcentrum en bij sta¬
tion Utrecht-west zullen niet-woonfuncties langs bet spoor worden
gesitueerd, waardoor niet met ontheffingen behoeft te worden gewerkt.
De stalen spoorbrug over bet Amsterdam-Rijnkanaal levert een zo zware

geluidbelasting op, dat vervanging van deze brug bij de NS zal worden
bepleit.
INDUSTRIETERREIN LAGE WEIDE
liet geluld van de bedrijven op l.age Weide levert geen randvoorwaarden
op voor de woningbouw in Leidsche Hijn.
Voor Lage Weide zal zonebeheer worden toegepast, waarmee greep kan
worden gehouden op ontwikkelingen die de zonering beïnvloeden.
INDUSTRIETERREIN OUDENRIJN
Lnkeie (met name kraan- en transportlbedrijven op liet industrieterrein
Oudenrijn in De Meern veroorzaken 's nachts veel lawaai. De geplande
woningbouw in Strijkviertel valt buiten de hindereontouren.

5.4. Lucht
In de bij deze Ontwikkelingsvisie behorende programmahijlage zijn de gel
dende richt- en grenswaarden voor lokale luchtverontreiniging aangegeven.
RIJKSWEG A2
Bebouwing met langdurige verblijl'sl'uncties wordt tot op 20 meter uit de
rand van de A2 mogelijk gemaakt door enerzijds de toegepaste overkappin¬
gen en anderzijds de uitgebreide geluidschermen. die tevens de luchtcirculatie reguleren. Nadere studie van TNO heeft uitgewezen dat, indien bij de
uiteinden van do overkappingen schermen worden toegepast tot 16 meter
lang, ook overlast van de meest schadelijke stolTen (stikstofl voldoende kan
worden beperkt. Langs de meest noordelijke opening kan de overlast verder
worden beperkt door niet-woonbebouwing aan de wegzijde te situeren.
Bij de niet-geïntegreerde delen van de A2 wordt geen bebouwing met lang¬
durige verblijfsfuncties gerealiseerd binnen de luchtliinderzoues. Op deze
Ijiekken vormt geluidhinder een grotere belemmering voor woningbouw.
RIJKSWEG A12
De geplande woningbouw ligt op zodanige afstand van de Al 2 dat bier
niet met luchtverontreiniging rekening hoeft te worden gehouden.
OVERIGE HOOFDWEGEN
Bij de regionale wegen en de hoofdontsluitingswegen geldt voor luchtver¬
ontreiniging vooralsnog een afstand van 20 meter vanaf de wegrand, waar¬
binnen geen buitenruimten behorend bij woningen zullen worden gesitueerd
EFFECTEN OP HET BESTAAND STEDELIJK GEBIED VAN UTRECHT
Ten aanzien van de effecten van luchtverontreiniging door het verkeer op
het bestaand stedelijk gebied van L trecht zijn in het kader van de voort¬
schrijdende planontwikkeling geen andere inzichten ontstaan dan hetgeen
is aangegeven in het Masterplan.

5.5. Geurhinder
De randvoorwaarden voor geurhinder zijn aangegeven in de rijksnota

Stankbeleicl en de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR). De enige potentiële
bron van geurhinder is de fabriek van Douwe Egberts.
Deze valt onder de aan de NeR verbonden bijzondere regeiing voor kofllebranders. De geurcontour ligt ongeveer op de westelijke rand van het
Amsterdam-Rijnkanaal.
In bet nieuwe woongebied is derhaivo geen sprake van geurhinder.

5.6. Veiligheid
5.6.1. Externe veiligheid
Voor rijkswegen, spoorlijnen en bet Amsterdam-Rijnkanaal geldt een indi¬
vidueel risico van 10 ' als grenswaarde. Voor de ontwikkeling van I.eidsche
Rijn is ook bet groepsrisico van belang, liet groepsrisico is afliankelijk van
de programmatische invulling, functies en dichtheden van de deelgebieden.
Naarmate wegenstructuur en bebording onduidelijker worden, neemt de
ongevalskans toe. Dit risic.o is het grootst bij knooppunten en kruisingen.
AMSTERDAM-RIJNKANAAL
Voor individueel risico geldt oen zone die overeenkomt met do oever. Voor
groepsrisico geldt een zone van 3,5 meter tot de rand van het kanaal, waar¬
binnen geen functies met een langdurig verblijf, zoals woningen, tuinen en
kantoren waar meer dan 25 mensen werken, mogen worden gesitueerd.
Voor groepsrisico geldt binnen een zone van 200 meter een beperking aan
de bebouwingsdichtbeid. Er gelden geen randvoorwaarden voor de bebouwingsdicbtbeid als deze niet hoger is dan 80 woningen per hectare.
Bij de uitwerking in SPVE's dient rekening te worden gehouden met de
benodigde ruimte voor hulpdiensten bij calamiteiten op het water.
SPOORLIJN UTRECHT-WOERDEN
Bij het huidige railverkeer op de spoorlijn Utrecht-Woerden speelt externe
veiligheid geen roi. In verband met de prognose van het vervoer van
gevaarlijke stoffen in 2015 moeten twee zones in acht worden genomen.
• Vanwege bet individueel risico geldt een zone van 23 meter vanaf de rand
van de spoorlijn waarbinnen niet gebouwd mag worden.
• Vanwege bet groepsrisico wordt in de zone tussen 23 en 200 meter een
bebouwingsdichtbeid aangehouden van ma.ximaal 80 woningen per hecta¬
re. Vergelijkbare randvoorwaarden geiden voor bedrijven en kantoren
waar meer dan 25 personen werken.
RIJKSWEG A2
Bij de A2 ligt de contour voor Individueel Risico (IR) op minder dan 20 m
afstand van de wegas. Deze contour vormt dus geen enkele belemmering
voor de geprojecteerde bebouwing. Deze IR-waarde is berekend volgens het
nieuwste rekenprogramma (IPO-RBM) en wijkt af van de waarde uit de
Corridorstudie, waarin de IR-contour op circa 50 m van het hart van de
snelweg was berekend. Het deel van het IPO-RBM rekenprogramma van het
Groepsrisico berekent, staat nog ter discussie. Om deze reden wordt voorlo¬
pig uitgegaan van de diagrammen uit het 'Consequentie-onderzoek
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen'.
Bij tweezijdige bebouwing beginnend op circa 20 m van de wegrand kan

volgens deze diagrammen een dichtheid van circa 200 personen per hectare
worden toegestaan. Bij toepassing van de nieuwste inzichten omtrent
slachtofferkansen kan deze waarde zelfs verdubbeld worden zonder dat de
oriënterende waarde voor het groepsrlsico wordt overschreden.
INDUSTRIETERREIN LAGE WEIDE
Op I.age Weide bevindt zich een tankstation met I.PG. liet vulpunt ligt
vlakbij het tankstation. Met het oog op de externe veiligheid zal rond het
vulpunt een cirkel van 80 meter vrij moeten blijven van (woon)bebouwing.
Onderzocht wordt in hoeverre nieuwe tankstations in heidsche Kijn een
plek kunnen krijgen.
INDUSTRIETERREIN OUDENRIJN
Op industrieterrein Oudenrijn in Vleuten-De Meern is een katalysatorenfabriek gevestigd die ondm- de post-Seveso-richtlijnen valt. Binnen een
straal van 600 meter rond het bedrijf is geen woningbouw gepland.
5.6.2. Verkeersvei ligheid
In de 30-kilometergebieden zijn verdere snelheidbeperkende maatregelen
noodzakelijk. Lange rechte straten vormen uit oogpunt van veiligheid vaak
een probleem; zij nodigen uit tot hard rijden. Hiermee wordt binnen de pro¬
fielen van de wegen rekening gehouden. Bij het opstellen van de steden¬
bouwkundige plannen zullen de uitgangspunten voor het realiseren van
duurzaam veilige wegsystemen worden meegewogen. Het is de bedoeling
om door de vormgeving van de infrastructuur de kans op ongevallen dras¬
tisch te beperken. Voor zover ongevallen zich desondanks nog voordoen, zal
geprobeerd worden de kans op het ontstaan van ernstig letsel nagenoeg uit
t(> sluiten.
5.6.3. Sociale veiligheid
Met sociale veiligheid wordt bedoeld het voorkomen van overlast, vandalis¬
me (Ml (kleine) criminaliteit en het bevorderen van het gevoel van veiligheid.
Voor de beoordeling van plannen op het criterium sociale veiligheid biedt
het 'Bolitiekeurmerk Veilig Wonen' (Politie Hollands .Midden, SHV en
Ministerie van .histitie. 199.5) een goede handleiding.
In de SPVIi's zullen in overleg met de politie nadere voorstellen worden
gedaan ten aanzien van preventie en sociale veiligheid.
Ook de socale veiligheid in voorzieningencentra en in het stadsdeelcentrum
en met name de doorgangs- en toegangsroutes zullen extra aandacht krijgen.
Daarnaast wordt specifiek zorg besteed aan de sociale veiligheid in overgangsgehieden van wonen naar groen en bedrijventerreinen, aan de toe¬
gangsroutes naar station en HOV-haltes, de aansluitingen op do bestaande
stad. tunnels onder het spoor, bruggen over het kanaal en doorgaande rou¬
tes in gebieden waar wordt gebouwd.
5.6.4. Kindvriendelijke stad
Niet alleen de aandacht voor verkeersveiligheid en sociale veiligheid leidt
tot een kindvriendelijke stad. In de openbare ruimte wordt specifieke aan¬
dacht gegeven aan de bespeelbaarheid. Bij de organisatie van de voorzie¬
ningenstructuur staat eveneens het kind centraal. Gezien de te verwachten
bevolkingssamenstelling (veel tweeverdieners met kinderen) worden in

Leidsche [?ijn voldoende mogelijkheden geboden voor kinderopvang, jeugd¬
gezondheidszorg, bibiiotheekwork, huiswerkbegeleiding, opvoedingsonder¬
steuning, preventie schooluitval, jeugdhulpverlening, informatie- en advies¬
werk, muziek-, bewegings- en sportactiviteiten en scholen, clubs, scouting
en dergelijke.
Ten behoeve van de SPVIi's worden door de GClfyCh) checklisten opgesteld
voor bet ontwerpen van een veilige woning en woonomgeving.
5.6.5.

Brandpreventie

Ook in de autoluwe en autovrije gebieden behoren objecten en gebouwen
goed bereikbaar te blijven voor noodhulpdiensten zoals de brandweer.
Toepassing van dynamische afsluitingen, aanstuurbaar door de brandweer,
behoort tot de mogelijkheden. De HOV-routes kunnen in geval van calami¬
teiten ook door brandweervoertuigen worden gebruikt.
Voor de primaire bhiswatervoorzieningen in compact stedelijk gebied
behoren bovengrondse brandkranen tot de mogelijkheden. Voor de secun¬
daire bluswatermogelijkbeden wordt gedacht aan goed bereikbaar open
water en/of brandputten. Voor met name de industriegebieden wordt
gedacht aan voldoende bluswatercapaciteit voor sprinklerinstallaties. Met
de realisatoreii van de woningbouw zal worden overlegd in boeverre de
brandveiligheid kan worden verhoogd door al bij de bouw rookmelders te
plaatsen.

5.7. Bodemverontreiniging
Ten aanzien van do bodimikwaliteit in Leidsche Ihjn gelden de volgende
uitgangspunten:
1.De huidige bodemkwaliteit moet minimaal gehandhaafd blijven. Vanuit
duurzaamheidsoverwegingen mag bij hergebruik van grond de ontvan¬
gende bodem niet in kwaliteit achteruitgaan, zelfs als dit vanuit bet oog¬
punt van de te realiseren bestemming verantwoord zou zijn.
2. De bodemkwaliteit mag geen beperkingen opleveren voor de te realiseren
bestemming.
3. Vrijkomende grond dient zoveel mogelijk als bouwstof te worden herge¬
bruikt. De algemene kwaliteit van de bodem als gevolg van hergebruik
mag niet verslechteren. Indien op lokaal niveau geen gesloten grondba¬
lans Is te realiseren, dient er naar mogelijkheden in de wijdere omgeving
te worden gezocht. Momenteel werken de provincie en de gemeente
Utrecht aan een beleidsvoorstel waarin de bovengenoemde uitgangspun¬
ten met betrekking tot hergebruik van grond in Leidsche Rijn worden uit¬
gewerkt. Dit voorstel zal naar verwachting in het tweede kwartaal van
1997 zijn afgerond.
Ten behoeve van de aanpak van bodemsanering op bovenomschrev(>n
wijze is een bodem informatie systeem operationeel (BESURE). Hierin zijn
alle potentieel verdachte en bodembedreigende activiteiten opgeslagen voor
zover deze te achterbalen zijn uit archiefinventarisaties, uitgevoerde onder¬
zoeken, interviews en luchtfoto-interpretaties. Deze informatie dient als
hasis voor verder feitelijk bodemonderzoek naar mogelijke ernstige veront¬
reinigingen.
Naar aanleiding van het door het BRU met de belangenvereniging van de

in het gebied aanwezige tuinders algesloten verplaatsingsplan, is momen¬
teel een feitelijk bodemonderzoek in uitvoering naar de ernst, aard en
omvang van de mogelijke verontreiniging op basis van de bekende ver¬
dacht en bodembedreigende activiteiten. De overige feitelijke bodemkwaliteitsgegevens worden in het kader van de verwerving van de gronden ver¬
zameld.
Om vraag en aanbod bij de diverse grondstromen op elkaar af te kunnen
stemmen is de instelling van een grondbank noodzakelijk (zie 8..5.5.)
liet huidige beeld van de bodemkwaliteit is gebaseerd op een gebiedsdekkend historisch onderzoek naar bodembedreigende activiteiten. Op de
meest verdachte lokaties is reeds een bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit
is naar voren gekomen dat er drie omvangrijke verontreinigende locaties
zijn, te weten de voormalige stortplaats De Kraal (aan de Groenedijk), een
voormalige groenstort (Huppeldijkl en een gedeelte van de gedempte
Proostwet(>ring (een strook van 2 kilometer, 10 meter breed en 3 meter
diep, ten noorden van de spoorlijn). Voor de Put van Kraal is IllC-sanering
en inrichting als park uitgangspunt.
De overige aangetoonde verontreinigingen zijn beperkt van omvang en
vormen geen belemmering voor de planvorming. Het betreft hier voorname
lijk lokale verontrfunigingen als gevolg van slootdempingcm, erfverhardingen, olietanks, brandplaatsen en lokale stortingen.

5.8. Voedingstracés nutsbedrijven
D(> voedingstracé's van de nutsbedrijven worden hoofdzakelijk aange¬
voerd vanuit de bestaande stad. Per nutsbedrijf zijn verschillende aspecten
van htdang.
In detdgebied G3 is aan de zuidelijke stadsas een nieuwe telefooncentrale
gepland, van waaruit de gebruikers in het gehele Utrechtse plangebied wor
den bediend.
Hh'ctriciU'it wordt aangevoerd uit het gebied via een nieuw te bouwen
1.50 kV-statioii ten zuiden van de .412.
De energievoorziening zal vooral plaatsvinden door middel van stadsver¬
warming (z.i(^ piiragraaf 5.1.1. fen behoeve van de bestiitinde lintbebouwing
blijft in ieder geval het gebruik van gas mogelijk.
Hr wordt een glcisrezelroedingslracé aangelegd vanuit de bestaande stad
Het Waterleidingbedrijf dient een ringleiding aan te leggen door het gehe¬
le plangebied en daarbij een verbinding tot stand te brengen met het nieuw
op te richten pompstation in het plangebied.
In deelgebied lil zal ten noorden van het Grand Canal een rioolwaterzui¬
veringsinstallatie worden opgericht. In aanvulling daarop zal bij de kleine
.Archeologische vindplaats in deelgebied A3 (um hoofdrioolgemaal worden
gebouwd.
De belangrijke hoofdvoedingstracés voor de ondergrondse infrastructuur
zijn g(!combineerd met de vaste straatelementen zoals weergegeven op
kaart 24.

HOV-laan
langs
archeologiepark
(voorbeeld uitwerking)
HOV-laan,
zicht van boven.

HOV-laan,
zicht vanuit het park.

A M 5 TE R D AM - R I J N K A N A A L (FIETSBRUG OP VOORGROND)
(impressie)

Amsterdam-Rijnkanaal, parkstrook tussen oever en bebouwing. Amsterdam-Rijnkanaal, zicht vanuit zuid-oost.

Amsterdam-Rijnkanaal, bebouwing op heuvels tussen kanaal en A2. Amsterdam-Rijnkanaal, zicht op het kanaal vanuit woonstraat.

Kwaliteit

van

openbare

ruimte

In de Stedenbouwkundige Programma's van Eisen
zal een groot aantal zaken nader worden uitge¬
werkt, onder meer in een verkave I i ngsopze t. Voor
de belangrijkste (soort) openbare ruimten zijn al
voorstellen uitgewerkt en opgenomen in het bijla
genboek. Daarnaast wordt aan de te ontwerp
gebouwen een aantal specifieke k wa I i te i t s^^K^e n
gesteld.

6.1. Profielen van de belangrijkste verbindingen
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\'an de belangrijkste - deeipianoverscdirijdencb" - straten ol' routes zijn in
een bijlage (het profielenboek) indicatiel" de principe-pronelen gegeven.
Deze profielen zijn in die zin indieatiel'. dat tianvullende inlonnatie (mi
nad(>r onderzoek nodig is voor het intwerken en detaillereti.
1)(> basisingrediënt(ni zijn eelit(>r riehlinggevend: vvegtypen (bijvoorbeeld 2
X 1-baans), fietspaden, wandelroutes, watergangen et cetera en de orÜMitatie \'an de onderdelen ten opzichte van elkaar,
6.1.1. Zuidelijke stadsas
De zuidelijke stadsas loopt in oost-westrichting door hel plangebied. D(>
straat, 2\l-baans, wordt aan de zuitlzijde begeleid door een 12 meter brede
watergang. Onderbrekingen van de rietzone aan de watergang kunnim
mogelijk visplaatsen. De woningen atm d(> overkant staan in Ind water, /.ij
vormen een kade en zidlen gericht zijn op de stadsas.
Aan de noordzijde ontstaat (>en brede zom» voor fietsers, voetgangers en
stukjes parallelweg voor aut()verk("er. Om de levendigheid van de straat te
vergroten zouden d(^ gehouwen aan deze zijde een grotere verdiepingshoog¬
te op de begane grond kunnen krijgen, zodat zich hier hedrijvigheid kan
ontvvikkehm.
6.1.2. Noordelijke stadsas
Deze stadsas, 2xl-baans, loopt aan de zindzijde van het spoor, in oostwesIrichting, firnaast ligt een hoofdfietsroute (m (am wandelz.one.
Het spoor zal op poten worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een breedte
van 20 met(>r gereserveerd, I.angs de noordkant van bet spoor loopt een 18
meter brede watergang,
6.1.3. Regioweg
bangs de westzijde van de t(^ int(igreren A2 loopt de regioweg, 2x1baans. Vanaf het dak van de A2 naar het westen toe loopt een talud met
zeer llauwe helling tot aan het maaiveld, zodat het dak en het gebied ten
oosten ervan voor alle verkeerssoorten toegankelijk wordt.
'fer plaatse van de dichte delen van de integratie is een in h(d talud ver¬
zonken profiel (op maaiveld) uitgangspunt. Parkeerplaatsen voor voorzie¬
ningen liggen gelijkvloers met de regioweg, onder de voorzieningen. De

en

gebouwen

voorzieningen zijn bereikbaar vanaf hel dak van de A2 met bruggen dwars
over de regioweg heen, vanaf het talud aan de westkant en vanuit de parkeeriaag onder de voorzieningen. Tussen de auto's en bet HOV is ruimte
voor een berm met bomen.
Ter plaatse van de open delen van de integratie is een ligging op hoogte
het uitgangspunt, met aan weerszijden van het gat in bet dak van de A2
gelijkvloers met de regioweg een aansluiting met een oost-weststraat.
6.1.4. Rand van het Centrale Park
Een straat voor auto- en fietsverkeer en een recreatieve wandelroute.
Deze loopt van noord naar zuid langs het park in een gebogen strakke lijn.
Het park iigt verlaagd ten opzichte van de straat. Langs de straat staat lage
bebouwing afgewisseld met een aantal hogere gebouwen die zich aan het
einde van de naar het park lopende bestaande linten bevinden.
6.1.5. HOV-laan langs het Archeologiepark
De HOV-baan loopt voor een gedeelte tussen park en fietsroute. Er wordt
rekening gehouden met vertramming op termijn. Tussen fietspad en HOV
ligt een smalle sloot. Er zijn een aantal duidelijke overgangen van het
woongebied naar bet iets verhoogde park toe. Ophoging van bet park maakt
beplanting boven de archeologische vindplaats mogelijk. Naast het fietspad,
aan de zuidzijde, ioopt of een woonstraat of een wandelroute langs wonin¬
gen. De woningen vormen een vrij dicht aaneengesioten wand iangs het
park. Adressen zijn gericht op de iaan.
6.1.6. Rijn-Kennemerlandlaan
De 4,.5 km iange Rijn-Kennemerlandlaan heeft een breedte van 35 meter.
Aan de noordoost zijde ligt een vier meter breed fietspad, continu over de
hele lengte van de laan. Dit is een belangrijke hoofdfietsroute, een groot
gedeelte van Leidsche Rijn doorsnijdend. Langs de andere zijde loopt een
bomenrij met hoge populieren. Aan beide zijden voegen zich daar afwisse¬
lend woonstraten, over ongeveer 50% van de lengte, en wandelroutes bij.
Bebouwing staat op de rooilijn, adressen zijn gericht op de laan. De laan
wordt gevuld met verschillende programma-onderdelen zoals spelen, spor¬
ten, genieten en parkeren. Meerdere voorzieningcncentra liggen aan deze
laan.
6.1.7. Lange Fietsstraat
Een extra fietsroute van het Centrale Park naar Utrecht is een smalle
woonstraat zonder autoverkeer. Deze straat verbindt verschillende deelge¬
bieden in oost-westricbting en is onderdeel van de hoofdlïetsstriictuur van
Leidsche Rijn. Adressen zijn gericht op de fietsstraat, om de sociale controle
te garanderen.
Aan de noordkant van de woonstraat staat de ongestapelde bebouwing in
de rooilijn, mot hun woonkamers aan de straat, beschenen door de zuider¬
zon. Aan de andere zijde kan een meer losse, gevarieerde invulling ontstaan.
De fietsstraat zal ingericht worden als een verkleinde uitgave van een snel¬
weg, met de bekende belijning, pijlen, borden en kilometerpalen.
6.1.8. Grand Canal
Het Grand Canal heeft een breedte van 25 meter. Het is een belangrijk

onderdeel van een recreatief watercireuit, waar men kan vissen, zwemmen,
kanoën of schaatsen.
■Aan de woningenzijde van liet kanaal wordt de oever per eiland anders
ingevuld; de ene keer zeer groen, de andere keer meer stenig. Aan de
bedrijvenzijde is een continuo rooilijn. Hoge bomen staan langs bet water.
Hier loopt een langz.aam-verkeersroute langs bet water, die vanaf station
beidscbe Rijn C.S, de bedrijventerreinen voor voetgangers bereikbaar maakt.
6,1.9. Amsterdam-Rijnkanaal
De bebouwing langs bet Amsterdam-Rijnkanaal zal op verschillende ma¬
nieren reageren op de boogteverscbillen, die op een aantal plaatsen ontstaan.
Er loopt een woonstraat continu dicht langs de bebouwing. Een bestaand
weggetje vlak langs bet water wordt een wandel- en fietsroute. Ook bet be¬
staande groen langs bet kanaal wordt in bet ontwerp geïntegreerd. Speel¬
pleinen en sportveldjes worden hierin uitgespaard.

6.2. Voorbeeldprofielen in het woongebied
In bel profielenboek zijn tevens voorbcuddprofielen aangegeven voor
enk(d(> op(mbare ruimten in inU woongebied. Daarbij is met name maatvoe¬
ring indicatief.
Een aantal profielen (in bet prolndenboc^k ,1 I/tii I.) is gekoppeld aan ontwerp-suggesties voor cmkele (budgebieden en bcdreffen .specin("k(> plekken.
Een s(n"ie andere profielen (in bet profieleriboek M (/m (jl is niet direct ver¬
bonden aan een plek, maar betreffen soorten straten zoals ze overal in bet
woongebied zullen voorkomen.
De aansluiting van de woonstralen op de stadstraten zal voor de auto om
de 120-180 meter plaatsvinden. Voor langzaam verkeer zal dit aantal hoger
zijn. In bet woongebied moet de snelheid van bet autoverkeer zodanig laag
zijn, dat langzaam verkeer en autoverkeer op één rijbaan veilig kunnen
worden afgewikkeld. Rinnen ,30-kilometerzones is do intensiteit per straat
niet meer dan 4000 voertuigen per etmaal.
Vergfdeken met centrumgebieden zijn de straten in de woonwijken stil.
Het is daarom bfdangrijk zoveel mogelijk levendigheid in de straat samen te
brengen. Dit wordt bereikt door de voordeuren op de straat te oriënteren en
bet parkeren mede in de openbare ruimte een |)laats te geven, langs straten
of op parkeerpleintjes. IbU met geringe! snelheid koimni en gaan en de
zaterdagse wasbeurt van de auto brengen l(!V(!n in d(> straat. Rij de inrich¬
ting van de openbare ruinu! zal bovendien veel aandacht worden besleed
aan de sociale veiligheid, de verk(!ersv(!iligbeid (spelende kinderen) en aan
de w(4telijke inrichtingseisen die aan 30 km-gebieden worden gesteld.
Ook bet beperken van bet aantal straten is biervoor zinvol. Door de
achtertuinen tegen elkaar te leggen, ontstaat een efficiënte verkaveling,
waarbij wordt voorkomen dat er straten aan weerszijden van één bouwstrook worden gevormd. Dit stelt bij de uitwerking bijvoorbeeld de opgave
om ook in profielen met watergangen oplossingen te zoeken, waarbij een
directe relatie bestaat tussen de woningen en bet openbaar gebied.
Dit vergt een hecht verband tussen stedenbouw, architectuur en de
inrichting van bet openbaar gebied. Hierdoor kan een grote variatie aan

straatproflelen ontwikkeld worden.
Voor de inrichting van de openbare ruimte is ook de natuurlijke infiltratie
van regenwater van grote invioed. In de straatproflelen zal het regenwater
door middel van open goten zichtbaar worden afgevoerd en via verlaagde
grasvlakken of waterdoorlatende verharding infiltreren naar het grondwa¬
ter. lien zorgvuldig gedetailleerd afwateringssysteem zal bijdragen aan de
kwaliteit van de inrichting van het openbaar gebied.
6.2.1. Bestaand lint met patiowoningen
In één deelgebied wordt voorgesteld de ruimte tussen de aanwezige los¬
staande huizen aan bestaande linten strak in te vullen met patiowoningen.
De dichte laagbouwmassa van deze nieuwbouw zal een spannend contrast
vormen met de aanwezige losse, open lintbebouwing.
In de openbare ruimte zullen dennen als bindende boomsoort dit plandeel
verbijzonderen.
De groep patiowoningen, aan drie zijden ingesloten door linten, aan één
zijde door een kindercluster, lijkt hiermee een eiland te worden.
Een aantal van de linten zal ais boofdfietsroute functioneren. Dit betekent
dat bet lïetsverkeer de hoogste prioriteit krijgt, maar wel op z'n minst met
bestemmingsverkeer (auto's) gemengd zal worden.
6.2.2. Rofschaatszee met wooneilanden
Op één eiland in bet noorden van l.eidscbe Rijn wordt voorgesteld ver¬
schillende woningtypen met wisselende stapeling in verschillende woongebiedjes te rangschikken. Deze woongebledjes worden niet zozeer door stra¬
ten van elkaar gescheiden als wel door grotere oppervlakten bestrating, ilet
begrip 'straat' wordt verruimd.
Hierdoor ontstaan diverse groepjes woningen in de bestrating: eilanden
binnen een eiland.
Door gebruik te maken van ruime vlakken van asfalt tussen de woonei¬
landen en grasheuveltjes krijgt bespeelbaarbeid (rolschaatsen, steppen,
touwtjespringen) de hoogste prioriteit, het autoverkeer een lage.
6.2.3. Parkeerboulevard langs autoarm eiland
In dit deelgebied, een van de noordelijke eilanden, wordt voorgesteld een
brede boulevard met hoge bomen te maken, met daartussen dwarsparkeren
langs de kade. De rest van het eiland wordt autovrij uitgevoerd met smalle
halfverharde paden die de woningen ontsluiten (wel bereikbaar voor ambu¬
lance, brandweer en verhuisauto's).
Er ontstaat een zeer tuinrijk eiland met los geplaatste huizen, omzoomd
met een verharde, brede, monumentale rand langs het water.
6.2.4. Smal-stenig
Een smalle stenige straat, zonder voortuinen. Er wordt één soort klinker¬
bestrating voorgesteld. Profilering van het straatdek en plaatsing van de
straatverlichting verzorgen scheiding van verkeerssoorten en tweezijdig
iangsparkeerstroken.
6.2.5. Smal-losse bomen
Een 12 meter brede straat met één soort verharding zonder profilering.

Wooneilanden. spelende kinderen rond boomeiland,
boom op graseiland waarachter parkeereiland.

Wooneilanden, overzicht.
Rolschaatszee
met wooneilanden
(voorbeeld uitwerking)

Wooneilanden, verschillende
soorten woningen
op de losse eilanden.

Smalle
woonstraat
(voorbeeld uitwerking)
Los geplaatste bomen
in het middengebied van
de straat.

'Los' geplaatste bomen in het middengebied van de straat geven deze een
informeel karakter waar de auto een lage prioriteit heeft en altijd langzaam
moet rijden. Dit profiel kan ingezet worden bij een woonstraat van niet te
lange lengte waar weinig autoverkeer te verwachten is.
6.2.6. Smalle laan
Len asymmetrische smalle laan, met aan één zijde slanke boompjes die in
de verharding staan en aan de andere zijde een half verhard wandelpad.
Tussen de bomen kan langsgeparkeerd worden, waarbij er tussen langsparkeren en woningen een wandelstrook over moet blijven.
6.2.7. Breed-groen openbaar gebied smal
Zeer diepe voortuinen geven de straat een breed karakter. liet openbaar
gebied zeifis smal. Het wegdek varieert van minimale breedte tot een
breedte waarbij auto's elkaar kunnen inhalen, meanderend, bollend en hol¬
lend. Langs de straat wordt aan één zijde een parkeerzone met kelen
bestraat. De andere zijde wordt grassig gehouden met een wadi of ecm wan¬
delpad. Deze straat kan toegepast worden in een deelgebied met wat duur¬
dere woningen op grotere kavels.
6.2.8. Breed-groen openbaar gebied breed
Een breed openbaar gebied, waarin een zeer smalle straat begelind wordt
door brede grasbermen. Zes meter diepe voortuinen geven de straat een
extra open karakter. Een hoogteverscbil tussen openbaar en privé-gebied
zorgt voor privacy in de voortuinen.

6.3. Kwaliteitseisen gebouwen
6.3.1. Woningen
Aan de woningbouw zullen hoge kwaliteitseisen worden gesteld. Daartoe
is een nota 'Kwaliteit van de woningbouw in Leidsche Rijn' in voorberei¬
ding. In de nota worden, uitgesplitst naar de verschillende fasen van plan¬
vorming, beoordelingscriteria beschreven. Dit nader te ontwikkelen beleid
zal moeten worden getoetst op toepasbaarheid in Leidsche Rijn alvorens
sprake kan zijn van aan de woningbouw in Leidsche Rijn te stellen eisen.
Om te b(>werkstelligen dat een zo hoog mogelijke architectonische kwaliteit
kan worden bereikt, zullen door de gemeente, waar mogelijk in overleg met
betrokken marktpartijen, architectonische superviseren worden aangesteld.
Tevens zal een kwaliteitsfonds in het leven worden geroepen.
KOSTEN-KWALITEITVERHOUDING
De kwaliteit van de woningen moet in overeensteming zijn met de kwali¬
teitseisen van de Ontwikkelingsvisie, het deelplanprogramma en de rand¬
voorwaarden van het bouwplan. De kosten van de woningen moeten in
redelijke verhouding staan tot do kwaliteit. Een belangrijke indicatie hier¬
voor is de grootte van de woning. Hiertoe is per financieringscategorie het
minimum aantal kamers en het minimale oppervlak (aangeduid als binnen¬
werks kernoppervlak of BKO) van de woningen vastgelegd.
Tenzij contractueel anders is overeengekomen geldt voor alle woningen
dat de verhouding tussen kosten en kwaliteit door de Dienst

RELATIE PRIJS/ HUUR/KOOP PRIJSCATEGORIE EENGEZINS GESTAPELD
WONINGGROOTTE (1-1-1995) min. aantal min. m' min. aantal min. m'
LEIDSCHE RIJN kamers BKO kamers BKO
sociale sector huur < 670 3 75 3 70
overig (o.a. huur < 810) 4 80 3 75
marktsector huur > 810 4 90 3 80
koop 160-200.000 3 80 3 80
koop 200-240.000 4 90 3 90
koop 240-280.000 4 95 3 95
koop 280-340.000 4 100 4 100
koop 340-400.000 4 100 4 100
koop > 400.000 marktmechanisme
V
Stadsontwikkoling ol'door een onaniarikelijk gocertifïceerdo (SKW) kostonde.skundige zal vvordon getooLsl. Vord/M" geldt dat woningen worden
gebouwd onder (llW-garantio. Dit gebeurt op basis van de 'Nationale
i5eoordeiingsriciillijnen kosten- kwaliteitstoets woningbouwpiannen'. liet
resultaat van de toetsing mag maximaal 1,03 zijn.
AANPASBAARHEID EN INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID
/Xanpasbaarheid en integrale toegankelijkheid verwijzen naar de gebruiks¬
mogelijkheden voor iedereen, dus ook minder validen en gehandieapten. De
woningen moeten aan specifieke behoeften kunnmi worden aangepast. ,\ls
vertrekpunt geldt de vigerende checklist 'liichtlijnen voor aanpasbaar bou¬
wen in Utrecht' (DX'll en STUW, 1992). Voor de inrichting van een toeganke¬
lijke woonomgeving biedt het 'Handboek voor toegankelijkheid' (Maarten
Wijk, Doetincheni, 1995) goede aanknopingspunten.
Aangezien in Leidscbe Hijn lange tijd s])rake zal zijn van bouwactiviteiten,
verdient integrale toegankelijkheid bijzondere aandacht.
DUURZAAMHEID EN MILIEU
Als uitgangspunt voor de wijze van bouwen fungeert de in 1993 door de
gemeenteraad vastgestelde nota 'Duurzaam bouwen in Utrecht'. Meer speci¬
fiek voor woningen gelden het door gemeente en marktpartijen afgesloten
convenant "Duurzame nieuwbouw van woningen" (1994; evaluatie 1996).
liet "Regionaal basisniveau duurzaam bouwen van woningen" (RBU, 1995)
geeft daarnaast waardevolle aanknopingspunten voor zaken die niet in het
convenant zijn geregeld, zoals stedenbouwkundige opzet en inrichting van
de woonomgeving.
Daarnaast worden normen voor energie- en waterverbruik gehanteerd.
Alle woningen moeten minimaal voldoen aan een Energie-Prestatie-Norm
(EPN) van 1,2 (1,1 indien de energievoorziening is geleverd via stadsverwar¬
ming). Een minimum WaterPrestatieNorm (WPN) voor woningen moet nog
worden vastgesteld.
Naast bovengenoemde kwaliteitseisen en eisen aan sociale veiligheid
(5.6.3.) zidlen onderstaande criteria worden gehanteerd bij de planbeoorde¬
ling door onder andere de WoonAdviesCommissie (WAC):

J

FLEXIBILITEIT
Mei llexibiliteit wordt ingespeeld op (toekomstige) wijzigingen in de
behoel'ten en in de samenstelling van huishoudens. Het rapport
'Toekomstgericht bouwen' (uit de publicatiereeks 'Kwaliteit van de woning'.
Ministerie van VUOM, 1994) geeft bruikbare informatie, ook op stedenbouw¬
kundig niveau.
Het is belangrijk dat in het ontwerp van de woning de afzonderlijke
ruimten zoveel mogelijk 'functie-neutraal' zijn, zodat veranderingen in het
gebruik mogelijk zijn. Het hebben van voldoende vierkante en kubieke me¬
ters in de woning is voor de consument een steeds belangrijker afwegings¬
criterium. Ook moet n-kening gebonden worden met mogelijkhi^den om de
woning uit te breiden.
FUNCTIONALITEIT
Tunctionaliteit is een algemeen criterium waaraan door de W.AC bij plan¬
beoordeling veel aandacht wordt besteed. ,\lle elementen waaruit de
woning en de woonomgeving zijn opgebouwd, moeten goed bereikbaar te
bedienen en t(> onderhouden zijn, kortom goed bruikbaar zijn. Ook moeten
alle activiteiten in en om de woning onbelemmerd kunnmi worden verricht.
Woning en woonomgeving dienen logisch op elkaar aan te sluiten.
6.3.2. Bedrijven
REPRESENTATIVITEIT KANTOREN
Kantoren fungeren als de imago-hepalers van de daar gevestigde bedrij¬
ven. Het gebouw draagt de 'corporale identity' uit. Daarom zijn representati¬
viteit en berkenbaarheid van kantoren op hoogwaardige locaties essentieel.
FLEXIBILITEIT DOOR MODULERING
Complexen worden sammigesteld uit bouwstenen van groepen met ver¬
schillende» afschrijvingstermijnen; aan het einde van de afschrijvingstermijn
moeten modules kunnen worden vervangen zonder consequentices voor de
rest van het complex.
DUURZAAMHEID EN MILIEU
Voor de bouw van kantormi em bedrijven geldt het 'Regionaal Rasisniveau
duurzaam bouwen van ütiliteitsgebonwen en bedrijventerreinen' (HRU,
199,5).
De linergie-Rrestatie-Normen waaraan bedrijfs- en kantoorbebouwing
moeten voldoen is aangegev(>n in hoofdstuk ,5.6.
lien minimum WaterPnxstatieNorm voor wm-kruimten wordt nog vastgesteld.
Research éi Developrnentbedrijven en dergelijke hebben mogelijk een trillingsvrije omgeving nodig. Milieubelastende en hinderlijke activiteiten moe¬
ten in deze omgeving worden uitgesloten.
6.3.3, Niet-commerciële voorzieningen
DUURZAAMHEID
Bij de kwaliteit van voorzieningen gaat het om de belevingswaarde, de
gebruikswaarde en de toekomstwaarde. De belevingswaarde beeft te maken
met een mooie, functionele en herkenbare vorm. Hierbij zijn veiligheid en
nabijheid essentieel. Dit zal eveneens toegankelijkheid en laagdrempelig-

hoid t(Mi goede komen. Voor de gebruikswaarde is de vraag en mobiliteit
van verscbillende doelgroepen relevant. Door rlust(>ring van voorzieningen
per doelgroep worden de gewenste samenwerking, innovatiemogelijkbeden
en mobiliteitsbeperking nagestreefd. Om de voorzieningen toekomstwaarde
te geven, zijn flexibele en energiezuinige gebouwen nodig. Verder moet
ingespeeld worden op maatsehappelijke trends, betrokkenheid van bewo¬
ners. De accommodaties en de functies van de voorzieningen zullen voor¬
waarden moeten scheppen om ook op langere termijn in een duurzanu!
so(dale infrastuctuur t(^ voorzi<m.
FLEXIBILITEIT
De behoefte aan (functies van) voorzieningen is sterk allTankelijk van
maatschappelijke ontwikkelingen en van de bevolkingssamenstelling.
Daardoor zal de behoefte aan voorzieningen op den duur veranderen. Mid
het oog daarop moidmi accommodaties zeer llexibel worden ontworpen,
zodat de functie makkelijk kan wijzigen. Bovendien is llexibiliteit nodig voor
onderlinge uitwisselbaarheid en gemeenschappelijk gehruik van voorzieningiMi. liet op termijn ombouwen van voorzieningen (zoals basisscholen) tot
andere voorzieningen of woningen, en het gebruik van woon-werkunits voor
kleinschalige voorzieningen, zal mogelijk zijn.
FUNCTIONALITEIT
Sociaal-maatschappelijke voorzieningmi maken het mogelijk dat bewoners
in hun vraag naar ruimte voor eigen of georganiseerde activiteitmi im initia¬
tieven voorzien. Verd(>r moeten zij bmintwoorden aan de basisbidioefte aan
zorg en welzijn, hulp en dienstverlening, onderwijs en educatie, kunst en
cultuur, informatie en communicatie, dagopvang en dagbesteding en derge¬
lijk!". hr moet ("en ber("ikbaar, to("gankelijk, sam("nhangend en zove("l moge¬
lijk geïntegreerd aanbod aan accommodaties, organisatii" en programma's
zijn.
Bij de zorgvoorzi("ningen staat h("t vanuit één concept aanbied("n van
kwalitatief hoogstaand!" en geïntegreerde zorg C!"ntra;d. Voor ouder!"!) is een
g!"ïntegreerd aanbod van V!)orzi!"ningen voor won!"n, zorg en welzijn nood¬
zakelijk. Het aanbod aan voorzi!"ning!"n voor vrije tijd, sport en spel, kunst
("11 cultuur, ontmoeting !"n gezelligheid zal op basis van vrijetijdspr!)ri!"len
vorm krijgen. I.eidsche Bijn m!)!"t bovendien een kindvriendelijke stad word!"n. In dat kader moeten samenhangende voorzieningen voor onderwijs,
opvang, spelen en ontwikkeling op h!"r!"ikhare afstand worden gerealiseerd.
Voor jongeren moet er een gedifferentieerd voorzi!"ningenaanbod komen
voor onderwijs, hulpverlening, ontmoeting, cultuur, recreatie, en sport.
Bereikhare en samenhangende voorzieningen voor informatie over wonen,
W!"rken, milieu, gezondheid en hulpverlening en ondersteuning bij organisa¬
tie zijn gewenst. D!"ze bevorderen de betrokkenheid, kansen en verantwoordelijkh!"id van wijkhewoners op korte en lange termijn.
6.3.4. Commerciële voorzieningen
INRICHTINGSEISEN WINKELCENTRA
Voor de winkelcentra zijn do volgende inrichtingseisen geformuleerd:

•
•
•
•
•

een compacte vvinkelstructuur;
trekkers aan de front/ijde;
winkel op verdieping houdt risico's in;
horeca op verdieping functioneert wel (in stadsdeel- en wijkwinkelcentrum);
entree van de supermarkt(en) bij voorkeur zo gesitueerd dat de consument
een goed overzicht heeft van het overige aanbod in bet winkelcentrum;
• beperkte afstand van winkeldeur naar parkeerplaats;
• dode hoeken voorkomen.
Wijkwinkelcentra, huurtwinkelcentra en buurtsteunpunten zijn gebaat bij
een redelijk eenvoudige opzet. De consument komt er immers voornamelijk
om efficiënt te winkelen.
Binnen een winkelcentrum kan dubbelgebruik van grond worden bevor¬
derd door het situeren van woningen of kantoren boven winkels. In het
stadsdeelcentrum en wijkwinkelcentrum kan op de verdieping ook een
horecahoek of foodcorner wordcm gerealiseerd.
REPRESENTATIVITEIT
De aankleding van het winkeUamtrum is weliswaar niet hepalend voor het
koopgedrag, maar heeft wel invloed op het door de consument ervaren
'winkelcomfort'. Het gaat om aspecten die hepalend zijn voor de belevings¬
waarde: zichtbaarheid van het centrum, voorkomen van dode wanden,
compacte winkelstructuur door een aaneengesloten winkelfront, riïcreatieve
elementen en goed onderhoud.
DUURZAAMHEID EN MILIEU
Voor voorzieningen geldt het 'Riïgionaal basisniveau duurzaam bouwen
van utiliteitsgebouwen en bedrijventerreinen' (BEU, 1905).
De Energie-Pr(>statie-Normen (HBN's) waaraan de verschillende functies
minimaal dienen te voldoen, zijn aangegeven in hoofdstuk 5.6.
Een minimum WaterPrestatieNorm (WPN) per functie wordt nog vast¬
gesteld.

Duurzaamheid

en

toekomstig

In Leidsche Rijn wordt zorgvuldig omgegaan met
schaarse grondstoffen en bouwmaterialen. Er worden
nu keuzes gemaakt die lang mee moeten. Waar moge¬
lijk is flexibiliteit ingebouwd en worden keuzes uitge¬
steld tot het moment waarop ze nog beter verantwoord
kunnen worden genomen. Daarnaast zijn duurzaamheid
en mogelijkheden voor efficiënt beheer mede bepalen^
voor de keuzes die in de Ontwikkelingsvisie en in
uitwerking daarvan worden gemaakt.

7.1. Leidsche Rijn duurzaam ontwikkeld

''22

I5ij do op/ot van hot onorgiodistributhisystooin voor I.oidscho Mijn Ltnu-ln
zoals omschroven in hoofdstuk 5 is uitgogaan van do tookomstwaardo van
clo woning. Daarmoo wordt hiu oikt dat:
• do woningcm een hoge isolatiograad ii(>bbon;
• or zoveel mogelijk zongeoriihitoerd gebouwd wordt;
v
• or zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van mogelijke reSjwarmtestronum.
\

0 Bij de realisatie van l,(Mdsehe Mijn Utrecht zal gewerkt worden aan cfe-,
z
j hand van de volgorde;
;
l.de woningen die worchm gebouwd hebben zo min mogelijk energie nodig;
\
2. de energie die nodig is wordt zoveel mogelijk gcdeverd door duurzame
C\
ï bronnen;
s
3.de energie die nodig is uit fossiele brontum wordt zo el'lïeühu mogelijk
5
opgewekt.
CJ
2
Op deze manier worden de mogelijkh(>den gecreëerd om te zijner tijd andeZ re duurzame energie-opties toe te passen.
Z
C
5
In het stedenbouwkundig |)lan zijn de dichtheden rond het IIOV geoptima1
liseerd en is een uitstekend lietsnet opgebouwd. Daarmee wordt de concur¬
rentiekracht van milieuvriendelijke vervoerwijz.mi ten opzichte van de auto
zo groot mogelijk gemaakt. Naast bep<>rking van de uitstoot van schadelijke
stoffen wordt met deze wijze van mobiliteitsbeheersing een bep(u'king van
het g(d)ruik van fossiele brandstoffen bewerkstelligd.
Ook op andere wijzen dan via hogere dichtheden Ifunctiemenging, dubbel
grondg(d)ruik) wordt bewerkstelligd dat bet plangebied zo (dlïciënt mogelijk
wordt benut. Hiermee wordt voorkomen dat elders in de regio verstedelij¬
king v(>rstorend werkt op landschap en milieu. Bij de opzet van het steden¬
bouwkundig plan zijn d(^ bestaande kwaliteiten en waarden in Leidsche Rijn
als uitgangspunt genonKui.
De noodzaak van grondverplaatsing wordt verder beperkt door het uit¬
gangspunt van een gesloten grondbalans, onder meer te realiseren via de
opzet van een grondbank. Hergebruik van grondstoffen wordt gestimuleerd
door een uitgebreid gescheiden afvalinzamelingssysteem.
In hoofdstuk 5 is uitgebreid omschreven op welke wijze wordt bewerkstel-

beheer

ligd dat in het plangebied zo weinig mogelijk gebiedsvreemd water wordt
toegelaten. Het gebruik van een tweede waterleidingnet (ten beboeve van
toiletspoeling en waswater) zal er verder voor zorgen dat in beidsche Rijn
zo elTiciënt mogelijk met water wordt omgesprongen.
bxperimenton en voorbeeldplannen kunnen dienstbaar zijn aan een duur¬
zame ontwikkeling. Van de eerste initiatieven kan geleerd worden voor het
vervolg. T)e opzet van een autoarme/autovrije wijk is daarvan een voorbeeld.
In het algemeen is geprobeerd het stedenbouwkundig plan zodanig op te
zetten dat een flexibele invulling mogelijk is. Zo is de voorzieningenstruc¬
tuur zodanig opgezet, dat veranderingen in de bevolkingssamenstelling kun¬
nen worden opgevangen. Gebouwen in de voorzienlngenclusters kunnen
voor andere functies worden gebruikt, ook als de omstandigheden wijzigen.
Tijdens de bouwfase groeien zowel de voorzieningen als het HOV-netwerk
met beidsche Rijn mee.
De mogelijkheden worden onderzocht om de vier unieke kantoor- en
bedrijventerreinen op een duurzame economische wijze te ontwikkelen. De
inzet zal daarbij zijn om meer kwaliteit leveren met minder druk op het
milieu en voorraden energie, natuur en ruimte. Economische groei, verster¬
king van de (amcurrentiekracht en toename van werkgelegenheid zulkm
hand in hand gaan met een beter beheer van ruimte, natuur en een absolu¬
te daling van de rnilieubelastendfi emissies. De sleutel voor een verantwoord
beheren van do voorraden is een samenhangende aanpak van de steden¬
bouwkundige ontwikkeling en inrichting en het betrekken van het milieuen energieaspect bij het produceren en gebruiken van produkten, de kanto¬
ren en bedrijfsgebouwen, infrastructuur en diensten. De werkgelegenheidlocaties zullen daarmee inspirerende en commercieel succesvolle voorbeelden
worden van duurzaam bouwen mede wegens hun unieke lokatie.
Gedacht wordt aan de volgende thema's:
• mobillteltsgeleiding,
• duurzaam bouwen,
• beperking ruimtegebruik,
• milieuzorgsystemen,
• milieuboulevard.
De vier werkgelegenheidsgebieden hebben hun eigen doelgroepen en uit¬
straling en dus hun eigen mogelijkheden voor uitwerking van de thema's.
PAPENDORP: HET HOLLAND NETWERK CENTER
Materiaalgebruik draagt bij aan de hoogwaardige uitstraling, imago en
identiteit. Materiaalgebruik heeft tevens in hoge mate een duurzaamheids¬
aspect. Beide aandachtsvelden worden hier gecombineerd.
LAGEWEIDE-WEST: DE RANDSTAD CORRIDOR
In Utrecht en omgeving bevinden zich een flink aantal inilieugerelateerde
adviesbureaus, - instanties en -bedrijven. Voor Lageweide-west wordt
onderzocht of milieu-gerelateerde adviesbureaus, -instanties en -bedrijven
zich hier 'geclusterd' willen vestigen, bijvoorbeeld In een 'milieuboulevard.
STADSHART LEIDSCHE RIJN
Vooral door kantoorinnovatie ontstaat een efficiënter gebruik van gebou¬
wen. Proefprojecten wijzen inmiddels uit dat besparingen van zo n 20% op

het ruimtegebruik mogelijk is. Naast een substantieel financieel voordeel
geeft dit milieuwinst door minder energie- en grondstofi'engebruik en door
minder bouwafval. Door de kantoren compact te bouwen nemen de moge¬
lijkheden voor het gebruik van restwarmte toe. Samenwerking tussen orga¬
nisaties op deze locatie biedt tal van mogelijkheden. Zo is de afvalinzame¬
ling gezamenlijk aantrekkelijk en goedkoop te organiseren en kunnen er
gezamenlijke installaties worden gerealiseerd, bijvoorbeeld een koelmachi¬
ne.
STRIJKVIERTEL: HET RANDSTAD BUSINESS CENTER
Bedrijven op dit bedrijventerrein zijn gebaat bij flexibele gebouwen. Op
bet terrein van zowel grond stoffen/materialen, energie als water zal voor
deze locatie bepaald worden welke vormen van hergebruik en cascades (bet
trapsgewijs zo optimaal mogelijk benutten van grondstoffen, energie en
water) mogelijk zijn.
Communicatie en samenwerking met bewoners, milieu- en belangengroe¬
peringen en marktpartijen is cruciaal voor bet behalen van de doelstellin¬
gen en bet welslagen van bet project.
Bij de uitwerking van de plannen is b(d van belang zorgvuldig na te gaan
wat precies de behoefte^ van de bewoners is en wat zij over hebben voor
duurzame ontwikkeling. Daarbij wordt <um koppeling gelegd met aspecten
als woonlasten, kwaliteit van de woonomgiwing en uitstraling van wijk en
woning.
Het zo efficiënt mogelijk omgaan met de ruimte wordt in overleg met de
marktpartijen verder uitgewerkt, bijvoorbeeld door bet ontwikkelen van
voorbeelden van aantrekkelijk wonen in hogere dicbtbeden.
Kantoren zijn vaak voor slechts 20% van de tijd bezet. Nieuwe ontwikke¬
lingen in technologie en bedrijfsvoering kunnen daarin verandering bren¬
gen. Het gaat daarbij onder andere om flexibele werktijden, flexibele inrich¬
ting van gebouwen, netwerken, telewerken. In 'botelkantoren' hebben de
medewerkers geen vaste plek meer, maar krijgen zij aan de balie te boren
welke werkplek zij kunnen gebruiken. Op andere tijden werken zij thuis,
zijn zij onderweg, of genieten ze van bun vrije tijd. Bedrijven als
'Iwijnstra & Gudde en de Rijksgebouwendienst experimenteren bier al moe.

7.2. Bestuurlijke bandbreedte
Om allerlei aspecten die met duurzaamheid en bet milieu te maken heb¬
ben te kunnen afwegen, de plussen en minnen tegen elkaar te kunnen weg¬
strepen, hanteert de gemeente Utrecht bet instrument van de 'bestuurlijke
bandbreedte'.
Dit instrument is een praktische metbode om te komen tot een objectieve
en integrale beoordeling van ruimtelijke plannen vanuit milieuoptiek. Het
biedt een metbode om de kwaliteit van bet eindresultaat van de plannen en
de bestuurlijke keuzen overzichtelijk te presenteren.
De projectgroep Bestuurlijke Bandbreedte van de regio Utrecht beeft in
maart 1995 bet eerste rapport 'Bandbreedte testcase f.eidscbe Rijn' uitge¬
bracht. Dit rapport bevat een proeve van de methodiek voor Integrale
milieuafweglng, en een concrete toepassing van de metbode op bet conceptMasterplan f.eidscbe Rijn. Later dat jaar heeft de projectgroep een tweede

rapport uitgebracht mot oen technische verantwoording van de analyse¬
methode en een toets van hot concopt-Masterplan Leidsche Rijn.
Het instrument is vervolgens toegepast hij het opstellen van de/e
Ontwikkelingsvisie. Aan de hand van de methode is bezien welke mogelijk¬
heden er zijn om in de vervolgfasen verdere verbeteringen in het plan aan
te brengen. Daarmee is gedurende de planvorming inzichtelijk gemaakt
welke kwaliteiten hot plan heeft voor een viertal thema's, en op welke pun¬
ten verdere hijsturing zinvol is. Inmiddels is ten opzichte van het Masterplan een daadwerkelijke verbetering opgetreden in de heoordeiing van de
wijze van watergebruik, het ontstaan van afvalstoffen, de hehouwingsdichtheden, de verwachtingen ten aanzien van stankoverlast, en de toepassing
van groen en water in de ieefomgeving.
Ook de uitwerking van de voorzieningenstructuur moet worden aange¬
merkt als een positieve verfijning ten opzichte van het Masterplan.
Mede naar aanleiding van tussentijdse uitkomsten van het instrument
Bestuurlijke Bandbreedte is de ecologische structuur van het plangebied
verder verbeterd door met name de verbindende ecologische functie van de
bestaande linten heter te verankeren (zie 3.4.5.).
Geconstateerd wordt dat hij alle in ogenschouw genomen aspecten wordt
voldaan aan do minimaal te stellen normen. Opvallend is daarbij dat de
referentiewaarde een enkele maal vrijwel en overigens ruimschoots wordt
gehaald, behoudens de veiligheidsrisio's. De relatief lage (maar overigens
voldoende) score op dit aspect wordt veroorzaakt doordat in de afspraken
rond de integratie van de A2 geen doelgroepenstrook voor vervoer gevaar¬
lijke stoffen is vastgelegd. De reden hiervoor is: een grotere flexibiliteit bij
de uitwerking en mogelijke ruimtewinst. Bij het in overleg met
Rijkswaterstaat nader uitwerken van de integratie A2 zal deze mogelijkheid
alsnog worden overwogen.
Het gegeven dat de ontwikkeling van ecologische functies even onder de
referentiewaarde blijft heeft vooral te maken met het gegeven dat in
Utrecht het meest stedelijke deel van Leidsche Rijn wordt ontwikkeld.
Nagegaan wordt nog of wel de juiste referenties zijn gehanteerd.
Opvallend is tevens dat voor het aspect geluid de referentiewaarde niet
wordt gehaald, ondanks dat de geluidsoverlast beduidend minder zal zijn
dan in de bestaande stad. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er 3% meer
ontheffingen noodzakelijk zijn dan hetgeen door de Provincie ais standaard
wordt gehanteerd (te weten: 10%). Uit het bijgevoegde schema is duidelijk
af te lezen dat weliswaar voor het geluid de referentiewaarde niet wordt
gehaald, maar dat de sturingsmogelijkheden beperkt zijn, terwijl er over de
hele linie een uitstekende beoordeling van de leefomgeving tegenover staat.
Het risico van een teruggang van de kwaliteit van de leefomgeving bij een
verdere optimalisering van de geluidsituatie is aanwezig.
7.3. Toekomstig beheer van Leidsche Rijn
De stadsuitbreiding zorgt voor verboging van de uitkering uit het gemeen¬
tefonds en van de inkomsten uit de onroerende-zaakbelasting. Dit maakt
het mogelijk dat de Gemeenteraad algemene middelen aan de vakdiensten
ter beschikking stelt om te investeren in Leidsche Rijn, zodanig dat in de
toekomst de kosten van beheer kunnen worden beperkt. Een beheertoets

helpt bepalen op welke punten vanuit die budgetten kwaliteit kan worden
ondersteund. Voor de aanleg en inricbting van de openbare ruimte wordt
een rapport samengesteld onder de titel 'Randvoorwaarden gesteld door de
beheerders',
Hit rapport zal geobjectiveerde criteria bevatten om een aantal aspecten
binnen bet plan op bebeerbaarbeid te kunnen toetsen, te weten:
• verharding;
• kunstwerken;
• groen:
• verlichting;
• straatmeubilair;
• ondergrondse infrastructuur;
• water.
De criteria die worden ontwikkeld betreffen de economische en ecologi¬
sche duurzaamheid, de onderhoudbaarheid, bruikbaarheid, flexibiliteit,
mogelijkheden voor recreatief medegebruik en bospeelbaarbeid, veiligheid
in gebruik, bandbaalbaarbeid, de belevingswaarde en identiteit, sociale vei¬
ligheid, participatiemog{>lijkbeden en bet optreden van neveneffecten.
Aan de band van een eerste, subjectieve beoordeling van de te beheren
aspecten lijken vooral extra invtisteringen in d(^ kunstwerken, bet wegmeubilair, de groene aankleding en in mindere mate de verharding zinvol, imb
als doel vooral een versterking v:in de belevingswaarde en identiteit alsme¬
de bet vergroten van de gebruiksmogelijkbeden van de openbare ruimte,
liet vooraf Investeren om in de toekomst te kunnen besparen op beheer
maakt tevens een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte mogelijk. De
investeringsruimte voor economische duurzaamheid zal worden gevonden
binnen de bandbreedte van de voornoemde, ter beschikking van vakdien¬
sten te stellen algemene middelen (bet financieel referentiekader). Binnen
bet "frictiefonds" van dit referentiekader dient de investeringsruimte paral¬
lel aan de tijdsfasering van de ontwikkeling binnen l.eidscbe Rijn te worden
georganiseerd. De financiële ruimte die op lange termijn zal ontstaan door
besparingen op bet beheer dient gekapitaliseerd beschikbaar te komen bij
de aanleg van de openbare ruimte, Kr wordt onderzocht of deze kwaliteitssprong verder gestalte kan krijgen door bet ontwikkelen van specifiek
Leidscbe Rijn-meubilair (lantaarnpalen, putdeksels, 'Leidscbe Rijnertjes'
etc.)
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Het is goed te weten wat gerealiseerd gaat worden,
maar inzicht in de manier waaróp het ontwikkelen
wordt aangepakt is evenzeer belangrijk. Deels is
cHit aangegeven in het Ondernemingsplan Leidsche
Rijn Dt.^recht. In het laatste hoofdstuk van deze
O n t w i k kla I i n g s V i s i e passeren fasering, exploi¬
tatie, tijdelijke voorzieningen en verdere
procedure dó revue.

8.1. Rol van de overheid
Do gonieento pr(>b(Hïrt de in hel Masterplan en in deze Ontwikkelingsvisio
aangegeven hoge amhities met hotrekking tot Loidsciie iiijn te verwezeniijkon door duidelijke kwaliteitseisen te stellen. Deze eisen zijn deels vastge¬
legd in deze Dntwikkelingsvisie. Deels ook zullen ze worden vastgelegd in de
Sl'Vli's. Om ervan uit t(> mogen gaan dat deze eisen ook tot realisatie van
bijzondere kwaliteiteTi leiden, zijn die (Msen getoetst aan de mogelijkiKHhm
van stedenbouwkundige inpassitig, op planeconomische haalbaarlKud, op
laseerhaarheid, op heheerbaarheid. hn, voordat hel programma wordt vast¬
gesteld. aan de markt.
Over de Ontwikkelingsvisie zal overleg met potentiële realisaloren plaats¬
vinden. Bij het opstellen van de SI'VR's zal de samenwerking nog intensie¬
ver zijn. Opmerkingen van de betrokken marktpartijen hebben het karakter
van gekwalificeerd advies. Het College kan die adviezen alleen op basis van
een degelijke motivatie naast zich neer leggen.
In een aantal gevallen is de overheid zelf opdrachtgever. Een geloofwaar¬
dige overheid stelt, waar hoge ambities worden geformuleerd, ook eisen
aan zichzelf, bijvoorbeeld als opdrachtgever bij de realisatie van openbare
gebouwen en bij het ontwikkelen van de openbare ruimte.

8.2. Bestaande situatie
In het Masterplan is voor de te handliaven lintbebouwing als vuistregel een
diepte van 60 meter vanuit het hart van de ontsluitende weg aangehoudim.
In het kader van de Ontwikkelingsvisie is deze vuistregel nader uitgewerkt in
principe-uitgangspunten en verwerkt in de kwaliteitskaart. Het betreft de
bestaande lintbebouwing in het plangebied met uitzondering van de
lluppeldijk, de Taatsedijk en de Oroenewoudsedijk. (ielet op de hier geplan¬
de hedrijventerreinen ligt handhaving van de bebouwing langs deze wegen
niet voor de hand, met uitzondering van de te handhaven monumenten.
Met behulp van de principe-uitgangspunten wordt bepaald of en in hoever¬
re bestaande kavels - met of zonder al dan niet monumentale hoofdbebou¬
wing, bijgebouwen, sloten e,d, - wordt toegerekend aan de te handhaven
bestaande lintbebouwing dan wel aan het nieuw te ontwikkelen plangebied.
De principe-uitgangspunten zijn verwerkt in het Bestemmingsplan Leidsche
Rijn.
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8.3. Fasering
Hot Utrechtso dool van het project l.eidsche Itijii, waar totaal circa 20.000
woningen worden gebouwd, moet zorgvuldig worden gi^pland. hir i.s daarom
een strategie ontwikkeld waarin alle aspecten nauwkeurig op elkaar zijn
afgestemd.
liet project wordt gefaseerd gerealiseerd. !)(> huidige uitvoeringsfasering
is bepaald op grond van stedenbouwkundige aspecten en aspecten die
betrekking hebben op de huidige situatie. Met betrekking tot de steden¬
bouwkundige aspecten dient opgemerkt te worden dat de nieuwe woonwijk
in de aanvang en ontwikkeling ervan kwaliteit moet kunnen bieden aan
bewoners. Het systeem van voorzieningen, zoals omschreven in ,3.2., is bierin bepalend. Voor de gebieden van gemiddeld 10.000 tot 12..500 bewoners
(circa 5000 woningen) worden twee voorzieningenclusters (een zorg- en een
kindercluster) gerealiseerd. Het vroegtijdig ontwikkeien en meegroeien van
bet voorzieningenniveau is dus een voorwaarde voor bet succes van de
woonwijk, en juist de beginfase be|)aait voor een groot deei bet succes.
Bij de aspecten die b(>trekking hebben op de huidige situatie dient vermeld
te worden dat bel eigendom, gebruikstanditen, de verplaatsing van de glas¬
tuinbouw- bedrijven en de verli^gging van d(\ A2 (mmi ladangrijke rol spelen.
In deze paragraaf volgt eerst een toidicbting over de analyse m(>l betrek¬
king tot de gebiedsindeling en d(> planning van de ontwikkeling van de
woningbouw, d(> bedrijven en bet Centrale Bark. Vervolgens wordt aiindacbt
besteed aan een tiantal bebmgrijke projecten. Hierbij kunnen zowel fysieke
iils beleidsmatige projecten wordcm onderscheiden. De fysieke project(m
(infrastructurele voorzieningen, openbaar vervoer en bouwrijpe grond)
moeten op bet juiste moment worden aangelegd. Daartoe moeten de
beleidsmatige projecten (bet bestemmingsplan en de stedenbouwkundige
producten die de fysieke aanleg mogeiijk maken) op tijd gereed zijn.
8.3.1. Analyse gebiedsindeling en planning woningbouw,
bedrijven, kantoren en Centrale Park
Op grond van de analyse van de hierboven beschreven aspecten is het
Utrechtse deel van bet project Leidscbe Rijn onderverdeeld in vier woonwij¬
ken (de gebieden ,'\, B, I), C), drie gebieden met betrekking tot de ontwikke¬
ling van bedrijven en kantoren (li, 11, 1) en twee gebieden (C en I-') die deel
uitmaken van bet Centrale Bark.
Het eerste gebied, .V, ligt ten zuiden van de spoorlijn, buiten de glastuinbouwproblematiek mi buiten de A2-problematiek. De grond is afgezien van
een aantal kavels in eigendom van de gemeente Utrecht. In dit gebied wor¬
den circa 4150 woningmi gerealiseerd. In relatief korte tijd kan draagvlak
ontstaan voor de realisatie van een voorzieningenstructuur op wijkniveau.
Het systeem van voorzieningen kan binnen dit gebied dus zelfstandig en
goed functioneren. De voorzieningenstructuur is bovendien gelijkmatig over
dit gebied verspreid.
Gebied .A is weer onderverdeeld in drie deelgebieden. Deelgebied .\1
(l.angerak) bevat 860 woningen. Om bet mogelijk te maken dat de woning¬
bouw in 1997 aanvangt, is de voorbereiding van dit eerste plan inmiddels
gestart. Het plan ligt ten zuiden van de Groene Dijk, aansiititend op de

Leidscho dijn, en ten oosten van De Meern.
Deelgebied A2 bevat circa 1600 woningen. De woningbouw binnen dit
deelgebied start in het najaar van 1998. Deze woningen worden na de
zomer van 1999 opgeleverd.
Deelgebied A3 bestaat uit circa 1700 woningen. De woningbouw start in
het najaar van 1999. In bet najaar van 2000 l/m voorjaar 2001 worden
dez(^ woningen opgeleverd.
In gebied 11 speelt de glastuinbouwproblematiek wel. Ten behoeve van de
woningbouwontwikkeling worden de huidige glastuinbouwbedrijven binnen
het plangebied verplaatst. Deze verplaatsing dient conlbrm de VINHXal'spraken voor 2005 gerealiseerd te zijn. Door de beschikbare voorraad en
de voorbereidingstijd voor de verplaatsing van de glastuinbouwbedrijven
richt de ontwikkeling van de woningbouw zich in dit plangebied op een
later stadium. In gebied B worden circa 4500 woningen gebouwd; het is
onderverdeeld in twee deelgebieden. In beide deelgebieden (BI en B2) wor¬
den circa 2100 woningen gebouwd. Het systeem van voorzieningen zal ook
in dit geval meegroeien met de ontwikkeling van de woningbouw. De wo¬
ningbouw in BI start in het najaar van 2002. Deze woningen worden vanaf
het voorjaar 2003 opgeleverd. De woningbouw in B2 start in bet najaar van
2003. Dcv.e woning(Mi worden vanaf het voorjaar van 2004 opgeleverd.
(iebied (1 is onderdeel van het Centrale Park. Ook in dit gebied speelt de
glastuinbouwproblematiek. Het zal parallel met de ontwikkelitig van gebied
B wordcm ontwikkeld.
In gebied D speelt noch A2-problematiek, noch glastuinbouwproblematiek,
en daarom kan er snel worden ontwikkeld. D(^ grond is grotendeels in eigen¬
dom van de gemeente Utrecht. Tr worden circa 3800 woningen gereali¬
seerd. Het systeem van voorzieningen kan binnen dit gebied op wijkniveau
goed en zelfstandig functioneren. Door bet IIOV kan het gebied vroegtijdig
worden ontsloten met een noodstation van de NS. lir dienen tijdig maat¬
regelen te worden genomen met bcTrekking tot geluidoverlast. De ontslui¬
ting van bet overige vorkeer kan ook tijdig worden gerealiseerd door een
verbinding te realiseren op de A2.
Gebied 1) is onderverdeeld in twee deelgebieden. In deelgebied Dl worden
circa 2000 woningen gerealiseerd. Deelgebied 1)2 omvat circa 1700 wonin¬
gen. De woningbouw in Dl vangt in de zomer van 2000 aan. Deze woningen
worden vanaf het voorjaar 2001 opgeleverd. De woningbouw in deelgebied
D2 start in de zomer van 2001 en de woningen worden vanaf het voorjaar
2002 opgeleverd.
Gebied H. het terrein langs de A2, is bestemd voor bedrijven met een C- of
B- profiel. Het gebied is in eigendom van de gemeente Utrecht. Gebied li is
onderverdeeld in drie deelgebieden (El, H2, E3). De ontwikkeling en de uit¬
gifte van de deelgebieden El en E2 verloopt parallel met de woningbouwont¬
wikkeling in gebied D. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de te realise¬
ren nieuwe BWZI, die ontwikkeld wordt binnen deelgebied El, uiterlijk in
1999 gerealiseerd worden, omdat de huidige installatie geen grootschalige
uitbreiding meer kan ondergaan. Deelgebied E3 wordt in de periode 20082011 gerealiseerd.

Gebied F (onderdeel van het Centrale Park) wordt gelijktijdig ontwikkeld
met Dl en El. Omdat de verwervingen (eventueel onteigeningen) nog plaats
moeten vinden, kan de ontwikkeling van dit gebied doorschuiven naar 2001.
Na deze ontwikkeling wordt de ontwikkeling van de woningbouw van de
deelgebieden binnen de beïnvloedingssleer van de A2 (G) gerealiseerd. Deze
wordt uitgevoerd in de periode 2004 tot en met 2010. In totaal gaat het om
eireai 7.100 woningen.
In gebied II worden bedrijven en kantoren gerealiseerd. De grond is in
(Mgcnulom van de gemeente Utrecht. De bouw van dit bedrijventerrein zal in
de zomer van 1999 aanvangen. De eerste opleveringen vinden in het voor¬
jaar van 20()0 plaats.
Parallel met de ontwikkcding van gebied G wordt bedrijventerrein I ontwik¬
keld.
In 2011 wordt in d(u4g(d)ied 1 nog 4 hectare bedrijventerrein gerealiseerd.
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8.3.2. Bestemmingsplan en uitwerkingen
'l'en behoevo van do roaiisoring van i.oidscho Hijn moot hot huidigo
bostomming.splan wordon horzion omdat do huidigo plannon in strijd zijn
mot de overwogond agrarisciio bostojnmingtm van do vigorondo regelingen,
liet horziono bostemmingsplan biedt oen pliinologisch kader op basis waar¬
van do stodonbouwkundigo ontvvikkoiing voor hcH plangidtiod kan plaatsvin¬
den. liet is niet wenselijk en mogelijk om bij oen ontwikkcding van oen
omvang als bot l.oidscbe Rijn-gebied in oen vroi^g stiidiiim nuïds tot oen vol¬
ledige regeling te komen. Daarom is ervoor gekozen om voor bet Ltreebts
plangebied een globaal bestemmingsplan met uitwi>rkingsplicbt op te stell("n. liet globale be.st(Mnmingsplan beperkt zieb bierbij tot (>en aantal hool'dbestemmingen. de planologische opzet en de buitengrenzen vati b(>t plange¬
bied. De uitwerkingen Io|)(mi parallel aan de uitwerkingen van de vcM'schillende stedcmbouwkimdige planproducten die voor elk deelplan ontwikkeld
worden. Ili(>rbij wordt bet mog(!li|k gemaakt dat bet uitwerkingsplan ont¬
wikkeld wordt in wissidwerking met de daadwerkelijke bouwplannen.
Omdat de bouwplannen voor bet eerste deelgebied op dit moment worden
ontwikkeld, wordt bet planologisch kader voor bet eerste deelgebied meteen
- dus binnen b(>t globale pbin - gedetailleerd uitgtwverkt.
De bij een best(Mnmingsplan wettelijk verplicbt(> inspraak is in december
1996 georganiseerd. IbM b(>stemmingsplan wordt ver\<)lgens in bet voorjaar
van 1997 vier weken ter inzage gelegd. De gemeenteraad stelt bet bestem¬
mingsplan in bet najaar van 1997 vast. Vooruitlopend op de vaststelling
wordt een hoorzitting georganiseerd. Ingediende zienswijzen kunnen hierin
mondeling worden toegelicht. Na de vaststelling door de Ratid wordt bet
plan weer 4 w(>ken ter inzage gelegd. In dez(> p(>riode kunnen 'bedenkingen'
worden ingediend bij (ledeputeerde Staten. (IS nemen binmm z.(>s maanden
na de ter-inzage-l("gging een beslissing over d(^ goedkeuring (voorjaar
19981. Dit besluit wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens tieze periode
kan bero{>p worden ingesteld bij de afdeling Ib'stuursrecbtspraak van de
Raad van State, liet b(>ro(>p beeft geen schorsende w(>rking. .Appellanten
moeten voor bet verkrijgen van schorsing een apart verzoek indienen bij de
voorzitt(>r van de afdeling Ibistuursrecbtspraak van de Raad van State. .Als
deze schorsing niet wordt gawrtiagd of wordt afgewezen, is bet bestem¬
mingsplan in bet voorjaar van 1999 vigertmd.
8.3.3. Stedenbouwkundige ontwikkeling
Voor bet plangidtied als totaal is door de gemiumte Utrecht voorliggende
()ntwikkelingsvisi(^ (bet integraal programma van eisen) opgesteld. Deze
Ontwikkelingsvisie is een uitwerking van IkH Masterplan. De Ontwikkelings¬
visie biedt een programmatiscb. ruimtelijk, linancieel (>n organisatorisch
kader voor de uitwerking van bet bestemmings|)lan. de verstdiillende gebie¬
den en deelgebieden. In bet najaar van dit jaar wordt d(i Ontwikkelingsvisie
ter besluitvorming aangeboden aan het bestuur. Ibd procc^s van ontwikke¬
ling voltrekt zich zoals al eerder is aangegiwcm in (umheden (deelgebieden)
van circa 1 ()()() tot 2000 woningen. Sl'Vb's woiabm opgesteld voor gebieden
van circa 4.')00 woningen (.A, B. et cetera). Voor (henlieden van circa 1000 tot
2000 woningcMi (Al. .A2, et cetera) worden stedenbouwkundige plannen ver¬
vaardigd. In deze producten wordt gedetailleerd inzicht gegeven in bet te
realisereti programma.

8.3.4. Hoofd auto-ontsluitingen en hoogwaardig openbaar vervoer
Do integratie en daarmee het verleggen van een deel van het traoé van de
A2 is een essentieel onderdeel van het woninghoiivvplan. De verlegging van
de A2 zal medio 2003 gerealiseerd zijn.
Op grond van de omvang van Leidsche Rijn is gekozen voor een systeem
van interne ontsluiting. Twee centrale assen fungeren als interne ontsluitingswegen die zorgen voor een oost-westrichting. De noordelijke as is
bereikbaar vanaf de A2, de zuidelijke as vanaf de A12. De buurtontsluitingen sluiten haaks op de centrale assen aan (condensatorplaten). Deze
hoofdinfrastructuur word gefaseerd aangelegd. De noordelijke aansluiting
op de A2 en de nieuwe ontsluiting op Utrecht (Spoorlaan) wordt parallel
ontwikkeld met de woningbouwontwlkkeling van gebied D. Dit is noodzake¬
lijk omdat bet bouwverkeer zorgvuldig gereguleerd moet kunnen worden.
De Spoorlaan wordt aangelegd voordat de opleveringen in D2 plaatsvinden
(medio 2002). De gerealiseerde gebieden kunnen dan worden ontlast van
het bouwverkeer. De regioweg zal in dezelfde periode worden gerealiseerd
vanwege de constructieve relatie met de integratie van de A2.
De zuidelijke hoofdinfrastructuur, die het woongehied in zuidelijke rich¬
ting verbindt op de Al 2, wordt aangelegd parallel aan de ontwikkeling van
de woningbouw in gebied A. Hiervan wordt de zuidtdijke condensatorplaat,
inclusief de definitieve brug over de Leidsche Rijn, in de zomm- van 1990
gerealiseerd, voordat de (lerste opleveringen van deelgehicnl A2 plaatsvin¬
den, D(i vcn'binding langs de A2 (ten oosten van het deelgebied A2) wordt
parallel met de verlegging van de A2 gerealiseerd.
Hen optimaal openbaar vervoer is een essentieel onderdeel voor het goed
functioneren van Leidsche Rijn, Voorlopig wordt uitgegaan van husvervoer
met do mogelijkheid van "vertramming" van bushanen op lange termijn, in
combinatie met railverkeer op de te verdubbelen spoorlijn naar Woerden, in
eerste instantie vla een stoptrein en in een latere fase met een randstadspoorsysteem.
De woningbouw- en werkgelegenheidsontwikkeling is zodanig uitgewerkt
dat voor alle lijnen (HOV en randstadspoor) voldoende draagvlak ontstaat
om met een bijzonder hoge kostendekkingsgraad te kunnen functioneren.
De woningbouwgebieden worden vanaf de eerste realisatie met OV of stop¬
treinen ontsloten, zoveel mogelijk over definitieve infrastructuur en langs
een definitief tracé. llOV-kwaliteit wordt al snel na in gebruik name gereali¬
seerd,
Hen deel van de woningontwikkeling in zowel Vleuten-De Meern als in het
Utrechtse deel van Leidscdie Rijn liggen in eikaars verlengde en maken Ind
mogelijk de noord-as van het IIOV kort na d(> eerste opleviming reeds in
2000 rendabel te exploiteren. Vanaf de eerste oplevering wordt deelgebied
A bediend met standaardbussen, vervolgens met gelede bussen en tenslotte
met nieuw materieel dat ook qua comfort van HOV-kwaliteit is. Zo kan
direct een hoge frequentie worden geboden omdat de voertuigen meegroei¬
en met de behoefte,
In 2002 Is de IlOV-passage in het UCP gereed en wordt de noordelijke
HOV-as doorgekoppeld via de binnenstad naar de Uithof,

In deelgebied D start de bouwstroom in 2001 ten noorden van de spoor¬
lijn. In dat jaar wordt bet in eerste instantie tijdelijke station Utrecht-West
geopend en bediend door 4 treinen per uur per richting. Dit aantal wordt
bereikt door de 2 stoptreinen uit beiden, die ook bet station Vleuten bedie¬
nen, eveneens in Utrecht-West te laten halteren en daarnaast als voorloper
op Handstadspoor 2 extra treinen in te leggen tussen Woerden Molenvliet
en Houten Castellum, eveneens met een stop in Utrecht-West. Aanvankelijk
zal traditioneel NS-materieel worden ingezet, nog voor 2003 zal worden
overgeschakeld op City-pendelmaterieel (specifiek voor de korte afstand).
In het jaar 2003 zal over inmiddels verdubbeld spoor met Handstadspoor
(RSS) worden gestart, zowel op de "lange lijn" (Woerden-Culemborg) als in
een korte lijnvoering (Vleuten-Houten Castellum) en met specifiek nieuw
RSS-materieel.
De zuidelijke llOV-as wordt in 2006 in gebruik genomen, vlak voor de
start van woningbouw in deelgebied I. Vanaf 2002 (dus vóór de verlegging
van de .A2) wordt Papendorp ontsloten door HOV dat in eerste instantie ver¬
volgens Nieuwraven ten zuiden van de Al 2 bedient. Dit zou bij voorkeur
moeten plaats vinden via een gesplitste SUN-lijn, waarvan een tak vanaf
Nieuwegein noord via (iab^cop en Nieuwraven door Papendorp wordt ver¬
legd. Na de verlegging van de A2 in 2006 worden een deel van deelgebied
Cl, Strijkviertel en Papendorp door IIOV ontsloten via de zuid-as. In 20()cS
wordt over het definitieve tracé de tangent in gebruik genoimm in relatie tot
de woningbouwontwikkeling in de deelgebieden Cl, C2. Als d(^ kantooront¬
wikkeling in b3 van start gaat is IIOV reeds beschikbaar. Daar op vooruitlo¬
pend wordt in het jaar 2006 bet station beidsche Rijn Centrum geopend en
opgenomen in zowel de "normale" dienstregeling van de NS als in het randstadspoorysteem.
In de tussenliggende fasen worden die wijken die niet door IIOV worden
bediend, ontsloten via (de versterkte) bestaande lijn 127. bijn 127 geldt als
voorloper van delen van zowel de HOV zuid-as als delen van de HOV-tangent.
De ervaring met grootschalige werkgelegenheidsgebieden zoals
Papendorp leert dat in aanvulling op het HOV (SUN-lijn en HOV zuid-as),
aanvullende kwalitatief hoogwaardige spitsverbindingen nog een aanzienlij¬
ke verbetering van het aandeel openbaar vervoer kunnen realiseren.
Daar zal nader onderzoek naar worden verrichten.
8.3,5. Voorzieningen
De voorzieningenstructuur op wijkniveau wordt in gebied A in de periode
1998 t/m 2()()() in zijn geheel gerealiseerd. Ook de voorzieningenstructuur
op buurtniveau wordt in deze periode gerealiseerd.
De voorzieningenstructuur voor gebied D wordt in 2001 gerealiseerd.
Deze voorzieningenstructuur bestaat uit een structuur op wijk- en een op
buurtniveau.
De voorzieningenstructuur voor gebied B op buurtniveau wordt in 2003
gerealiseerd. Voor het overige moet gebruik worden gemaakt van de inmid¬
dels in gebied A en In gebied D gerealiseerde voorzieningenstructuur op
wijkniveau. Deze voorzieningenclusters liggen aan de rand van BI en B2.

liet systeem van voorzieningen in gebied G wordt parallel ontwikkeld met
de woningbouw binnen dit gebied. Naast de structuur van voorzieningen op
wijk- en biokniveau dient er tevens een voorzieningenstructuur op stads¬
deelniveau te worden gerealiseerd.
Op basis van de eerder beschreven opleveringsschema's kan dit stads¬
deelcentrum medio 2005 gerealiseerd worden.
8.3.6. Bodemverontreiniging
In het plangebied van Utrecht zijn drie locaties bekend waar de bodem
sterk verontreinigd is: de stortplaats de Put van Kraal (aan de Groene Dijk
binnen gebied A2), het woonwagencentrum aan do lluppeldijk (deelgebied
H,3) en do locatie Proost Wetering (deelgebied hl|. Daarnaast liggen er in
het plangebied circa veertig verdachte locaties, waarvan de verontreini¬
gingsgraad nog bepaald moet worden op grond van nader onderzoek. De
verontreinigde locaties krijgen in het plan een groenhestemming. De Put
van Kraal is gesaneerd als de opleveringen in gebied A2 plaatsvinden
(zomer 1999). De locatie aan de lluppeldijk wordt in 2001 gesaneerd, voor¬
dat de woningen in deelgebied Dl worden opgeleverd. De locatie Proost
Wetering wordt in 1997 gesanecn-d voordat de bouw van de rioolwaterzui¬
veringsinstallatie aanvangt. De overige te saneren locaties worden nog
gepland.
8.3.7. Hoofdoeververbindingen
In totaal worden vier grote nieuwe oeververbindingen gerealiseerd, drie
over het Amsterdam-Rijnkanaal en één over de Leidsche Rijn. De oeverver¬
binding die bet plangebied moet verhinden met de bestaande stad, over het
Amsterdam-Rijnkanaal naar de wijk Kanaleneiland, wordt in 2000 gereali¬
seerd. De twee andere verbindingen over het Amsterdam-Rijnkanaal wor¬
den eveneens in 2000 uitgevoerd. De oeververbinding over d(! Leidsche
Rijn, die de ontsluiting van gebied A moet verzorgen, is in de zomer van
1999 gerealiseerd.
8.3.8. Openbare ruimte, groen en ecologie
Naast de ontwikkeling van het Centrale Park, dat beschouwd kan worden
als het 'groene hart' van het project, wordt de ontwikkeling van de overige
openbare ruimte binnen d(i gedelinieerde wijken parallel ontwikkeld met
de realisatie van de woningbouw. Op bet moment dat de eerste bewoners
zich in de gerealiseerde deelgebieden vestigen, kunnen zij beschikken over
ingerichte openbare ruimte.
Voor enkele grotere groenelementen, waaronder de Rijn-Kennemerlandlaan, zal vroegtijdig een beplantingsplan worden opgesteld, zodat zo moge¬
lijk inplanting kan plaatsvinden zodra grond in eigendom wordt verworven,
vooruitlopend op de planuitvoering van de diverse woningbouwprojecten.
8.3.9. Naamgeving
In de concept-Ontwikkelingsvisie worden over het algtnmien abstracte
aanduidingen gehanteerd voor nieuwe infrastructuur, deelgebieden en
buurten. Naamgeving is van wezenlijk belang voor de beeldvorming rond
bet project en van betekenis voor het welslagen ervan, zeker omdat afwis¬
seling en eigen identiteit kernbegrippen bij Leidsche Rijn zijn. Door de
Regiestaf van het Projectbureau Leidsche Rijn zullen nadere voorstellen
worden gedaan over de te hanteren uitgangspunten hij de naamgeving van

straten, wijken on buurten. Daarbij vormt de hier als kaart 23 opgenomen
kaart met reeds bestaande topografische aanduidingen het referentiekader.
8.3.10. Planproces
Bij het projectbureau Leidsche Rijn is in overleg met de ontwikkelende
partijen een nota "Planproces" in voorbereiding waar uitgebreid wordt
ingegaan op de rol van alle deelnemers aan het planproces (zoals do
gemoimto. de woningbouwcorporaties en de marktpartijen maar ook de
Woonadviosconnnissie. de Welstandscommissie etc.l. de functie van supervisoren en een kwaliteitsfonds.
liet welstandstoezicht zal voor Leidsche Rijn plaats vinden door een speci¬
fiek in te stellen Welstandskamer, waarin de Welstandscommissie maar ook
te benoemen supervisoren zitting hebben. Ook voor de begeleiding van het
tot stand komen en voor de beoordeling van kunsttoepassingen in Leidsche
Rijn zidlen in overleg nuU Adviescommissie Beeldende Kunst nadere organi¬
satorische maatrogehm worden genomen. Voor zowel het welstandstoezicht
als voor het kunsttoezicht zijn de Regiekaart (kaart 19) en de UX-kaart
(kaart 20) van bijzondere betekenis.
8.4. Exploitatie
Onderzoek beeft plaats gevond(m op het netto plangebied, het bruto en
netto woon- en bedrijvengebied, en het mUto voorzieningengehied. De
grondexploitatie strekt zich uit over een netto plangebied van 1043 hectare.
Hiervan is:
• .160 hectare uitgeefbaar
• 239 hectare verharding (incl. parkeren en ontsluiting)
• 147 hectare groen
• 97 hectare water
Hiervan behoort circa .53,.5 hectare tot het zogenaamde centrale parkgebii^d. Dit gebied wordt nader ingevuld in overleg met de gemeente VleutenDe Meent.
D(t in de grondexploitatie gehanteerde fasering is haalbaar, waarbij moet
worden opgemerkt dat de planning van de hoeveelheden kantoren sterk
afiiankelijk is van exteime factoren en derhalve een aanzienlijke risicofactor
vormt. Met betrekking tot woningbouw wordt uitgegaan van een opleve¬
ringsscenario van 1000 tot maximaal 2000 woningen per jaar.
In de exploitatie wordt rekening gehouden met de volgende opbrengsten:
• 20.000 woningen, waarvan circa 30% sociale woningbouw en 70% in do
marktsector
• 660.000 m' bvo kantoren
• 153.3 hectare netto uitgeelbaar bedrijventerreinen
• 62.500 m-bvo winkels
• 46 hectare onderwijs, sociaal/cultureel/maatschappelijk/sport en recreatie
(excl. middengebied)
• 10 hectare HOV
De analyse toont aan dat het programma inpasbaar is in het plang(>bied.
De exploitatie is sluitend op saldo 0.
Veronderstelling bij het sluiten van de grondexploitatie is dat het Rijk ook
voor de periode na 2005 voor in totaal 10.000 woningen (doorgroei
Leidsche Rijn) middelen beschikbaar stelt. In de komende 1 a 2 jaar zal

moeten blijken of overleg met het Itijk tot voldoende resultaat leidt.
De mate van nauwkeurigheid van de grondexploitatie wordt geschat op
ongeveer 10%. Om de risico's die hiermee in het plan verscholen zitten te
beheersen zal het financieel management van het projectbureau worden
versterkt en zal gedurende het planproces kritisch worden nagegaan op
welke wijze het financiële resultaat verder kan worden verbeterd. Daarbij
zal onder meer worden gekeken naar verbetering van de opbrengsten,
beperking van kosten, het aansturen van het verloop van de cash-llow en de
wijze van financiering. Uitgangspunt daarbij is dat niet wordt bezuinigd op
zaken die later niet ol' slechts met veel hogere kosten kunnen worden her¬
steld. Vermindering van het ambitieniveau en het kwaliteitsniveau van de
inrichting van de openbare ruimte is daarbij niet aan de orde.
8.5. Tijdelijke voorzieningen
8.5.1. Verkeer
lir zijn tijdelijke maatregelen nodig om de bouwplekken bereikbaar te
maken voor het houwverkcer en in een later stadium voor het woon- en
bedienend verkeer, liet gaat daarbij zowel om plaatselijke» ontsluiting van
deelplannen als om de 'planbrede' ontsluiting.
De plaatselijke ontsluiting van de deelplannen kan problemen opleveren
voor kleine groepen gebruikers. Oplossingen dienen binnen de grondexploi¬
tatie te worden gevonden.
Het analyseren van de risico's en het ontwikkelen van oplossingen voor de
'planbrede' ontsluiting is een taak van het Gemeenschappelijk Projectbu¬
reau Undsche Rijn. Er kunnen tijdelijke verbindingen nodig zijn met de
rijks- en provinciale wegen en met de bestaande stad. Om overlast voor de
inwoners te voorkomen en de ontwikkeling van de bedrijfslocaties te bevor¬
deren, zullen dergelijke verbindingen voorkomen dat tijdens de ontwikke¬
ling van Eeidsche Rijn belemmeringen op de snelwegen optredcm. liet over¬
leg en de procedures voor het realiseren van de ontsluitingsroutes moet in
d(> planning dan ook voorrang krijgen. Om het mogelijk te maken dat het
eerste deelplan bouwrijp wordt gemaakt wordt in het voorjaar van 1997
reeds het Utrechtse deel van de zuidelijke stadsas aangelegd. Voorlopig
wordt deze stadsstraat aangesloten op de Iloogeweideweg, zodat gebied A
ontsloten kan worden richting Vleutenseweg.
Ten behoeve van de realisatie zal eveneens in 1997 een tijdelijke ontslui¬
ting worden gertialiseerd van deelgebied El vanaf de NRU.
Op korte termijn zullen nadere afspraken met onder meer de Jaarbeurs
worden gemaakt voor de oprichting van een tijdelijke Park and Ride-voorziening in Strijkviertel. Deze voorziening moet worden gezien als voorloper
van het transferium in Papendorp. Rij de fasering van bedrijventerrein
Strijkviertel zal er rekening mee worden gehouden dat de Park and Ridevoorziening operationeel blijft totdat de functie door hot Transferium kan
worden overgenomen (uiterlijk 2011).
8.5.2. Waterhuishouding
Bij de uitvoering van deelgebieden met een waterhuishouding die afwijkt
van het bestaande waterregime zijn tijdelijke maatregelen, zoals tijdelijke
stuwen en gemalen, en een gewijzigd waterhuishoudingsregime nodig. liet
water zal soms geforceerd aan- en afgevoerd moeten worden.

8.5.3. Energievoorziening
De ruimtelijke ordeningsprocedures voor het oprichten van gebouwde
voorzieningen in het energiedistrihutienet kan tot knelpunten in tijd leiden
ol' tot onaanvaardbaar iioge onrendabele aanvangsinvesteringen. In die
situatie moet de energielevering door tijdelijke voorzieningen plaatsvinden.
8.5.4. Afvalwater
Bij oplevering van de eerste woningen in de eerste deelplannen zal de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (BVVZl) in het plangebied nog niet operatio¬
neel zijn. Daarom zal het alValwater de eerste tijd naar een bestaande
UWZI moeten worden afgevoerd.
8.5.5. Grondstoffen en materialen
Door een zorgvuldige materiaalkeuze en een goed opgezet verwerkings¬
systeem kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Sommige afvalstof¬
fen kunnen worden hergebruikt als grondstof. Lichtverontreinigde grond kan
bijvoorbeeld worden toegepast in geluidswallen en lub talud voor do nieuwe
A2. Puin kan worden hergebruikt in landboofden van bruggen, oevers en
geiuidsscbermen.
Waar mogelijk zal grond voor groene functies betrokken worden van
waardevolle plekken die niet gebandbaafd kunnen blijven. Te denken valt
aan arme grond en aan grond langs bet huidige tracé van de A2. Zo kan bet
bodemleven elders tot ontwikkeling komen.
Bovendien is in bet Masterplan vastgebïgd dat zal worden gewerkt met
een gesloten grondbalans.
liet bovenstaande brengt niet zich mee dat een bergebruikbeleid voor
vrijkomende grondspecie moet worden ontwikkeld en dat een grondbank
zal worden georganiseerd.
De grondbank functiomu'rt voor bet totale plangebied Leidscbe Bijn. De
organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van bet (iemeenscbappelijk
Projectbureau.
8.5.6. Voorzieningen
Omdat investeringen in voorziimingen vooraf gaan aan de toename van
inkomsten door bevolkingstoename zal een frictiefonds worden ingesteld,
zodat de betreffende voorzieningen toch tijdig beschikbaar kunnen komen.
Middels dit frictiefonds komen tevens tijdig middelen beschikbaar om te
kunnen investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte ter beperking
van kosten van beheer (zie 7.3.)
8.6. Social return
Bij de ontwikkeling van Leidscbe Bijn wordt er naar gestreefd bet maat¬
schappelijk rendement, de zogebeten social return, te optimaliseren. In bet
bijzonder moeten werkzoekenden kunnen profiteren van de werkgelegenheid
die door de uitvoering van Leidscbe Rijn ontstaat. Eén aspect daarvan is dat
werkzoekenden in de regio gericht worden voorbereid op de arbeidsplaatsen
die straks ontstaan. Daarvoor zijn scbolings- en werkervaringsplaatsen nodig.
Het gaat om bouwactiviteiten in de woningbouw, aanleg van de infrastruc¬
tuur, commerciële voorzieningen en aanleg van de groenvoorzieningen, liet
organiseren van Social Return kent een groot aantal betrokkenen: gemeen¬
te, sociale partners, RBA, sociale dienst, vakopleidingen, subsidiërende

instellingon, hoofd- (mi onderaannemers in de bouw, enzovoort.
In de eerste periode zal het Social Return project zich met name richten
op de bouwactiviteiten van I.eidsche Rijn. Hetzelfde instrument zal gebruikt
kunnen worden bij de vestiging van bedrijven in het gebied. Op basis van
recent opgedane ervaringen bij de vestiging van IKEA in Utrecht kan wor¬
den gesteld dat op adequate wijze in de (personeels)beboefte kan worden
voorzien.
Op basis van de investeringskosten is de werkgelegenheid in mensjaren
voorlopig ingeschat op bijna 10.000 arbeidsjaren in het Utrechtse doel van
I.eidsche Rijn. Verwacht wordt dat het accent op de uitvocn-ing van social
return ligt in de periode tussen 1999 en 2008. De maximale projectomvang
wordt door het Bureau voor Economische Argumentatie (REA) op grond van
ervaringen elders geschat op 1300 deelnemers.
Afspraken over social return in I.eidsche Rijn zullen in een met marktpar¬
tijen af te sluiten convenant worden vastgelegd.
8.7. Procedure en beheer Ontwikkelingsvisie
De Ontwikkelingsvisie zal voor de gehele planperiode het centrale stu¬
ringsmiddel voor de realisatie van I.eidsche Rijn Utrecht zijn. Op basis van
de Ontwikkelingsvisie worden programma's voor deelgebieden (SPVE's)
opgesteld. Indien daarbij van de in de Ontwikkelingsvisie aangegeven eisen
en uitgangspunten moet worden afgeweken, zal het projectbureau Eeidsche
Rijn nagaan binnen welke grenzen dat mogelijk is, welke consequenties dat
heeft voor andere delen van het plangebied of voor het programma en
daartoe voorstellen van wijziging van de Ontwikkelingsvisie doen.
Indien nieuw beleid wordt ontwikkeld of maatschappelijke ontwikkelingen
aanleiding geven tot wijzigingen zal in eerste instantie aan de hand van de
Ontwikkelingsvisie worden bezien welke gevolgen dit heeft voor de ontwik¬
keling van Leidsche Rijn en op welke wijze daarop kan worden ingespeeld.
Ten behoeve van dit "beheer" van de Ontwikkelingsvisie is binnen het
Projectbureau Leidsche Rijn een Regiestaf ingesteld. Deze staf, waarin de
belangrijkste bij het planproces betrokken disciplines zijn vertegenwoor¬
digd, draagt er tevens zorg voor dat regelmatig (in ieder geval in het kader
van de beleids- en beheerscyclus) aan de Raad wordt gerapporteerd over
het beheer van de Ontwikkelingsvisie en de daarbij optredende wijzigingen.
Gedurende het planproces zal het nodig zijn de Ontwikkelingsvisie periodiek
bij te stellen. In de eerste fase van het planproces zal zo'n actualisatie jaar¬
lijks plaatsvinden. De projectgroep die daartoe door de projectleider
Ontwikkelingsvisie wordt bijeengeroepen zal bestaan uit de Regiestaf, waar
nodig aangevuld met ontbrekende disciplines.
De Regiestaf levert ten behoeve van het opstellen van S.P.V.H.'s de uit de
Ontwikkelingsvisie af te leiden randvoorwaarden en bewaakt deze. Waar
dat door de projectdirecteur noodzakelijk wordt geacht maken bij de ont¬
wikkeling van S.P.V.E.'s leden van de Regiestaf deel uit van de planteams.
Dit geldt in ieder geval voor de op de Regiekaart aangegeven projecten c.q.
projectonderdelen.
De Regiestaf beheert tevens de kwaliteitskaart, die onderdeel uitmaakt
van het Masterplan. Bij de nadere planuitwerking zullen de op die kaart
aangegeven waarden moeten worden gecontroleerd.

Afstemming op de Striictuurvlsie Utrecht, het Regionaal Structuurplan,
het Streekplan en relevante Rijksnota's heeft plaatsgevonden. Bij wijziging
van deze produkten zullen de consequenties voor de Ontwikkelingsvisie
worden nagegaan, terwijl hij wijziging van die voor Leidsche Rijn kaderstel¬
lende produkten vanuit de Ontwikkelingsvisie liet belang van de ontwikke¬
ling van Leidsche Rijn in beeld zal worden gebracht.
laarlijks zal een bijdrage worden geleverd aan d(ï stedelijke programme¬
ring ten behoeve van de heleids- en beheercyclus.

8.8. Communicatie
Op 18 juni 1996 is de concept-Ontwikkelingsvisie in principe vastgesteld
door het College van Burgemeester en Wethouders, onder voorbehoud van
de toen nog niet heschikhare grond-exploitatie. Op basis van dat besluit is
de Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen geïnformeerd en is een com¬
municatietraject gestart. In de eerste plaats is een groot aantal informatie¬
bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, organisaties en bedrijven in
het plangebied, marktpartijen, actie- en belangengroepen en andere
belangstellenden. Inm ieder is daarbij uitgenodigd schriftelijk op de con¬
cept-voorstellen te reageren. Van deze mogelijkheid hebben 32 personen en
groeperingen gebruik gemaakt. De reacties en de behandeling daarvan zijn
verwerkt in een zogeheten tweekolommenstuk. Voor een deel kon aan de
inspraakreacties worden tegemoet g(>komen door het verstrekken van nade¬
re informatie en het verduidelijken van hetgeen in de conceptOntwikkelingsvisie is bedoeld. Voor een ander deel zijn door insprekers sug¬
gesties gedaan die in de loop van het ontwikkelingsprocais - met name bij
het opstellen van de stedenbouwkundige programma's van eisen - zullen
worden meegenomen.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van opmerkingen en suggesties
die aanleiding zijn geweest tot hijstelling van de concept-Ontwikkelingsvisie.
• Onder meer naar aanleiding van opmerkingen van het .MOL (nr. 139 t\ve(>kolommenstuk) is de plas Strijkviertel geïntegreerd in het watersysteem
en is beter rekening gehouden met natuurlijke hoogteverscbillen (wijzi¬
ging 34 uit de Nota van wijzigingen).
• Naar aanleiding van ecTi inspraakreactie (nr. 194 in tweekolommenstuk)
is de bomenkaart aangepast (wijziging 35).
• Onder meer naar aanleiding van opmerkingen van het KNNV (83, 84 en
85 in het tweekolommenstuk) met betrekking tot de ecologie is de tekst
van paragraaf 3.4.5. gewijzigd (wijziging 39).
• Onder meer naar aanleiding van opmerkingen van het MOL is de tekst van
paragraaf 3.4.5. verduidelijkt (wijziging 39). Ook is de ruimte voor ecolo¬
gie langs bestaande linten benoemd (wijzigingen 29 en 40).
• Naar aanleiding van opmerkingen met betrekking tot d(ï parkeernormen
van Fortis en het DPU is paragraaf 3.4.6 aangepast (wijziging 43).
• Onder meer naar aanleiding van een opmerking met betrekking tot de
afvalinzameling (37 uit het tweekolommenstuk) is de tekst van paragraaf
3.4.7. aangepast (wijziging 44).
• De kaart Vaste Elementen Stratenplan is in overeenstemming gebracht
met de wensen die de nutsbedrijven ingediend hebben (nr. 211 in twee¬
kolommenstuk) t.a.v. de doorgaande hoofdinfrastructuur van leidingsyste-

men (wijziging 68).
• Naar aaninicling van een opmerking van de brandweer (nr. 15 in tweekolommenstuk) is een subparagraal'Brandpreventie opgenomen (5.6.5., wij¬
ziging 89 in de Nota van wijzigingen).
• Ingevolge een opmerking van een inspreker is een inconsequentie ten
aanzien van de gehanteerde maaswijdte bij aansluiting van 30 km-straten
op de stadsassen uit de visie gehaald (wijziging 97).
• De onjuistheid uit de optelsom in paragraaf 6.3.1. (nr. 75 in tweekolommenstuk) is eruit gehaald (wijziging 98).
• Via wijziging 111 is aan de Ontwikkelingsvisie een kaart met de bestaan¬
de (straat)namen toegevoegd (nr. 195 in tvveekolommenstuk).
Naast dit formele inspraaktraject is op verschillende manieren gelegen¬
heid gegeven tot beïnvloeding van het planproces. Zo is in de maand augus¬
tus een specifieke ontwerpweek georganiseerd, waarin een schat van gege¬
vens ten hohoove van het planproces beschikbaar is gekomen: de
Charrettes, In de Nota van wijzigingen is aangegeven op welke wijze de
Cliarettes tot hijstelling van Ontwikkelingsvisie hebben geleid, liet betreft
hier met name het watersysteem ten noorden van het spoor, de recreatieve
verbinding met I laarzuilens, de organisatie en ambitie van het Transferium
en de compacte opzet van het Stadsdeekamtrum.
Specifiek nader overleg is gevoerd met het Directeurenplatform LUrecht
(de verzamelde vervoersbedrijven), de marktpartijen l-ortis, Si-B en
Bouwfonds (contractpartners), het SWU en het Milieu Overleg Teidsche Bijn.
Bovendien heeft afstemming plaats gevonden met de gemeente Vleuten-De
Mcern via het Ocmeenschappelijk Projectbureau l,eidsche Kijn. De resulta¬
ten van dit overleg zijn via de Nota van wijzigingen in de Ontwikkelingsvisie
verwerkt.
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