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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding

1.3 Doel: duurzame en gezonde verstedelijking

In 2003 heeft de gemeente het terrein van de betonmortelcentrale Befu
aangekocht in het kader van een strategische aankoop ten behoeve van
herontwikkeling van de locatie. De aankoop paste binnen de in ontwikkeling
zijnde Visie Vaartse Rijnstrook.

De bevolking van Utrecht is de afgelopen jaren fors toegenomen. Utrecht
groeit van 350.000 in 2018 naar 430.000 inwoners in 2040. Dat brengt grote
opgaven en kansen met zich mee. In Utrecht zetten we de kans die de groei
biedt in om op alle fronten een nog betere stad te worden. Utrecht als dé
stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’.

Nadat eind 2007 werd besloten om het aannemersbedrijf Van Hees niet op
het Befu-terrein te huisvesten zijn verschillende scenario’s onderzocht. Deze
scenario’s gingen ervan uit dat de huisvesting van de roeiverenigingen Orca,
Triton en Viking zou worden gerealiseerd op het Befu-terrein en de huidige
roeiaccommodatie, de Driewerf, vrij zou komen voor woningbouwontwikkeling. Eind 2013 werd geconstateerd dat dit geen financieel haalbare mogelijkheid was.
Roeivereniging Viking had in de afgelopen jaren de wens om een eigen accommodatie te realiseren op het zuidelijk deel van het Befu-terrein. Begin
2017 heeft deze roeivereniging besloten geen aanspraak meer te willen
maken op het Befu-terrein. Hiermee komt het hele gebied vrij voor het realiseren van woningbouw.

1.2 Het plan
Het plan betreft het realiseren van een woonfunctie en de bijbehorende
inrichting van de openbare ruimte. Het terrein is in eigendom is van de gemeente Utrecht. Het programma bestaat uit circa 76 woningen.
Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling
mogelijk te maken moet er een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden.
Dit Stedenbouwkundig Programma Van Eisen (SPVE) geeft de ruimtelijke en
functionele uitgangspunten aan voor de bebouwing en de openbare ruimte.
De uitgangspunten zijn gericht op een goede ruimtelijke inpassing die past
in de wijk. Het plan moet binnen deze kaders gerealiseerd worden. Het SPVE
is de basis voor de latere wijziging van het bestemmingsplan.
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Op het Befu-terrein geven we invulling aan deze ambitie door het bouwen
van duurzame woningen en het maken van aantrekkelijke openbare ruimte
die betekenis heeft voor de omliggende wijk. Door de nieuwe openbare
ruimte lopen langzaam verkeersroutes. Deze bevinden zich langs de Vaartse
Rijn en langs de Liesboschwetering. Hiermee worden deze mooie gebieden
ontsloten voor de wijk en komen er meer mogelijkheden om te wandelen
door het gebied. Een brug over de Liesboschwetering zorgt ervoor dat het
Liesboschpark beter bereikbaar wordt en dat het aangesloten wordt op de
langzaam verkeersroute langs de Vaartse Rijn.

1.4 Ligging en begrenzing plangebied
Het Befu-terrein ligt in Hoograven Zuid. Het terrein ligt in de Vaartsche
Rijnzone, een gebied waar van oudsher veel industriële bedrijven zaten,
gebonden aan het water. Aan de westzijde wordt het terrein begrensd door
de kade van het Merwedekanaal, aan de zuidzijde door de noordoever van
de Liesboswetering, aan de oostzijde door het hek van kringloopcentrum
De Arm en aan de noordzijde door het Neerlandiaterrein, waar in 2013
woningen zijn gebouwd. Deze ontwikkeling is in juni 2017 afgerond met de
oplevering van woningen en horeca in de oude Neerlandia Fabriekshal. Het
terrein ligt tussen de 250 en 320 meter van de A12.

Afbeelding: ligging
plangebied
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1.5 Relatie met projecten in de omgeving
Verbreding A12
Voor de verbreding A12 is begin 2017 het Tracébesluit (TB) ring Utrecht vastgesteld. Hierin worden geluidsschermen met een hoogte van 7 meter voorzien. Dit heeft een positief effect op de geluidssituatie in het plangebied. Dit
TB is nog niet onherroepelijk omdat er nog een beroepsprocedure loopt bij
de Raad van State. Bij de ontwikkeling van dit gebied mag, conform de wet,
zolang het beroep inzake het TB niet is uitgesproken bij de vaststelling van
het bestemmingsplan voor dit plan geanticipeerd worden op deze geluidschermen. Als de Raad van State het TB vernietigt staan er geen schermen
meer en moet er worden uitgegaan van de huidige situatie.

Afbeelding: plangebied in relatie tot
ontwikkelingen in de
omgeving

Omgevingsvisie Merwedekanaalzone
Voor de Merwedekanaalzone is de Omgevingsvisie deel 1: Ruimtelijke
Agenda vastgesteld. De Merwedekanaalzone transformeert daarbij naar
een hoogwaardige gemengde stedelijk gebied waar gewoond, gewerkt en
gerecreëerd wordt. In de Merwedekanaalzone zullen 6.000-9.000 nieuwe
woningen worden gerealiseerd. Een bedrijvige mix is één van de kernwaarden. Naast wonen zal, in het kader van een gezonde verstedelijking een
bedrijvige mix van ambachtelijke bedrijven en horeca worden gerealiseerd,
die goed aansluit op gezonde verstedelijking. Dat betekent dat bedrijven
met een zware milieucategorie (categorie 3.2) daar niet meer in zullen passen. Dat is gunstig voor de ontwikkeling van het Befuterrein. In het najaar
wordt de Omgevingsvisie deel 2: uitwerking van de Ruimtelijke Agenda ter
inzage gelegd.
In de omgevingsvisie is een reeks van gewenste verbindingen over het
Merwedekanaal opgenomen. Eén van die verbindingen heeft een brug voor
langzaam verkeer die uitkomt op het Befu terrein, ten noorden van de Liesboschsse Wetering.
Herontwikkeling Pagelaan 1
In de buurt van het Befuterrein wordt nog een locatie ontwikkeld. Het gaat
om het gebied Pagelaan 1, aan de zuid-oost zijde van het Befuterrein. Hier
staat momenteel een schoolgebouw, dat niet meer wordt gebruikt. Janssen
de Jong Projectontwikkeling BV is voornemens om de locatie te herontwik-
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kelen. Het plan is om hier maximaal 160 nieuwe woningen te realiseren.
Hiervoor is een bouwenvelop opgesteld. Deze zal naar verwachting binnenkort door het college worden vastgesteld.
De gezamenlijke planontwikkeling zorgt voor extra verkeersbewegingen in
de wijk op de Hooft Graaflandstraat. In het kader van een beoordeling van
een goede ruimtelijke ordening en overeenkomstig het gestelde in de Geluidnota Utrecht 2014-2018 zijn de geluidseffecten hiervan in beeld gebracht
en is een afweging gemaakt over de aanvaardbaarheid. Dit wordt verder
toegelicht in paragraaf 5.1.
De Liesboswetering ten zuiden van het Befu terrein maakt zowel deel uit van
dit plangebied als van het plangebied van de Pagelaan.

Afbeelding: luchtfoto
plangebied
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Hoofdstuk 2 Bestaande situatie
2.1 Historie

2.3 Verkeer en parkeren

Rond 1900 vestigden zich bedrijven op de grote kavels aan de Vaartscherijn. In de jaren twintig en dertig werd een deel van het terrein gebruikt
als voetbalveld voor het personeel van de naastgelegen fabriek Neerlandia.
In de jaren dertig legde de gemeente Jutfaas twee lange woonstraten aan,
één ervan was de Verlengde Hoogravenseweg. In 1957 vestigde de Betonmortelfabriek Utrecht (BEFU) zich met opslag en installaties op dit terrein.
Aan de Verlengde Hoogravenseweg werd in de loop van de jaren een aantal
kantoor/ bedrijfsruimten opgericht.

Het BEFU terrein is voor de auto bereikbaar vanaf de Hooft Graaflandstraat
via de Prozeeweg. De Prozeeweg is tevens de verbindingsweg voor de Arm.
De Arm is een kringloopbedrijf met een maatschappelijke instelling. Het stimuleert hergebruik van producten en daarmee verkleining van de hoeveelheid afval, schept (sociale) werkgelegenheid en begeleidt mensen die uit een
probleemsituatie komen.
Langs de Prozeeweg zijn parkeerplaatsen gelegen die gebruikt worden voor
de bezoekers van de Arm. Voor langzaam verkeer zijn er meerdere opties
om het terrein vanaf de Verlengde Hoogravenseweg te bereiken. Dit kan via
de Prozeeweg of via de doorsteken op het Neerlandiaterrein.
Het Befu-terrein ligt in gebied B2, niet betaald parkeren in de B zone.
Op de doorgaande weg door Hoograven Zuid, de Hooft Graaflandstraat rijdt
een bus (lijn 1) van/naar Utrecht CS.

het plangebied grenst aan de zuidzijde aan de Liesbossche Wetering. Oorspronkelijk lag aan de zuidkant daarvan de Liesbossche Weg. De kavel lag
in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat inundeerbaar, ofwel
onder water te zetten was. Zo kon een eventuele vijand niet naar het westen
doorstoten. Om dit gebied onder water te zetten was het nodig dat het
water niet weg kon stromen naar de Vaartse Rijn. Daarvoor werd er in 1871
een inundatiekade aangelegd parallel aan de Vaartse Rijn en een stukje aan
de noordzijde van de wetering. De middenberm van de Julianaweg ligt op
de plaats van de inundatiekade. Ook de Wetering moest afgesloten kunnen
worden. Daarvoor werd het damsluisje gebouwd dat nu nog naast de brug
in de Verlengde Hoogravenseweg ligt.
De belangrijkste cultuurhistorische waarden zijn – naast de archeologische
waarden – de karakteristieke blokvormige kavelstructuur loodrecht op de
Vaartscherijn, de Liesbossche Wetering en het sluisje in de wetering als
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

2.4 Openbare ruimte en groen
Het openbare gebied op het terrein bestaat uit een asfaltweg met groene
bermen en een trottoir. Dit is de toegangsweg voor het naastgelegen
kringloopcentrum ‘de Arm’ en de ontsluitingsweg voor het naastgelegen
woongebied op het Neerlandiaterrein.
Het zuidelijk deel van het plangebied maakt onderdeel uit van de Liesboschwetering. Dit is een oude waterloop met cultuurhistorische ecologische en recreatieve waarde. Dit gebied heeft nu een ruige groene inrichting
met bomen en heesters. De Liesbosch wetering is de schakel tussen de
Vaartsche Rijn en het Kastelenplantsoen.

2.5 Gezonde leefomgeving
2.2 Ruimtelijk en functioneel
Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 12.000 m2. Ongeveer een
derde deel hiervan is openbaar gebied. Het overige deel is een braakliggend gebied. Het braakliggende terrein bestaat deels ut zandhopen en heeft
deels een groene uitstraling. Het is aan de west en noordzijde begrensd
door middel van hoge hekken.
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Het plangebied ligt deels binnen de zone van 300 meter tot de snelweg
A12 (tussen de 250 en 320 m van de A12). Dit heeft effecten op de lucht- en
geluidskwaliteit. Er zullen op deze plek aanvullende maatregelen worden
genomen om de gezondheid van de toekomstige bewoners zoveel mogelijk
te beschermen.
Voor de A12 is begin 2017 het Tracébesluit (TB) ring Utrecht vastgesteld.
Hierin zijn geluidsschermen met een hoogte van 7 meter opgenomen. Dit
heeft een positief effect heeft op de geluidssituatie ter plaatse. Het TB is
nog niet onherroepelijk, omdat er nog een beroepsprocedure loopt bij

Afbeelding: bestaande
situatie
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de Raad van State. Geluid komt ook vanaf het naastgelegen kringloopcentrum en vanaf het bedrijventerrein aan de overkant van het water. Een
nieuwe ontwikkeling zal hier rekening mee moeten houden.
Rondom het plangebied liggen verschillende (groen-) voorzieningen die
kansen bieden voor een gezonde leefomgeving. Zo zijn Speeltuin de Kameleon, de sportvelden, het Liesboschpark, de kade van de Vaartsche Rijn
voorzieningen die uitnodigen tot gezond gedrag namelijk spelen, sporten
en ontmoeten.

2.6 Eigendom situatie
Afbeelding:
eigendomssituatie

Het gehele plangebied is eigendom van de gemeente Utrecht, zowel de
openbare ruimte als de voormalige bedrijfskavel. Het terrein is braakliggend. Er zijn afspraken gemaakt met het naastgelegen Kringloopcentrum
“De Arm”. Deze hebben betrekking op de groeninrichting van de strook
langs hun perceel aan westzijde. Ook is er afgesproken dat de parkeerplaatsen voor de Arm beschikbaar blijven.

2.7

Bestemmingsplan

Het plangebied maakt onderdeel uit van twee bestemmingsplannen. Eén
deel is gelegen in het gebied waar het bestemmingsplan Watervogelbuurt,
Hoograven, Tolsteeg d.d. 25 oktober 2012 geldt. Het terrein heeft de bestemming Bedrijventerrein met dubbelbestemming Waarde Archeologie en
de kade langs het Merwedekanaal heeft de dubbelbestemming Waterstaatwaterkering. Het andere deel van het plangebied valt in het gebied waar
bestemmingsplan Prozeeterrein Hooggraven (d.d. 1 maart 2012) van toepassing is. Dit deel heeft deels de bestemming Verkeer en verblijf en deels de
bestemming Groen.
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(wordt overgedragen aan de gemeente)

Afbeelding:
bestemmingsplan
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Hoofdstuk 3 Uitgangspunten
3.1 Ruimtelijk
Op pagina 15 is de uitgangspuntenkaart opgenomen. De belangrijkste uitgangspunten die daar in worden genoemd zijn:
Gebouwen bevinden zich binnen het aangegeven bouwvlak.
De bouwhoogte is minimaal drie bouwlagen. De gemiddelde hoogte is
4 bouwlagen.
Tussen de bouwblokken loopt een openbaar-toegankelijke verbinding
naar het water
De entrees van appartementen zijn royaal.
Een hoge plint (van minimaal 3,5 meter) zorgt voor een aangename afstand tot de woning en biedt ruimte voor eventuele andere functies en
voorzieningen die passen in een woonomgeving zoals dienstverlening,
woonwerkfuncties, maatschappelijke voorzieningen en horeca. Dit is
met name aan de waterzijde van belang.
De bouwblokken hebben een alzijdige oriëntatie en voordeuren aan de
straat.
De gebouwen vormen een samenhangend geheel.
De gebouwen hebben een groen dak.
Parkeren voor bewoners en bezoekers van de woningen wordt gebouwd en uit het zicht opgelost.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
Afbeelding: zicht op
plangebied in noordelijke richting

Beeldkwaliteit

•

•
•
•

De gebouwen hebben een industriële uitstraling. Dat uit zich in de
opbouw en geleding van de gevel en in de materialisering. Het gevarieerde beeld van het gebied komt tot uiting in de variatie in hoogte en
dakvormen. De industriele architectuur kenmerkt zich onder andere
door overmaat, bijzondere dimensies, een ruig randje en een eenvoudige en robuuste detaillering.
Er zijn geen zichtbare kappen.
Baksteen vormt de basis.
Trafo’s en nutsruimtes worden inpandig opgelost.
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3.2 Programma

•
•

•
•

De toekomstige functie voor het plangebied is wonen. Gezien de ligging van het plangebied dichtbij de snelweg zijn hier geen “gevoelige”
bestemmingen (scholen, kinderopvang, verpleeghuizen en bejaardenhuizen) mogelijk.
Het toekomstige woningprogramma wordt bepaald op basis van de
ambities uit het coalitieakkoord, het gemeentelijk woonbeleid (de
nieuwe woonvisie) en de bestaande situatie in de betreffende buurt. In
het coalitieakkoord 2018 zijn ambities geformuleerd van 35% sociale
huur en 25% midden huur stadsbreed in 2040 en het bewerkstelligen
van meer gemengde woonwijken om een meer evenwichtige verdeling
van woningen in verschillende typen en prijscategorieën in de stad te
creëren. De ambities uit het coalitieakkoord zijn doorvertaald in de
nieuwe woonvisie ‘Utrecht beter in Balans’.
Op basis van deze ambities en de lokale situatie in de buurt Nieuw
Hoograven Zuid, bestaat de programmering uit ca 45% sociale huur, ca
25% middenhuur en ca 30% koopwoningen.
In het plangebied worden circa 76 woningen gerealiseerd.

Afbeelding:
uitgangspuntenkaart

Optie commerciële functies in de plint
Verblijf / groen gebied

(indicatief)
(indicatief)

Speelplekje 0-3 jr
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3.3

Verkeer en parkeren

3.4 Openbare ruimte

Er moet worden voldaan aan de parkeernormen uit de Nota Stallen en Parkeren (maart 2013). Het plangebied ligt in de parkeerzone B2; stedelijk gebied,
zonder betaald parkeren. Dat betekent:
woning boven 130 m2 bvo woning

min 1,30 max 1,50 parkeerplaats
( bezoekersdeel 0,3)

woning 80 tot 130 m2 bvo woning

min 1,20 max 1,40
(bezoekersdeel 0,3)

woning 55 tot 80 m2 bvo woning

min 1,10 max 1,20
(bezoekersdeel 0,3)

woning tot 55 m2 bvo woning

min 0,50 max 0,80
(bezoekersdeel 0,,2)

geoormerkte serviceflat/
aanleunwoning woning

min 0,20 max 0,60
(bezoekersdeel 0,2)

geoormerkte studentenhuurwoningen tot 45 m2 bvo

min 0,10 0,30
(bezoekersdeel 0,2)

Het addendum op de Nota parkeernormen fiets en auto is van toepassing.
Hiermee kunnen bij sociale en middenhuurwoningen lagere parkeernormen
worden toegepast. Bij sociale en middenhuurwoningen van meer dan 55
m2 BVO kan worden uitgegaan van een lagere (verlaging van 25 %) parkeernorm.
Uitgangspunt is dat zowel het bewoners als het bezoekersparkeren
opgelost wordt op eigen terrein.
Voor fietsparkeren bij woningen gelden volgens de Nota Stallen en
parkeren de normen uit de bouwverordening.
De fietsenstalling is voor alle woningen gemakkelijk bereikbaar en
toegankelijk.
In de parkeergarage worden voorzieningen opgenomen om op alle parkeerplekken elektrische oplaadpunten te kunnen realiseren voor zowel
auto’s als fietsen.

•
•
•
•
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De belangrijkste uitgangspunten zijn:
Het terrein is autovrij, met uitzondering van de Liesbosweg en de parkeerplaatsen hierlangs.
Het kadeprofiel sluit ten aanzien van de breedte en hoogteligging aan
op het kadeprofiel van Neerlandia.
De openbare ruimte krijgt een industriele uitstraling met een groen
karakter. De klinkers op het BEFU terrein zijn waterdoorlatend.
In de openbare ruimte komen zitplekken en een speelplekje voor kleine
kinderen (tot 3 jaar).
De parkeerplaatsen bij De Arm worden omzoomd met opgaand groen.
De zone langs de Liesboswetering krijgt een groenbestemming en is zo
breed mogelijk. Behoud van zoveel mogelijk van het bestaande groen
is daarbij uitgangspunt, ook in relatie tot de aan te leggen fietsverbinding en de zichtlijn vanuit de wijk op het water. Deze zone functioneert
als ecologische verbindingszone met een natuurlijke begroeiing en
natuurvriendelijke oevers.
Voor het gehele gebied van de Liesboswetering (tussen de Vaartsche
Rijn en het Kastelenplantsoen) wordt één samenhangend ontwerp gemaakt. Een goede en veilige aansluiting op de looproute voor kinderen
naar Speeltuin de Kameleon is één van de elementen van dit ontwerp.
Er moet rekening gehouden worden met een ruimte reservering voor
een beweegbare brug voor voegtangers en fietsers van 5 tot 6 meter
breed over het Merwedekanaal ten noorden van het groen aan de Liesboswetering.
Een voetgangersbrug over de Liesboswetering maakt onderdeel uit van
deze ontwikkeling.
Looproutes sluiten aan op bestaande routes naar het Liesboschpark, de
Liesboswetering, de kade van Vaartsche Rijn en de sportvelden aan de
zuid/oostzijde.
Het ‘groen, tenzij’-principe is van toepassing: de openbare ruimte krijgt
een zo groen mogelijke inrichting met inheemse beplanting bestaande
uit gras, hagen/struiken en bomen.
Voor de technische eisen van water, bomen, groen, verlichting en afvalinzameling geldt het Handboek Openbare Ruimte en de eisen zoals
gesteld door BING.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Afbeelding: luchtfoto
plangebied en omgeving
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3.5 Gezonde leefomgeving
Afbeelding: luchtfoto
plangebied en omgeving

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor alle woningen wordt een geluidsluwe gevel gerealiseerd (dwz
de geluidbelasting is maximaal de voorkeurswaarde van 48 dB op de
gevel).
De buitenruimte dient aan deze luwe gevel te zijn gesitueerd;
Er dienen 30% van de verblijfsruimten aan deze luwe gevel te liggen
De slaapkamers bevinden zich aan de stille en schone zijde (luwe
gevel).
De geluidbelasting binnen voldoet aan de wettelijke norm van 33dB,
mèt gebruik van ventilatie.
Woningen zijn niet alleen tegen geluid van buiten goed geisolereerd,
ook de geluidsisolatie tussen de woningen is belangrijk.
De geluidsbelasting tgv de A12 mag ten hoogste 53 dB bedragen (is de
wettelijk maximaal te vergunnen waarde op grond van de Wet geluidhinder) en voor de overige wegen maximaal 63 dB (indien groter dan
moeten deze gevels doof zijn)
De inlaat van de ventilatie van het gebouw wordt geplaatst aan de
schone zijde (dus zo ver mogelijk weg van de A12).
De ventilatie wordt gefilterd met filters van filterklasse F9. Hier is een
meerjarig onderhoudsplan aangekoppeld (wanneer een meerjarig
onderhoudsplan niet gegarandeerd kan worden, pas dan geen filtersystemen toe).

3.6 Energie en duurzaamheid

•
•

•
•
•

De woningen worden aardgasvrij en zonder stadsverwarming ontwikkeld.
De duurzaamheidsprestatie van de het plan wordt uitgedrukt in een
GPR (gemeentelijke Praktijk richtlijn) score. Alle grondengebonden
woningen in de categorie koop kennen een minimale score van 8,25.
Grondgebonden sociale huurwoningen en middenhuur hebben een
score tussen de 8,0 en 8,1. Appartementen hebben een GPR score van
minimaal 8,15.
De EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt) is 0.
De ambitie is bijna energie neutrale gebouwen (BENG) (NEN 7120).
BENG 1 wonen en woongebouwen wordt gehanteerd (25 kWh/m2 per
jaar per jaar thermisch, overeenkomstig leidraad).
Circulair bouwen is de norm.
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Hoofdstuk 4 Onderbouwing
4.1 Beleidskaders
Stedelijk:
Omgevingsvisie Utrecht (1.0)

van water en verkoeling in de stad. Het geactualiseerde Groenstructuurplan
2017 kent vijf hoofdopgaven:

In de omgevingsvisie Utrecht (2017) staat wat het gemeentelijke beleid is
over de ‘fysieke leefomgeving’ dat al is vastgesteld door het gemeentebestuur. De omgevingsvisie bevat heel veel verschillende onderwerpen.

1.

2.

Ruimtelijke Strategie Utrecht
In de Ruimtelijke Strategie Utrecht (2016) staat beschreven dat we de groei
van Utrecht gaan opgevangen door te verdichten in de stad en door in
te zetten op gezonde en duurzame stedelijke ontwikkeling. Gezonde en
duurzame verstelijking is een ambitie die veel verschillende domeinen raakt.
In een gezonde stad kan je goed wonen in een gezonde leefomgeving met
schone lucht en bodem en beperkte overlast. Een omgeving die uitnodigt tot
een gezonde levensstijl, aanzet tot beweging, levendig is door de recreatieve en culturele functie van de stad en waar ontmoeting vanzelfsprekend is.

Mobiliteitsbeleid SRSRSB (2016)
Utrecht kent een dynamische ontwikkeling. Naar verwachting groeit de stad
van ruim 330.000 inwoners naar circa 430.000 inwoners rond 2030. Dit zal
het aanzien en gebruik van de stad fundamenteel veranderen. De mobiliteit
zal ook meegroeien, terwijl de beschikbare ruimte hetzelfde blijft. Voor een
gezonde, kwalitatieve doorgroei van de stad is het nodig om de mobiliteit
anders te organiseren.
Op en rond het plangebied zijn geen belangrijke stedelijke ontsluitingsstructuren. Heel Hooggraven Zuid is aangegeven als 30 km zone. De Verlengde
Hooggravense weg is aangeduid als doorfietsroute.

Actualisatie groenstructuurplan (2017-2030)
De Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030 is opgesteld naar aanleiding
van de motie (2016/109) ‘Voor een gezonde groene toekomst’. Met deze
motie wil Gemeente Utrecht dat de stedelijke groenstructuur bijdraagt aan
de nieuwe opgaven die er op de stad Utrecht afkomen. Door bijvoorbeeld de
kwaliteiten van groen en water te bundelen en het natuurlijke kapitaal beter
te benutten. Voor de klimaatopgave is meer groen nodig voor de opvang

3.
4.
5.

Vergroten van de ecologische, recreatieve en landschappelijke kwaliteit van het bestaande stedelijk groen van Utrecht voor mensen,
planten en dieren;
Verbeteren van de bereikbaarheid van de groengebieden rond 		
Utrecht door recreatieve en ecologische verbindingen aan 		
te leggen;
Uitbreiden van de groene buitenruimte door grootschalige groen
gebieden om de stad aan te leggen.
Gezonde verstedelijking
Klimaatadaptie

Uit de kaart van het groenstructuurplan volgt de opgave voor het realiseren
of versterken van een tweetal groene verbindingen op of langs het BEFU-terrein. Het betreft een verbinding langs de Vaartsche Rijn en een verbinding
langs de Liesboswetering. Deze opgave is ruimtelijk en functioneel niet verder uitgewerkt in dit SPVE en dient op projectniveau verder geconcretiseerd
te worden. Uitgangspunt is dat de verbinding de mogelijkheid biedt aan
flora en fauna om zich binnen stedelijk gebied te kunnen verplaatsen.
De hoofdopgaven gezonde verstedelijking en klimaatadaptie vragen om toepassing van nature based solutions bij de ontwikkeling van het BEFU-terrein.
Groen heeft een functie voor de berging van water, versterken van de biodiversiteit en verkoeling. Concreet betekent dit het zoveel mogelijke behouden van bestaande groenstructuren, natuurlijke inrichting voor planten en
dieren, aanplant van bomen en toepassing van groene daken en gevels. Ons
natuurlijke kapitaal draagt dus bij aan gezonde verstedelijking en klimaatadaptatie; anders bouwen, mobiliteit anders benaderen, minder ‘verstenen’
en meer functies van groen en blauw toe passen.

Utrechtse Soortenlijst
De Utrechtse soortenlijst is op 7 juni 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Het is een uitwerking van het geactualiseerde groenstructuurplan dat
als doel heeft het beschermen van voorheen wettelijk beschermde soorten,
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Afbeelding:
plangebied in westelijke richting

die karakteristiek of belangrijk zijn voor de stad en soorten waarvoor de gemeente op nationaal niveau verantwoordelijkheid heeft. De Utrechtse soortenlijst voorziet in de bescherming van deze soorten bij werkzaamheden in
opdracht van de gemeente en via de omgevingsvisie. Het beschermen van
deze soorten en hun leefmilieus draagt bij aan het behoud van de biodiversiteit in Utrecht en past in de ambitie van gezond stedelijk leven.
Bij de vaststelling van de Utrechtse soortenlijst is bepaald dat bij gemeentelijke ruimtelijke plannen en projecten de Utrechtse soortenlijst bij het
natuuronderzoek en ontwikkelingen wordt betrokken. In overeenstemming
met de uitzonderingsbepalingen van de Utrechtse Soortenlijst is dit niet
van toepassing op het project BEFU omdat het initiele flora- en faunaonderzoek voor het plan al is uitgevoerd voordat de Utrechtse Soortenlijst is
vastgesteld. Bij de verdere uitwerking van het plan dient echter wel rekening gehouden te worden met kansen en beschermende maatregelen voor
Utrechtse Soorten.

Welstandsnota
Afbeelding: wandelpad ten zuidzijde van
Liesboswetering

Op de beleidskaart van de Welstandsnota heeft het plangebied twee aanduidingen; de kade langs de Vaartse Rijn heeft de aanduiding ‘Stimulans’.
De als “stimulans” aangeduide gebieden vragen - in het gevalvan nieuwe
ontwikkelingen - vanwege hun bijzondere of markante karakter in het kader
van welstand om extra aandacht voor versterking en stimulering van het
beeld.
De rest van het gebied heeft de aanduiding ‘Open’. Hierbij geldt: Verandering of handhaving van het bebouwingsbeeld is beide mogelijk, zowel
naar structuur als naar architectuur maar met behoud van landschappelijke
waarden. Dit betekent:
• een vrije en open oriëntatie op het bestaande bebouwingsbeeld
• er is ruimte voor vernieuwing
• bij gedeeltelijke veranderingen van de structuur wordt aangesloten op de
bestaande omgeving.
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Gezondheid voor iedereen (2019-2022)
In de Nota Volksgezondheid ‘Gezondheid voor iedereen (2019-2022)’ staat
beschreven dat we in Utrecht streven naar ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’. We zetten in op een aantal speerpunten die éxtra gezondheidswinst
helpen realiseren, één daarvan is een gezonde leefomgeving. We ambiëren
een leefomgeving voor alle Utrechters die zo is ingericht dat gezond leven
gemakkelijk is, de druk op gezondheid zo laag mogelijk is en dat mensen
zich prettig voelen. Zo is er ruimte voor groen en water, er is ruimte om te
spelen, te ontmoeten en te bewegen. Fietsen en lopen is er gemakkelijk. Bij
bouwprojecten stimuleren we de initiatiefnemer om creatieve oplossingen
te bedenken die bijdragen aan positieve effecten aan de gezondheid van
Utrechters.

Woonbeleid
Onlangs is het nieuwe woonbeleid “Utrecht beter in Balans” door het college
vastgesteld. Zoals aangegeven in paragraaf 3.2 wordt voor het BEFU terrein,
op basis van de ambities uit het coalitieakkoord, de uitgangspunten uit de
nieuwe woonvisie en het lokale profiel voor Nieuw Hoograven Zuid, ingestoken op een mix aan sociale huur, middenhuur en koopwoningen. Hieronder
volgen de algemene uitgangspunten per categorie:
Sociale huurwoningen
De gemeente staat voor de opgave om een aanbod sociale huurwoningen in
de stad te realiseren dat past bij de vraag. De vraag neemt toe, terwijl het
aanbod onvoldoende meegroeit. Op alle segmenten binnen de sociale huur
is behoefte aan meer aanbod, daarbij is er een groeiende vraag naar sociale
huur voor bijzondere doelgroepen zoals statushouders en kwetsbare jongeren (zie Actieplan Sociale woningbouw).
Uitgangspunten zijn in ieder geval:
•
•

•
•

De huurder heeft een huisvestingsvergunning.
Toewijzing door de verhuurder is in principe toegestaan, maar het
heeft is wenselijk om de woningen te verdelen via Woningnet. De
corporaties zijn verplicht hun woningen via Woningnet te verhuren.
De woningen moeten ten goede komen aan de huurtoeslagdoel
groep.
De woningen moeten minimaal voor 20 jaar als sociale huurwonin
gen worden verhuurd.

•
•
•

Huurverhoging volgens inflatie (CPI alle huishoudens)
De sociale huurwoningen zijn minimaal 30 m2 gbo
De sociale huurwoningen binnen het project zijn gedifferentieerd
qua grootte.

Middenhuurwoningen
In de stad Utrecht is een grote behoefte aan middenhuur woningen. Daarnaast is er veel ‘afgeleide vraag’: mensen die in sociale huur scheef wonen,
maar een dure huur- of koopwoning niet kunnen betalen. Daarnaast is er
behoefte aan middenhuur van mensen die nét teveel verdienen voor sociale
huur of niet zo lang willen wachten. In 2017 heeft de raad het actieplan
middenhuur vastgesteld om meer middenhuur met voldoende kwaliteit te
realiseren. Meer informatie over de eisen en uitgangspunten die bij dit segment horen, is te vinden via https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrechtsbeleid-voor-middenhuurwoningen-online/
Uitgangspunten uit het actieplan middenhuur zijn in ieder geval:
•
Prijsklasse van de woningen ligt tussen de € 720,42- € 966,15
•

•
•
•

De oppervlakten van de woningen in de middenhuur liggen tussen
minimaal 50 en minimaal 80 m2 GBO afhankelijk van de hoogte
van de huur
De woningen moeten minimaal 20 jaar binnen het middenhuurseg
ment worden verhuurd
De jaarlijkse indexering is: CPI+1%
Inkomenseis: niet hoger dan 48x maandhuur

Koopwoningen
Ook aan koopwoningen is in Utrecht behoefte. Ook in de buurt waarin
dit project gelegen is, zijn nog weinig koopwoningen. De toevoeging van
koopwoningen zorgt hier dus ook voor de gewenste mix aan woningen.
De behoefte aan koopwoningen in alle categorieën is groot. Inzet van de
woonvisie richt zich op de inhaalslag naar betaalbare koopwoningen in het
middensegment (de zogenaamde ‘mixed zone’). In de nieuwe woonvisie is
de prijsgrens voor betaalbare koop € 295.000 (NHG grens) of €307.400 met
energie besparende maatregelen.
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Wijkniveau
Visie Vaartsche Rijn (2003)
In 2003 heeft de gemeente de Visie Vaartsche Rijn opgesteld. Daarin staan
de kenmerken beschreven van de voormalige industriële zone. Daarnaast
wordt in de visie de afwisseling tussen groen en bebouwing als gewenste
kwaliteit aangegeven. Tussen de bouwvelden is ruimte gereserveerd voor
dwarsverbindingen voor langzaam verkeer die Hoograven met de Vaartsche
Rijn verbinden. Op het BEFU-terrein is de ruimte rondom de Liesboswetering
de belangrijke langzaam-verkeersverbinding van en naar het water.
Wijkgroenplan Zuid (2011)
In 2011 heeft de gemeente samen met wijkbewoners het wijkgroenplan voor
wijk Zuid opgesteld. Het wijkgroenplan bestaat voornamelijk uit een lijst
met uitvoeringsprojecten. Het wijkgroenplan heeft als doel meer, beter en
toegankelijk groen in de wijk. Het wijkgroenplan bestaat voornamelijk uit
een lijst met uitvoeringsprojecten.
Eén van de uitvoeringprojecten is het verbeteren van de groen-en wandelstructuur van de Singel. De Liesboschsse Wetering maakt onderdeel uit van
deze structuur.
Afbeelding links: kaart
uit Wijkgroenplan Zuid

Afbeelding rechts:
referentiebeelden bebouwing met industri
eel karakter
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Wijkwaterplan Zuid (2011)
In 2011 heeft de gemeente samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (HDSR) het wijkwaterplan opgesteld. Doel van het wijkwaterplan
is inzicht geven in het huidige functioneren en het beheer van het water- en
rioleringssysteem in de wijk, inzicht geven in de actuele stedelijke ontwikkelingen en de wateropgaven, vastleggen van de chemische en ecologische
doelstellingen en vastleggen van maatregelen waarmee knelpunten in het
watersysteem worden opgelost en de chemische en ecologische doelstellingen worden gerealiseerd. Een van de maatregelen uit het wijkwaterplan is
het verbreding van de Liesboswetering om de doorstroming te verbeteren.

Afbeelding: kaart
verbindingen omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 1

4.2 Ruimtelijk
De verkavelingsrichting haaks op de Vaartsche Rijn en de beeldkwaliteit die
is geënt op het industriële verleden zijn de basis voor de herontwikkeling.
Het industriële werfverleden en het maken is tastbaar in de ruige materialen. Het verleden is onzichtbaar, maar wel voelbaar. Ook de openbare ruimte
die is ingericht als een zoveel mogelijk autoluw veld met groen, vormt de
basis voor het BEFU-terrein, in combinatie met het autovrije boulevardprofiel
aan het water.
In de visie voor de Merwedekanaalzone is een reeks gewenste verbindingen
over het Merwedekanaal opgenomen. Eén van die verbindingen heeft een
brug voor langzaam verkeer die uitkomt ten noorden van de Liesboswetering. Deze verbinding vraagt nog om nadere uitwerking, maar is wel als
reservering opgenomen in het SPVE.
Een andere wenselijke verbinding voor langzaam verkeer is de voetgangersverbinding tussen het BEFU-terrein en het groengebied rondom de steenfabriek. Ook deze brug is opgenomen op de stedenbouwkundige uitgangspuntenkaart.

4.3 Functioneel
Bij de bepaling van het woonprogramma op het Befu terrein wordt rekening
gehouden met de (door het college vastgestelde) woonvisie: ‘Utrecht beter
in Balans’. Hierin ligt de nadruk op realisatie van sociale huur en middenhuur. Daarnaast wordt rekening gehouden met de huidige verdeling van de
woningvoorraad in de wijk Zuid, subwijk Hoograven Zuid en buurt Nieuw
Hoograven Zuid, waar het plangebied onderdeel van uitmaakt.
Het BEFU terrein ligt in de Utrechtse wijk Zuid. Wijk Zuid heeft met 36%
het op twee na hoogste percentage sociale huur van de stad (Overvecht 61%
en Zuid West 38%), en het aandeel particuliere huur in Zuid is met 14% relatief laag.
Gewenst programma
Om te voldoen aan de uitgangspunten van het coalitieakkoord, het woonbeleid en te zorgen voor een betere verdeling van het woningaanbod in dit
deel van de wijk wordt een woonprogramma voorgesteld met circa 30 %
koopwoningen, circa 45% sociale huur en circa 25% middenhuur. Dit sluit aan
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Afbeelding: foto Neerlandiaterrein

op de ambitie om op buurt en blokniveau verschillende woningtypes te mengen. Utrecht gaat voor een inclusieve stad met een diverse samenstelling
waarin iedereen zich welkom en betrokken voelt. We sturen op een breed
scala aan woningtypes, woonoppervlak en woningprijs.
% sociale
huur

% huur
overig

koop

onbekend

Wijk Zuid

36

14

46

4

Buurt Nieuw
Hoograven Zuid
(1534 woningen)

62

6

27

5

Koopwoningen
In de wijk zuid is het percentage koopwoningen laag en in de subwijk Hoograven Zuid is er met name veel vraag naar grotere en grondgebonden (koop)
woningen. Zoals gezegd gaat de voorkeur daarbij uit naar de categorie
koop, in de vorm van grotere grondgebonden woningen.
Afbeelding: Neerlandiakade

Sociale huur
Stadsbreed is er de opgave om sociale huurwoningen toe te voegen. Met dit
project ealiseren we circa 45 % sociale huur. Daarmee wordt ruimschoots
voldaan aan de ambitie uit het coalitieakkoord en houden we het aandeel
sociale huur op pijl conform de uitgangspunten uit de nieuwe woonvisie. Het
totaal aantal sociale huurwoningen binnen dit project wordt verdeeld over
de categorieën één – en tweekamerappartementen en ééngezinswoningen.
Middenhuur woningen
Gezien het zeer lage percentage particuliere huurwoningen in deze buurt
en de ambities vanuit het coalitieakkoord, zetten we ook in op toevoeging
van midden huurwoningen. De te realiseren midden huurwoningen worden
met voorrang aangeboden aan huishoudens die een sociale huurwoning
achterlaten.
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Afbeelding: fabriek
Neerlandia

4.4

Openbare ruimte en groen

In de hoofdstructuurkaart behorend bij Kadernota Openbare Ruimte is het
plangebied aangeduid als ‘compacte stad’. De oever van de Vaartse Rijn
heeft als aanduiding wenselijke groenverbinding. De openbare ruimte in
Utrecht is verdeeld in 3 kwaliteitsniveaus met elk een eigen niveau voor
gebruik, inrichting en beheer. Op deze locatie geldt het kwaliteitsniveau
Domstad. Er geldt een standaardinrichting en basisonderhoudsniveau.
Gezonde verstedelijking vraagt om minimale toepassing van verharding op
het BEFU-terrein en alleen tenzij functioneel noodzakelijk. Groen wordt ingezet als waterbuffer, voor koeling, recreatie en spelen en biodiversiteit. In
contrast met het naastgelegen Neerlandia terrein betekent dat minder steen
en meer groen in de openbare ruimte. Tegelijkertijd moet de samenhang
met het Neerlandiaterrein niet uit het oog worden verloren. Nader ontwerponderzoek is gewenst om deze ambities met elkaar te verenigen en tot een
ontwerp te komen. De opgave is hierbij om een groene inrichting te realiseren én de ruimtelijke samenhang met het Neerlandiaterrein te behouden.
Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de kade (hoofdstructuur)
en de overige openbare ruimte.

Afbeelding: De Arm en
Prozeeweg in zuidelijke richtng

Anders dan bij het Neerlandiaterrein moet er op het Befuterrein worden
onderzocht of er waterpasserende gebakken klinkers kunnen worden toegepast. Door groen toe te voegen tussen de woningen kan de geluidhinder
worden beperkt en wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van hittestress en klimaatadaptatie.
Een deel van het gebied van de Liesboswetering ligt in dit plangebied. Met
de ontwikkeling van deze locatie en de naastgelegen Pagelaan ontstaat de
kans om de Liesboswetering als geheel aan te pakken en een aantrekkelijke
recreatieve, cultuurhistorische en ecologische verbinding te maken tussen
de Vaartsche Rijn en het Kastelenplantsoen. Hiermee worden twee belangrijke gebieden met elkaar gekoppeld en wordt de wijkgroenstructuur versterkt. Voor de gehele Liesboswetering wordt één samenhangend ontwerp
gemaakt.
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4.5 Verkeer en parkeren
De hoofdontsluiting voor het Befu terrein naar de verbindingsweg Verlengde
Hoogravenseweg loopt via de Liesbosweg. Het toevoegen woningen op het
Befu terrein zal de druk op deze wegen vergroten. Dit leidt naar verwachting niet tot een onaanvaardbare toename van de verkeersdruk.
De ontwikkelende partij wordt uitgedaagd om in de ontwikkeling rekening
te houden met concepten op mobiliteitsgebied (deelauto’s deelfietsen). Binnen stedelijk gebied wordt gestimuleerd om duurzame mobiliteitsconcepten
toe te passen. Naast bijvoorbeeld het voorzien in oplaadpalen voor elektrische voertuigen (en mogelijkheden om dit uit te breiden) kan ook gedacht
worden aan het toepassen van andere concepten zoals het aanbieden van
deelauto’s (maar ook deelfietsen).

4.6 Gezonde leefomgeving
Gezonde en duurzame verstedelijking is één van de speerpunten van de gemeente Utrecht. Daarbij toetsen we op een aantal elementen die van belang
zijn voor een gezonde leefomgeving, voor nu en voor in de toekomst: duurzaam omgaan met energie, voorbereiden op klimaatverandering, goede
bodem, water, lucht- en geluidskwaliteit. In een gezonde leefomgeving is
de milieukwaliteit goed, voelen mensen zich prettig en is het gemakkelijk
om te kiezen voor gezond gedrag. Daarom stellen we hoge eisen aan de geluidsniveaus en zal extra aandacht moeten gaan naar een gezond binnenklimaat. Daarnaast moet er extra aandacht gaan naar de overige speerpunten
van een gezonde leefomgeving (prettig voelen en gemakkelijk kiezen voor
gezond gedrag).

Binnenklimaat
Er dient extra aandacht te gaan naar het realiseren van een gezond binnenklimaat. De ventilatie van het gebouw krijgt zijn inlaat aan de ‘schone zijde’
(dus niet de kant van de A12) zodat vieze lucht niet het gebouw ingeblazenwordt. Het aanzuigen van de buitenlucht met behulp van mechanische
ventilatiesystemen met fijnmazige filters kan een effectieve manier zijn om
de fijn stof en roetconcentraties in de binnenlucht te verlagen.
De ventilatie dient gefilterd te worden met F9 filters. Het is van belang
dat hier een meerjarig onderhoudsplan aan wordt gekoppeld omdat met
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vervuilde filters de binnenlucht juist meer wordt verontreinigd. Wanneer
een meerjarig onderhoudsplan niet gegarandeerd kan worden (bijvoorbeeld
wanneer dit afhangt van de huiseigenaar zelf), pas dan geen filtersystemen
toe. Iedere woning dient te beschikken over een geluidsluwe gevel en de
slaapkamers dienen gerealiseerd te worden aan deze luwe zijde. De geluidbelasting binnen moet zal voldoen aan de wettelijke norm van 33dB, mèt
gebruik van ventilatie.

Prettig voelen
Het gebied is autovrij. Hierdoor wordt eventuele geluidsoverlast verminderd
en is er meer ruimte over om een prettige plek te creëren. Groen en water,
de mogelijkheden om te ontmoeten en te ontspannen, de toegankelijkheid
van voorzieningen zijn aspecten die bijdragen aan hoe prettig mensen zich
voelen. Dit plangebied grenst aan de Vaartsche Rijn en aan het Liesbospark
en heeft daarmee water en groen vlakbij. In dit plan wordt gezorgd voor
goede openbare verbindingen daar naartoe. Zo wordt er een brug gemaakt
over de Liesboswetering.
Buren ontmoeten elkaar in de openbare verblijfsruimte tussen de woningen
of aan het water, deze verblijfsruimte krijgen een groene uitstraling en er
moet voldoende bezonning zijn.

Gemakkelijk kiezen voor gezond gedrag
Lopen, fietsen en spelen zijn belangrijke vormen van gezond gedrag voor dit
plan. Door de fietsen direct bij de woning te plaatsen en auto’s verder weg
worden mensen gestimuleerd om de fiets te pakken in plaats van de auto.
Doorgangen door grote bouwblokken zorgt er voor dat lopen gestimuleerd
wordt, omdat de route sneller is. De dagelijkse voorzieningen bevinden zich
in de buurt. Mooie looproutes - met zitplekken - maken het aantrekkelijk om
langs het water een ommetje te maken of om naar het zuiden toe een hardlooprondje te doen. De bushalte is op loopafstand. Speeltuin De Kameleon
is dichtbij en zeer geschikt voor jonge kinderen. In dit plan wordt aangesloten op de bestaande looproute naar de speeltuin. Voor hele kleine kinderen
(tot 3 jaar) zou een speelplekje binnen het plangebied gewenst zijn.

Gezonde toekomst
Onder duurzame ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan die voorziet
in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Voor gebruikers levert duurzaamheid een hoog kwalitatieve
leefomgeving door verhoging comfort, veiligheid en gezondheid.

Klimaatverandering
Het klimaat verandert, we krijgen vaker te maken met extreme droogte,
hitte en heftige regenbuien. Het is belangrijk om de ruimte om ons heen
de komende decennia zo aan te passen, dat de huizen, straten, planten
en dieren deze veranderingen aan kunnen. Een herontwikkelingslocatie
als deze leent zich bij uitstek om aan dit uitgangspunt invulling te geven.
Bijvoorbeeld door meer groen en minder stenen op straat, in tuinen en
zelfs op daken toepassen zodat regenwater beter wordt vastgehouden. De
ontwikkelaar wordt gevraagd om tot oplossingen te komen voor de opgaven
‘Gezonde Stad’ en ‘Klimaatverandering’.
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Hoofdstuk 5 Onderzoek en haalbaarheid
5.1 Geluidhinder
Het Befu-terrein is gelegen in de geluidszone van de A12 en andere lokale
(50 km/uur) wegen. Tevens ligt het plan in de nabijheid van bedrijven als de
ARM en bedrijven op de Merwedekanaalzone (zie hiervoor verder de paragraaf bedrijven en milieuzonering).
De A12 wordt op voorhand gezien als de belangrijkste en meest bepalende
verkeerslawaai geluidsbron voor de planontwikkeling. Voor de A12 is begin
2017 het Tracébesluit (TB) ring Utrecht vastgesteld. Hierin worden geluidsschermen met een hoogte van 7 meter voorzien. Dit heeft een positief effect
op de geluidssituatie ter plaatse. Dit TB is nog niet onherroepelijk omdat er
nog een beroepsprocedure loopt bij de Raad van State. Bij de ontwikkeling
van dit gebied mag, conform de wet, zolang het beroep inzake het TB niet is
uitgesproken, geanticipeerd worden op deze geluidschermen bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Als de Raad van State het TB vernietigt staan
er geen schermen meer. Dan moet er worden uitgegaan van een situatie
zonder schermen. Cruciaal is hierbij de datum van vaststelling van het bestemmingsplan door de raad.
Geluidsonderzoek is nodig om te kunnen beoordelen of er sprake is van
een goede ruimtelijke ordening c.q. leefomgevingskwaliteit; input voor een
gezondheidsparagraaf en voor de toetsing aan het gestelde in de Wet geluidhinder en de Geluidnota Utrecht 2014-2018. Belangrijk om te vermelden
is dat het geluidsonderzoek tenminste aan moet sluiten op hetgeen in het
ruimtelijk plan maximaal mogelijk wordt gemaakt. Dus als de bestemming
ruimer is dan het “bouwplan” dient het geluidsonderzoek ten behoeve van
het ruimtelijk plan afgestemd te zijn op de maximale invulling.
Bij het doen van geluidsonderzoek ten behoeve van het Befu terrein dienen
de actuele gegevens uit het geluidregister met betrekking tot schermen
en brongegevens te worden gehanteerd. Het geluidregister is een wettelijk
voorgeschreven informatiebank waarin de gegevens voor geluidsonderzoek
van rijksinfrastructuur zijn opgenomen. Hangende de beroepszaak mag
worden uitgegaan van de maatregelen zoals besloten in het TB en zijn opgenomen in het geluidregister.
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Voor de overige 50 km/uur wegen, o.a. Winthontlaan, Zeehaenkade, dient
bij het mobiliteitsloket van de gemeente Utrecht (via Email: MMMBVerkeersond@utrecht.nl) verkeersgegevens opgevraagd te worden om geluidsonderzoek te verrichten.
Nabij de A12 vindt gebiedsontwikkeling plaats middels de plannen BEFU
en Pagelaan 1 (respectievelijk circa 76 en maximaal 160 woningen). Deze
gezamenlijke planontwikkeling zorgt voor extra verkeersbewegingen in de
wijk op de Hooft Graaflandstraat. In het kader van een beoordeling van een
goede ruimtelijke ordening en overeenkomstig het gestelde in de Geluidnota
Utrecht 2014-2018 zijn de geluidseffecten hiervan in beeld gebracht en is
een afweging gemaakt over de aanvaardbaarheid.
Op grond van de geluidnota dienen bij een toename van meer dan 1.5 dB
zonder meer maatregelen af gewogen te worden. Echter bij de beoordeling
van de aanvaardbaarheid is, in dit specifieke geval ook het feit betrokken
dat er overeenkomstig het Actieplan Geluid op het noordelijk deel van de
Hooft Graaflandstraat sprake is van een geluidsknelpunt. Een verbetering
van de geluidsituatie is daar gewenst.
De geluidstoename op het zuidelijk deel van de Hooft Graaflandstraat
bedraagt weliswaar net geen 1.5 dB en op het noordelijke deel circa 0.7
dB. Desondanks is het vanuit leefbaarheid en gezondheid wenselijk om het
bestaande wegdek van Dicht Asfalt Beton (DAB) te vervangen door Modus
(geluidsreducerend wegdek). Hiertoe zal in samenhang met de onderhoudsen beheerscyclus; aanpak riolering en dergelijke een natuurlijk moment worden bepaald om de Hooft Graaflandsstraat ten laste van BEFU en Pagelaan te
voorzien van een stiller wegdek. Per saldo zal er hierdoor op het zuidelijke
deel van de Hooft Graaflandstraat sprake zijn van een standstill situatie omdat Modus 1.5 dB stiller is dan DAB en op het noordelijk deel van een lichte
verbetering. Hierdoor kan zonder meer gesteld worden dat ten aanzien van
de verkeersaantrekkende werking van de plannen in samenhang sprake is
van een goede ruimtelijke ordening en deze twee gebiedsontwikkelingen
een bijdrage aan de uitvoering van het gemeentelijke Actieplan geluid.

5.2 Luchtkwaliteit
Het plangebied ligt tussen de 250 en 320 meter van de A12. Voor lucht
gelden enkele afstandscriteria tot drukke wegen die de plannen gezonder
maken. Binnen 300 meter van een snelweg mogen geen nieuwe gevoelige
bestemmingen (scholen, kinderopvang, bejaardenhuizen, verpleeghuizen)
worden gerealiseerd. Woningbouw is mogelijk. Wel wordt geadviseerd om
maatregelen te treffen om een zo gezond en prettig mogelijk woonklimaat
te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan doelgroep, de situering en oriëntatie
van de bebouwing, indeling woningen, ventilatie etc.
Er worden circa 76 woningen gebouwd op het Befuterrein, hetgeen inhoudt
dat de ontwikkeling een Niet In Betekenende Mate ontwikkeling is. Daarmee
wordt voldaan aan het gestelde in artikel 5.16 eerste lid 1, onder c, van de
Wet milieubeheer. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening
is het echter van belang om vast te stellen dat er geen grenswaarde overschrijdingen plaats vinden. Dat dient middels een luchtkwaliteitsonderzoek,
op basis van actuele inzichten (actuele achtergrondconcentraties en actuele
emissiefactoren) te worden onderbouwd.
Ten behoeve van het bestemmingsplan zal de berekening opnieuw moeten
worden uitgevoerd met de dan meest actuele gegevens en gebruik van het
meest actuele verkeersmodel. De hiervoor benodigde verkeerscijfers kunnen
bij de gemeente Utrecht worden opgevraagd. Op die manier kan aangetoond
worden dat in de toekomstige bestemmingsplansituatie aan het gestelde in
artikel 5.16 eerste lid 1, onder a, van de Wet milieubeheer wordt voldaan.

5.3 Externe veiligheid
De locatie ligt op 250 tot 350 meter van de A12. Over de A12 vindt transport
plaats met gevaarlijke stoffen en vormt daarmee een extern veilgheidsrisico
voor het plangebied. Voor de A12 bestaat er zowel een plaatsgebonden
risicocontour als een plasbrandaandachtsgebied. Deze reiken niet verder
dan 30 meter vanaf de rand van de snelweg en leggen geen beperkingen op
voor het plangebied. Wel ligt de planlocatie binnen het invloedsgebied van
de A12. Dit betekent dat een beperkte verantwoording van het groepsrisico
moet worden uitgevoerd. Een berekening van het groepsrisico is niet nodig
omdat de afstand groter is dan 200 meter.

Een beperkte verantwoording brengt mogelijk enkele maatregelen (vluchtwegen, afsluitbare ventilatiesystemen) met zich mee, maar zal verder geen
belemmering vormen voor het plangebied. De maatregelen moeten in overleg met de Veiligheidsregio Utrecht worden bepaald. Andere risicobronnen
(transportroutes, buisleidingen, bedrijven) liggen alle op te grote afstand om
van invloed te zijn op de planlocatie.

5.4 Bedrijven en milieuzonering
De gemeente Utrecht streeft naar een situatie waarin wonen en werken in
de stad op een goede manier samengaan. Beide functies zijn zeer belangrijk
voor Utrecht. Milieuzonering is het middel om nu en in de toekomst:
te voorkomen dat milieuhinder van bedrijven een negatieve invloed
heeft op de gevoelige functies in de omgeving;
te vermijden dat de bedrijvigheid wordt belemmerd door de aanwezigheid van woningen en andere gevoelige functies in de nabijheid.

•
•

Van belang zijn de invloed van geluid, geur, stof en gevaar van bedrijfsactiviteiten op de gevoelige bestemmingen in de omgeving. Bij de beoordeling
zijn primaire factoren:
het type gevoelig gebied (rustige woonwijk of gemengd gebied)
de situering van bedrijven (bedrijventerrein of functiemenging).

•
•

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden gebruikt Utrecht de
VNG-uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ uit 2009. Daarnaast kunnen er
ook nog specifieke afstandscriteria van toepassing zijn uit milieuwetgeving,
zoals het Activiteitenbesluit of de veiligheidsregelgeving (Bevi). Deze wettelijke criteria zijn primair van toepassing bij de beoordeling van de gewenste
ontwikkelingen.
Het plangebied grenst in het oosten aan Stichting De Arm, kringloopcentrum. Ten noorden van het plangebied bevindt zich in de oude Neerlandiafabriek een horecavestiging en aan de westzijde van de Vaartse Rijn ligt
bedrijventerrein Kanaleneiland. Hier bevinden zich twee bedrijven: Terberg
autoleasing en het Leger des Heils.
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Afbeelding plangebied
in relatie tot milieu
zones

30 - Stedenbouwkundig Programma van Eisen BEFU terrein, concept juni 2019

Conform de vigerende planologische situatie zijn ter plaatse van de Arm en
ter plaatse van bedrijventerrein Kanaleneiland activiteiten met een milieucategorie 3.1 toegestaan. Voor dergelijke activiteiten geldt in een rustige
woonwijk een richtafstand van 50 meter, gemeten vanuit de bestemmingsplangrens.
Op de kaart op pag. 30 zijn de wettelijke zones (vanwege de planologische
situatie) aangegeven. De bedrijven die aan de overzijde van het Merwedekanaal gelegen zijn bevinden zich op een afstand van meer dan 50 meter tot
de uiterste bestemmingsgrens van de woonbestemming. Daar komt bij dat
de bestaande bedrijfsvestigingen een categorie 2 bedrijf zijn, waarvan de
aan te houden aftand tot een rustige woonwijk 30 meter is.
De planologische milieuzone van De Arm valt over de oostelijke zijde van
het plangebied. Verwacht werd dat het bepalende milieuaspect geluid zou
zijn. Inmiddels is door middel van onderzoek door LBP Sight de feitelijke
geluidssituatie in beeld gebracht en is er een gesprek geweest met de eigenaar/exploitant van De Arm. Om woningbouw in het plangebied mogelijk te
maken, zouden maatregelen bij de Arm moeten worden getroffen.
Een mogelijke maatregel kan het afschermen/overkappen van het buitenterrein zijn, zodanig dat de metaalcontainer (en de hout- en elektronica
container) wordt afgeschermd. Dit is echter alleen voldoende effectief indien
de overkapping wordt uitgevoerd als af te sluiten gebouw. Dit gebouw moet
dan voldoende hoog zijn voor vrachtwagens om de containers te wisselen.
Vervolgens is uitgezocht voor de Arm wat de uitbreidingsmogelijkheden zijn
voor het maken van een voorziening voor de metaalcontainer. Volgens het
vigerende bestemmingsplan bedraagt het maximaal bebouwingspercentage
bedraagt 70%. Dat is volledig benut. Er zijn dus geen uitbreidingsmogelijkheden meer binnen het bestemmingsplan Prozeeterrein.
Een optie is het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat bebouwing kan
worden toegevoegd en de container in een afgesloten gebouw kan worden
geplaatst. Een andere optie is om via een maatvoorschrift (voor geluid) op
grond van het Activiteitenbesluit af te wijken van de standaard geluidvoorschriften. Met dien verstande dat het gemiddelde en maximale geluidsni-

veau niet hoger mag zijn dan 5 dB boven de grenswaarde. En er moet wel
worden aangetoond dat de woningen dan een voldoende geluidsisolatie
hebben om de binnenwaarde te borgen.

5.5 Bodemkwaliteit
Op de locatie zijn in het verleden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Op
de locatie zijn (sterke) verontreinigingen aanwezig met zware metalen, PAK,
minerale olie, PCB en asbest. In 2004 is een besluit op “ernst en urgentie”
opgesteld. Asbest en PCB worden in dit besluit niet genoemd maar zijn bij
de instemming met een deelsaneringsplan (9-1-2014, kenmerk 14.000159)
wel tot hetzelfde geval gerekend. Uit de actualiserende onderzoeken blijkt
dat de olieverontreinigingen zijn afgenomen qua gehaltes en qua omvang.
In de praktijk vindt dus ook geen verspreiding plaats.
Wanneer er een eerste ontwerp is moet een actualiserend onderzoek worden
uitgevoerd. Hiertoe moet eerst een goede inventarisatie worden gemaakt
van de beschikbare gegevens zodat een onderzoek “op maat” kan worden
uitgevoerd. Resultaten van dit onderzoek kunnen ongeveer 2 maanden na
opdrachtverlening beschikbaar zijn. Vervolgens moet een saneringsplan
worden opgesteld en een beschikking worden genomen op het saneringsplan (formeel 15 weken + 6 weken tot onherroepelijk).
Als er duidelijkheid is over de instemming met het saneringsplan kan een
bestek/werkstaat worden opgesteld voor de sanering en kan een meervoudig onderhandse aanbesteding plaatsvinden (samen ongeveer 2 maanden).
De aannemer kan vervolgens na ongeveer één maand starten.
De sanering zal bestaan uit ontgraven. Indien de betonvloeren zijn verwijderd is de uitvoeringsduur sanering naar verwachting één maand. Omdat
er gegraven zal moeten worden tot aan de kade/oever kan het noodzakelijk
zijn hier extra maatregelen te treffen die (hoge) extra kosten met zich mee
kunnen brengen. De gemeente draagt de gesaneerde grond over op basis
van een goedgekeurd DO.
Voordat de betonnen vloeren worden gesloopt, moet er onderzoek gedaan
worden naar de mogelijkheden om het beton te upcyclen.
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Op een deel van het terrein ligt een grondwal. Deze bestaat uit verontreinigde grond en maakt dus onderdeel uit van de saneringsopgave.
Uiteraard past het toepassen van uitlogende stoffen(zink, lood en koper)
naar de bodem niet bij een duurzame stad.

5.6 Cultuurhistorie en Archeologie
Cultuurhistorie

recht op de Vaartscherijn, de Liesboswetering en het sluisje in de wetering
als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Archeologie
Het plangebied ligt op de archeologische waardenkaart van de gemeente
Utrecht in een zone met hoge archeologische verwachting.

Het terrein ligt in een gebied met een lange geschiedenis, die begint met de
loop van de nog onbedijkte Rijn. De Vaartscherijn wordt in twee fasen (1148
en 1288) gegraven als verbinding van Utrecht met de Lek. Het gebied ten
oosten van de Vaartscherijn heet Oostraven en is waarschijnlijk als ontginning in de 12e eeuw vanaf de Vaartscherijn in cultuur gebracht. Oostraven is
opgedeeld in de polders Hoog- en Laagraven, met als scheiding de Laagravensedijk.

Het Liesboschpark ligt ten zuiden van de Kromme Rijn, een aftakking van de
Nederrijn bij Wijk bij Duurstede. De Kromme Rijn is rond 1250 voor Chr. ontstaan en ontwikkelde zich tot de belangrijkste arm van de Rijn. Bij Utrecht
vertakte de stroom zich in de Oude Rijn en de Vecht. Al in de Romeinse tijd
was er sprake van toenemende verzanding van de Kromme Rijn, mede door
het ontstaan van de Lek in de eerste eeuw na Chr. In 1122 na Chr. werd de
Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede afgedamd.

De verkaveling langs de Vaartscherijn bestaat uit grote min of meer rechthoekige kavels loodrecht op het kanaal. Daarachter ligt in noord-zuidrichting het typische slagenlandschap. De Vaartscherijn was lange tijd een van
de belangrijkste handelsroutes van Utrecht. Pas eind 19e eeuw werd deze rol
overgenomen door het Merwedekanaal.
Aan weerszijden van de Vaartscherijn ontstaat al vroeg bedrijvigheid in de
vorm van scheepswerven, steen- en pannenbakkerijen en houtzaagmolens.
Vanaf de 17e eeuw komen er buitenplaatsen, met name aan de oostkant,
gecombineerd met industriële activiteiten. In de 19e eeuw wordt het gebied
opgenomen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Vaartscherijn wordt
onderdeel van het inundatiesysteem en staat via de Liesboschwetering
(een oude ontginningssloot) in verbinding met een inundatiekanaal (nu de
Julianaweg).In 1870 wordt daartoe een sluisje in de Liesboswetering gelegd.
Naast de Liesboswetering loopt de Liesbosweg.
Rond 1900 ontwikkelt zich een intensieve bedrijvigheid op de grote kavels
aan de Vaartscherijn. In 1957 vestigt de Betonmortelfabriek Utrecht (BEFU)
zich met opslag en installaties op dit terrein Aan de Verlengde Hoogravenseweg wordt in de loop van de jaren een aantal kantoor/ bedrijfsruimten
opgericht. De belangrijkste cultuurhistorische waarden zijn – naast de archeologische waarden – de karakteristieke blokvormige kavelstructuur lood-

Beddingafzettingen van de Kromme Rijn liggen meer dan 1 km ten noorden
van het onderzoeksgebied. Ter hoogte van het Liesboschpark is waarschijnlijk alleen sprake van komafzettingen van deze rivier. Circa 500 m ten
noorden van het onderzoeksterrein ligt nog een oudere stroomgordel in de
ondergrond, namelijk de Houtense stroomgordel, eveneens een aftakking
van de Rijn. Deze kende een actieve fase van circa 2200 tot 800 voor Chr.
Ook van deze smalle stroomgordel is het niet waarschijnlijk dat oeverafzettingen tot binnen het onderzoeksterrein zijn afgezet.
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Bij de Archeologische Begeleiding van de sanering van het naastgelegen
Liesboschpark zijn over het gehele onderzoeksterrein sporen aangetroffen in de vorm van restanten muurwerk, greppels, een ophogingslaag ten
westen van de ruïne van de steenfabriek en concentraties vondstmateriaal.
De oudste sporen betreffen restanten van greppels of sloten gevuld met
aardewerk, glas, metaal en bouwmateriaal. Deze vondsten dateren uit late
zestiende en vroege zeventiende eeuw.

5.7 Water
Als doel is gesteld om het voormalige BEFU-terrein zo klimaatrobuust en
duurzaam mogelijk in te richten. Dit betekent dat het hemelwater maximaal
op het te ontwikkelen terrein wordt verwerkt (geïnfiltreerd) en niet wordt
afgevoerd.
Om de waterhuishouding op orde te houden en wateroverlast te voorkomen,
zijn op grond van de Keur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
(HDSR) bij een verhardingstoename van meer dan 500 m2 maatregelen vereist (dit is de ondergrens voor watercompensatie binnen de bebouwde kom).
Als maatregel wordt een compensatie aan oppervlaktewater geëist van 15%
gerekend over de verhardingstoename of 45 mm berging per m2 gerekend
over de oppervlaktetoename. 75% van de berging moet op eigen terrein
worden gerealiseerd.
De woningen moeten het hemelwater en afvalwater gescheiden aanbieden
aan de voorzijde. Het hemelwater wordt bij voorkeur bovengronds afgevoerd en vanaf maaiveld geïnfiltreerd. Middelen om vanaf maaiveld te infiltreren zijn waterpasserende verharding en wadi’s. Om bij extreme neerslag
wateroverlast te voorkomen kan een overloop naar het oppervlaktewater
aangelegd worden.
Vegetatiedaken is een van de mogelijkheden om hemelwater vast te houden
binnen het gebied. Ondergrondse berging en infiltratie van IT-riolen of
ander systemen heeft niet direct de voorkeur. Er zal alleen een riool voor het
huishoudelijke afvalwater worden gelegd, een dwa-riool en geen hemelwaterriool.
Voor de specifieke eisen aan de huisaansluitingen (kleur, materiaal, diepte,
diameter, ontstoppingstuk etc.) wordt verwezen naar het HIOR (Handboek
Inrichting Openbare Ruimte; zie http://www.utrecht.nl/handboek-openbareruimte/ en de bepalingen van de aansluitvergunning. De sleuven van de
huisaansluitingen dienen met goed doorlaatbaar zand te worden opgevuld
om de ontwatering van de kruipruimten te verbeteren. Voor alle aansluitingen op het gemeentelijk riool dient een aansluitvergunning bij de gemeente
te worden aangevraagd.

Er is een wens vanuit het wijkwaterplan om het naastgelegen oppervlaktewater aan de zuidzijde van het BeFu terrein te verbreden, dit biedt kansen
voor een eventuele compensatie bij een wateropgave. Door een natuurvriendelijke oever te creëren kan het duurzame karakter van het plangebied
worden vergroot.
Korte inventarisatie van water gerelateerde gebiedskenmerken:
Waterpeil NAP + 0,58 m Merwedekanaal en watergang zuidzijde plangebied;
Plangebied zelf ligt in peilgebied NAP + 0,23 m;
Grondwaterpeil, gemiddeld lage grondwaterstand (GLG) NAP -0,10 m;
Grondwaterpeil, gemiddeld hoge grondwaterstand (GHG) NAP +0,10 m;

•
•
•
•

5.8 Flora en fauna
Natuurwetgeving
De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van planten, dieren,
natuurgebieden en bossen in Nederland. Ruimtelijke plannen en ontwikkelingen dienen getoetst te worden aan de verbodsbepalingen uit deze wet. In
dat kader is een quickscan uitgevoerd, waaruit volgt dat het terrein mogelijk
van betekenis is voor beschermde vleermuizen en vogels. Naar de aanwezigheid van deze soortgroepen wordt nader onderzoek uitgevoerd. Uit dit
onderzoek kan volgen dat voor de ontwikkeling een ontheffing aangevraagd
dient te worden en dat op het terrein mitigerende of compenserende maatregelen getroffen moeten worden om negatieve effecten op beschermde
soorten te voorkomen.
Diervriendelijk bouwen
Ontwikkelaars in Utrecht moeten diervriendelijk bouwen als de gemeente
de grond verkoopt. Deze verplichting is gekoppeld aan de in het kader van
de Wet natuurbescherming afgegeven ontheffing ‘diervriendelijk bouwen’.
Diervriendelijk bouwen betekent dat in nieuwbouw voorzieningen worden
getroffen voor vogels, vleermuizen en andere dieren. Een voorbeeld is het
inbouwen van nestkasten, groene daken en het toepassen van hagen als
erfafscheiding.
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Utrechtse Soorten
Met de Utrechtse soortenlijst wordt de bescherming van de in deze nota
aangewezen soorten bij ruimtelijke ontwikkeling en beheer vastgelegd, door
middel van opname in de omgevingsvisie en in de gedragscode. Toevoeging van het soortenbeleid aan de Omgevingsvisie Utrecht zorgt ervoor dat
bescherming van deze planten en dieren één van de aspecten is die wordt
meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Met de stappen 1. Onderzoek,
2. Alternatieven, 3. Mitigeren, 4. Compenseren, 5. Expliciete keuze, wordt
voorkomen dat Utrechtse soorten uit onze stad verdwijnen, terwijl gebiedsontwikkeling mogelijk blijft.
Per ontwikkeling wordt gekeken naar de mogelijkheden en kansen voor
Utrechtse Soorten. Bij de ontwikkeling van het BEFU-terrein kan gelet op de
omgeving gedacht worden aan merel en tjiftjaf (bomen en bosplantsoen),
kattenstaartbij (natuurvriendelijke oevers), resedamaskerbij (wouw en wilde
reseda in openbaar groen), wilde marjolein en ruig klokje.

Afbeelding: foto
Liesboswetering en
Merwedekanaalzone

Groene verbindingen groenstructuurplan
Uit het geactualiseerde groenstructuurplan volgt de opgave om langs de
Vaartsche Rijn en de Liesboschwetering groene verbindingen te realiseren.
De Vaarsche Rijn heeft een harde beschoeiing en de ontwikkeling van een
groene verbinding is hier een uitdaging. Gedacht kan worden aan toepassing van muurvarenvriendelijke mortels bij metselwerk. Op de kade kan een
groene verbinding middels bomenrijen en een doorlopende groenstrook
worden gerealiseerd.
De Liesboswetering heeft reeds een groene inrichting. Hier is op de oever
van het BEFU-terrein een natuurlijk bos ontstaan met wilgen en ondergroei
en een daarmee samenhangende rijke biodiversiteit. Behoud en versterking
van deze groene verbinding is uitgangspunt bij de ontwikkeling van het terrein. Dit vraagt om inspanning van de bomen voor zover hun staat dat toelaat en aanplanten van inheemse bomen en struiken ter versterking. Deze
groene verbinding is, exclusief Liesboswetering, tenminste 15 meter breed
langs de Liesbosweg en elders tenminste 20 meter breed.
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De oevers van de Liesboswetering dienen natuurvriendelijk te worden
ingericht. Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk voor dieren die in of aan
het water leven zoals vissen, amfibieën, libellen en de kleine waterdiertjes
die het water gezond houden; de zogenaamde macrofauna. Oeverplanten
leveren beschutting voor waterdieren, plekken om hun eitjes tussen af te
zetten, en langs de stengels kunnen volwassen libellenlarven uit het water
kruipen. In de ondiepe zones van de oevers ontstaan er plekken waar het
water snel opwarmt, dit is gunstig voor de ontwikkeling van eitjes van vissen
en amfibieën.

5.9 Bomen
In november 2018 is op het terrein een bomeninventarisatie uitgevoerd.
Hierbij zijn alle bomen met een diameter van 15 cm en meer (op 1.30
hoogte) geinventariseerd. Op het terrein staan 52 bomen. Dit zijn voornamelijk Wilgen, Esdoorns, Essen en Iepen. De meeste bomen zijn 20 tot 30
jaar oud en hebben een omvang van ongeveer 10 meter hoog. Een klein deel
van de bomen is groter en heeft een hoogte van ongeveer 15 meter. Het
merendeel van de bomen (ongeveer 2/3) heeft een goede conditie en goede
toekomstverwachting. Wel hebben veel bomen een matige vorm (scheefstand, gesplitste stam etc). Veel van de bomen zijn hier niet geplant maar
spontaan opgekomen.
De bomen op en rond het plangebied maken geen deel uit van de hoofdboomstructuur. Het streven is wel zoveel mogelijk bomen op het terrein te
behouden.
Vanaf 21 november 2018 is er voor iedere boom die gekapt wordt een herplantplicht. Het opnieuw planten van bomen of andere vormen van groen
gebeurt op de locatie waar gekapt wordt of in de buurt daarvan. Kan dat
niet, dan mag het ook ergens anders in de stad.

5.10 Duurzaamheid
De gemeente Utrecht heeft in haar energieplan (2016) op energiegebied een
duidelijke ambitie vastgelegd. In het Energieplan is opgenomen dat Utrecht
in 2030 CO2-neutraal is. Ontwikkel- en herstructureringslocaties bieden
kansen om een bijdrage te leveren aan de realisatie van deze ambitie. De
inzet van maatregelen om de CO2-uitstoot vergaand te verminderen gaat

in de volgorde: energiebehoefte verminderen, inzet van duurzame bronnen
en, tenslotte, een zo efficiënt mogelijke omzetting van primaire energie in
warmte en kracht. Die klimaatambities betekenen een fors lagere energieprestatie.
Onder duurzame ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan die voorziet
in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Dit houdt in dat het streven is naar een evenwicht tussen
de 3 P’s: People (sociale component), Planet (ecologie en milieu) en Profit
(economie). Voor gebruikers levert duurzaamheid een hoog kwalitatieve
leefomgeving door verhoging comfort, veiligheid en gezondheid. Het levert
tevens kostenbesparing op én het is goed voor het milieu.

Energie
Utrecht wil een duurzame stad zijn. Duurzame ontwikkeling betekent dat
de keuzes die nu gemaakt worden, ervoor zorgen dat Utrecht ook in de toekomst aantrekkelijk is voor haar bewoners en bedrijven. Utrecht wil in 2030
klimaatneutraal zijn.
De Utrechtse ambitie is dan ook dat nieuwe woningen met een EPC 0 gerealiseerd worden. Energieneutraal bouwen heeft de toekomst. De gemeente
heeft in 2017 de motie 2017/61 aangenomen waarin de raad aangeeft dat
bij alle nieuwbouw in Utrecht BENG (NEN 2170) wordt gebouwd. Vanaf 2021
moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG-eisen (BENG = Bijna
energie Neutraal Gebouw).
Dit instrument wordt door het Rijk gehanteerd om de mate van energieneutraal bouwen van gebouwen te bepalen. Het instrument geeft de minimale
eis aan waaraan nieuwbouw moet voldoen, het instrument is nog in ontwikkeling.
De vertaling van deze verplichting naar de Utrechtse duurzaamheidsambities betekent:
1. Alle woningen hebben een energiebehoefte van ten hoogste 25kWh/m².jr,
conform BENG 1 (NEN 2170).
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2. Alle woningen zijn Nul-Op-de-Meter (NOM). De woning wekt gedurende
een jaar net zoveel energie op als een gemiddeld huishouden in een jaar
verbruikt.
3. Grondgebonden woningen sociale huur en middenhuur hebben een GPR
gebouwscore tussen de 8,0 en 8,1. Grondgebonden woningen koop hebben een GPR gebouwscore van minimaal 8,25. Appartementen hebben een
GPR gebouwscore van minimaal 8,15. Voor alle woningen geldt hierbij een
gemiddelde over de vijf onderdelen. De GPR gebouw berekeningen dienen
gemaakt te worden door een GPR gebouw expert.
Afbeelding: circulair
bouwen

zijn, waarin geen grondstoffen meer verspild worden, maar in de circulaire
kringloop blijven. Binnen deze context heeft de gemeenteraad in 2016 motie
252 ‘Motie circulair bouwen’ aangenomen. In deze motie spreekt de raad
haar mening uit dat circulair bouwen in Utrecht de norm moet zijn, en wie
niet aan deze norm kan of wil voldoen gedegen en goed moet onderbouwen
waarom dit niet kan. Vanuit de motie wordt daarom circulair bouwen door
de gemeente sterk uitgedragen.
Zo ook bij de ontwikkeling van het BEFU terrein.

4. De warmtevoorziening mag niet bestaan uit pelletkachels of andere vormen van individuele verbrandingsinstallaties. Een eigen warmtenet gebruikmakend van bijvoorbeeld WKO is ook toegestaan. Bij gebruik van luchtwaterwarmtepompen mogen de buitenunits geen geluidsoverlast veroorzaken.
Ook ontwikkelaars van particuliere woningen dienen een bijdrage te leveren
aan de duurzaamheidsdoelstellingen. De overall duurzaamheidsprestatie zal
worden uitgedrukt in een GPR-score waarvan de voorwaarden zoals hierboven aangegeven worden gesteld. De afspraken, vastgelegd in de ontwikkelovereenkomst, moeten in ieder geval leiden tot energiezuinige, kwalitatief
goede woningen met lage woonlasten.
Duurzaamheid in de bouw betekent producten, diensten en werkwijzen bedenken en introduceren die niet, of in elk geval minder, belastend zijn voor
mens en milieu. Kortom toekomstgericht denken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zeer goed geïsoleerde woningen met dubbel (extra isolerend)
glas, daarnaast wordt gewerkt met FSC gekeurd hout. De toiletten kunnen
worden gespoeld met regenwater zodat er geen “goed” drinkwater wordt
verspilt.

Circulair bouwen
Circulair bouwen heeft de toekomst. Toenemende schaarste van grondstoffen dwingt ons zuiniger om te gaan met het beschikbare, en waar mogelijk
hoogwaardig her te gebruiken. Dit geldt niet enkel voor bouwen, maar voor
de economie in zijn geheel. In 2050 wilt Utrecht een circulaire economie
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Circulair bouwen is de norm. Het doel van circulair bouwen is het koppelen van de afvalstromen in de bouw aan de bouwstromen, zodat er zo min
mogelijk afval ontstaat en schaarse grondstoffen binnen de gebruikscyclus
blijven. Gevraagd wordt hoe men circulair bouwen in het ontwerp toepast,
onder meer betreffende ingaande materiaalstromen, flexibel en demontabel
bouwen en registreren van grondstoffen (materialenpaspoort).
Door ieder gebouw te voorzien van een materialenpaspoort wordt hergebruik van materialen eenvoudiger en door het toepassen van een materialenpaspoort kan men slim ontwerpen en bouwen en daarmee invulling
geven aan de doelen van de gemeente Utrecht voor een circulaire economie.

Tijdens de ontwerpfase dient dus al nagedacht te worden over toekomstige aanpassingen en functies van een gebouw. Volgens dit uitgangspunt
benader je een gebouw als een bouwpakket. Dan kan een woongebouw later
eenvoudig worden aangepast of uit elkaar gehaald en vertegenwoordigt
in demontabele toestand waarde. Met deze gegevens kunnen materialen
tussen gebouwen worden uitgewisseld en hergebruikt. Het Madaster is een
platform wat hierop inspeelt. De mate van herbruikbaarheid in de toekomst
is een belangrijk apect in de opdrachtverlening. Circulair beperkt zich niet
tot het bouwen, maar strekt zich ook uit in het toepassen van (bouw)materialen in de openbare ruimte. Dit moet in het bestek van de inrichting van de
openbare ruimte tot uitdrukking komen.

Voor ontwikkelingen met appartementen en/of grondgebonden woningen
zonder achtertuin is “Het Nieuwe Inzamelen” NIET van toepassing. In de
openbare ruimte worden kringlooppunten geplaatst die bestaan uit ondergrondse containers voor papier en karton, plastic, blik en pak. In verband
met mogelijk geluidsoverlast worden geen containers voor glas geplaatst
in de directe woonomgeving. Bewoners van de eerst 4 verdiepingen kunnen
hun groente-, fruit- en tuinafval inzamelen met een “city bin” (40 liter emmer). Voor het overige afval (“restafval”) worden ondergrondse containers
geplaatst (op kosten ontwikkelaar) op maximum 125 m van alle woningen.
Per ondergrondse restafvalcontainer kunnen ongeveer 40 huishoudens
worden aangesloten.

5.11 Kabels en leidingen
Er ligt op het uit te geven terrein alleen een middenspanningsleiding.

5.12 Afvalinzameling
Voor ontwikkelingen met woningen met tuinen en achteruitgangen (achterpaden die aansluiten op de openbare weg) is “Het Nieuwe Inzamelen” van
toepassing. Dit betekent dat ieder huishouden 3 kliko’s krijgt : 1 voor GFT
(groente-, fruit- en tuinafval), 1 voor papier en karton, en 1 voor PBP (plastic,
blik en pak). De kliko’s hebben een inhoud van 240 liter voor PBP (ook verkrijgbaar in 140 liter), 140 liter voor papier en 140 liter voor GFT. De klikos
dienen op eigen terrein gestald te worden (niet op de openbare weg).
In het plan dient er rekening gehouden te worden met een klikoverzamelplaats. Verzamelplaatsen bevinden zich doorgaans waar een achterpad
uitkomt op de openbare weg. De plek wordt gemarkeerd door een 30x30
“kliko–tegel”.Voor het overige afval (“restafval”) moeten ondergrondse
containers worden geplaatst op maximaal 125 meter van alle woningen. Op
één ondergrondse container worden ongeveer 60 huishoudens aangesloten.
Hiervoor moet ruimte worden gereserveerd.
Plaatsing vindt plaats volgens “Richtlijnen plaatsing O.C.” De containers
dienen geplaats te worden in een schone bodem. Om te beoordelen of de
bodem schoon is moeten bodemmonsters genomen worden tot een diepte
van 3,00 meter.
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Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid
6.1 Economische uitvoerbaarheid

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voor de herontwikkeling van het BEFU terrein heeft de gemeente een grondexploitatie uitgewerkt. De aan het project verbonden plan- en uitvoeringskosten worden gedekt uit de gemeentelijke grondexploitatie. Hierbij horen
ook de kosten voor de sanering van de grond en een deel van de kosten
voor stiller asfalt op de Hooft Graaflandstraat. Daarnaast is rekening gehouden met de opbrengsten uit de bouw van woningen. Voor de realisatie van
het bouwproject zal, op basis van een nog nader uit te werken selectiedocument, een ontwikkelaar worden geselecteerd. De geselecteerde ontwikkelaar zal binnen de kaders van dit SPVE een plan moeten opstellen. Deze
partij is verantwoordelijk voor het ontwerp, de participatie met de buurt,
het opstellen van het bestemmingsplan, de onderzoeken die horen bij het
bestemmingsplan, de sanering en de realisatie.

Het niveau van participatie is raadplegen. De gemeente consulteert de
belanghebbenden en betrokkenen in de fase van het opstellen van dit SPVE.
Dit gebeurt nadat het college het SPVE heeft vrijgegeven voor consultatie.
Omwonenden en belanghebbenden worden middels een wijkbericht uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst. Op deze bijeenkomst worden bewoners
geïnformeerd over het SPVE en kunnen zij hierop reageren. De reacties
worden samen met het (eventueel aangepaste) SPVE vervolgens ter besluitvorming aangeboden aan het college van B&W en ter vaststelling voorgelegd
aan de raad. Na het SPVE wordt het bestemmingsplan opgesteld. Op het
bestemmingsplan is een formele inspraakprocedure van toepassing.

De door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitatie vormt het financiële kader voor de ontwikkeling. De kosten voor de begeleiding en toetsing
van vergunningsaanvragen, zullen te zijner tijd worden gedekt met het heffen van leges, welke voor rekening komen van de ontwikkelaar.
De zorgvuldige inpassing van de ontwikkeling maakt dat het risico op planschade voor de omgeving als laag wordt beoordeeld. Eventuele planschadeclaims zullen conform de geldende procedures worden beoordeeld en
afgehandeld. Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat
de economische uitvoerbaarheid van het plan is gewaarborgd.
Voorselectie marktpartijen
Na de besluitvorming in het college op het concept SPvE vindt marktconsultatie plaats op basis van een voorselectie. Marktpartijen wordt gevraagd om
naast referenties een visie te geven op specifieke stedelijke vraagstukken
als gezonde mobiliteit, inbedding in de wijk en gezonde verstedelijking. Na
vaststelling van het SPvE en de grondexploitatie door de raad worden de in
de voorselectie geselecteerde partijen gevraagd om een definitieve bieding
te doen en een plan uit te werken.
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Hoofdstuk 7 Vervolgtraject
7.1 Het planproces
Na afloop van het participatieproces wordt het aangepaste SPvE voorgelegd
aan de gemeenteraad. Op basis van het SPvE wordt een marktpartij (ontwikkelaar) geselecteerd voor de verdere uitwerking en realisatie van het
project. Met deze ontwikkelaar wordt een intentiedocument gesloten. Hierin
wordt vastgelegd welke plichten de gemeente en de ontwikkelaar op zich
nemen. Voorbeelden zijn de grondprijs, de planning en de overdracht en
inrichting van de openbare ruimte. In een latere fase worden deze afspraken
verder geconcretiseerd.
Na een verdere uitwerking van het plan moet de ontwikkelaar een herziening van het bestemmingsplan aanvragen. In deze fase worden de in het
SPvE beschreven onderzoeken uitgevoerd door de ontwikkelaar en wordt de
uitvoerbaarheid van de plannen aangetoond. Eventueel kan de omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen worden meegecoordineerd,
op grond van de Coördinatieverordening.

7.2 Het participatieproces
PM

7.3 Planning
Dit SPvE wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 vastgesteld. Tegelijkertijd is de definitieve selectie van marktpartijen gestart. De
aanvraag voor een bestemmingsplanherziening en de omgevingsvergunningaanvraag worden verwacht in 2020.
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