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1.		Inleiding
Voor u ligt het Stedenbouwkundig plan Haarzicht. In het kader van
het zelfrealisatiemodel is dit Stedenbouwkundig plan opgesteld
door de Groep Haarzicht, bestaande uit AM en Bunnik Projekten.
Uitgangspunt en toetsingskader voor dit Stedenbouwkundig
plan is de in december 2012 door de gemeenteraad van Utrecht
vastgestelde Ontwikkelvisie Haarzicht. De in deze ontwikkelvisie
genoemde ambities en randvoorwaarden zijn in dit plan verder
uitgewerkt. Afwijkingen ten opzichte van de Ontwikkelvisie
Haarzicht zijn benoemd in 1.3
Het plan is in samenwerking met de Klankbordgroep Haarzicht,
als adviserend orgaan, tot stand gekomen. De ambtelijke
toetsing heeft in de periode juli tot en met december 2015
plaatsgevonden.

1.1 Leeswijzer
De hoofdstukken 1 t/m 11 betreft de studie die vervolgens leidt
tot het Stedenbouwkundig plan met voorbeeldverkaveling en
randvoorwaarden in hoofdstuk 12.

1.2 De

ambitie voor

Haarzicht

In de Ontwikkelvisie Haarzicht worden de volgende ambities
verwoord:
•
•
•
•
•
•
•
•

Creëren van een omgeving waar het fijn wonen is.
Inspelen op de omgeving en recente ruimtelijke
ontwikkelingen.
Optimaal benutten van de aanwezige potenties van het
omliggende landschap.
Het vormen van een eenheid met de bestaande
bebouwing en de omgeving.
Zorgen voor verweving met Vleuten en het spreiden van
verkeer uit het gebied.
Creëren van een gebiedseigen identiteit en een
ontspannen sfeer en tegelijkertijd passend bij de dorpse
sfeer van Vleuten.
Respecteren van de geschiedenis van het gebied.
Een toekomstbestendige leefomgeving, die bestand is
tegen veranderingen in de tijd. De toekomstwaarde hangt
af van flexibiliteit (de mate waarin de bouweenheden
kunnen inspelen op toekomstige wijzigingen in de
samenstelling van huishoudens), aanpasbaarheid
(gebruiksmogelijkheden
voor
mindervaliden)
en
duurzaamheid (beperking energieverbruik en gebruik
van zo min mogelijk milieubelastende materialen).

Hoewel Haarzicht deel uitmaakt van de grote Utrechtse
uitbreidingslocatie Leidsche Rijn, krijgt Haarzicht toch een geheel
eigen landelijk en dorps karakter.
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1.3 	Wijzigingen ten opzichte van 		
	Ontwikkelvisie Haarzicht
Gedurende het opstellen van het Stedenbouwkundig plan zijn
een aantal wijzigingen doorgevoerd op de uitgangspunten
in de Ontwikkelvisie. Deze vloeien voort uit voortschrijdend
inzicht, het participatieproces met o.a. de Klankbordgroep en
consumentenpanels, technische, programmatische en financiële
uitvoerbaarheid.
Het betreft met name de volgende uitgangspunten:
Snelheidsregime Thematerweg
De Thematerweg krijgt tussen de Schoolstraat en het westelijk
gelegen parkeerterrein een snelheidsregime van 30 km/u.
Aansluitingen Multatulistraat
De beoogde tweede langzaamverkeeraansluiting op de
Multatulistraat komt te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt de
beoogde voetgangersontsluiting op de Schoolstraat ter hoogte
van nr. 62 opgewaardeerd tot een langzaamverkeersontsluiting.
Aansluiting Wielrevelt
In de Ontwikkelvisie werd nog uitgegaan van de realisatie
van het Wielrevelt tot aan de grens van Haarzicht met de
rode contour. Door gewijzigd Rijksbeleid is de beoogde
grondaankoop en inrichting geschrapt. Voor het tussen gelegen
gebied is de agrarisch bestemming gehandhaafd met een
recreatieve wijzigingsbevoegdheid. De stedenbouwkundige/
landschappelijke aansluiting is hierdoor gewijzigd met aan de
rand een losse bebouwing op grote kavels die zich mede richt
op het landelijk-recreatieve gebied.
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Archeologie
Ten opzichte van de Ontwikkelvisie is de rood omkaderde zone 2
op blz. 20 nader aangeduid: te beschouwen als zone 1 in verband
met de verstoringen die in het verleden hebben plaatsgevonden
(sloot/duiker).
Positie School
De school heeft een definitieve positie gekregen aan de rand van
het zoekgebied uit de Ontwikkelvisie. Deze positie is tot stand
gekomen op basis van uitvoerig onderzoek, de ontwikkeling
van de hoofdstructuur, de behoefte aan bereikbaarheid vanuit
de bestaande buurten, een centrale positie in Haarzicht en een
locatie die zowel qua gebruik van de centrale groenzone als qua
auto-ontsluiting en parkeerbehoefte voldoet.
Behoud knotwilgen
De beoogde aansluiting van Haarzicht op de bestaande buurt
via de Multatulistraat maakt het niet mogelijk de 22 knotwilgen te
handhaven. In Haarzicht zullen ca. 450 bomen worden geplant. In
overleg met Stadswerken zal in de uitwerking de mogelijkheden
en wenselijkheid worden onderzocht van het planten van
knotwilgen langs bijvoorbeeld de nieuwe singelstructuur.
Programma sociaal
In de Ontwikkelvisie was nog sprake van 25% sociale
woningbouw (15% sociale huur en 10% sociale koop). Op basis
van de marktontwikkelingen en de noodzaak om binnen de
financiële kaders van de grondexploitatie te kunnen komen tot
een anterieure overeenkomst is het programma aangepast naar
49 sociale huurwoningen (ca. 10%) en 126 huurwoningen in de
vrije sector (ca. 24 %). Het aantal sociale huurwoningen van 49
is verwerkt in de prestatieafspraken 2016-2019.

Haarzicht Vleuten
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1.4 Unieke
Aanpassing dichtheden en positie woonvelden
In de Ontwikkelvisie is voor Veld 1 “Landelijk Wonen” de dichtheid
circa 27 woningen per hectare en voor Veld II “Dorps Wonen”
circa 37 woningen per hectare. In de voorbeeldverkaveling van
het Stedenbouwkundig plan zijn zowel de woningdichtheden als
de positie van de Velden gewijzigd. Veld 1 “Landelijk Wonen” is
kleiner geworden en heeft een woningdichtheid van circa 15 - 20
woningen per hectare; Veld II “Dorps Wonen” is groter geworden
en heeft een woningdichtheid van 30 - 35 woningen per hectare.
Deze wijziging is mede veroorzaakt door vermindering van
het totaal aantal te realiseren woningen in Haarzicht. In de
Ontwikkelvisie is uitgegaan van maximaal 555 woningen. De
voorbeeldverkaveling in hoofdstuk 12 bevat nu ca. 495 woningen.
Wijzigingen in woningtypologie kan het aantal woningen in de uit
te werken definitieve verkaveling nog doen wijzigen.

ligging

De positionering van Haarzicht binnen de ontwikkeling van
Leidsche Rijn is bijzonder en biedt de mogelijkheid een aanvulling
te vormen op het bestaande woningbouwaanbod. Er zijn twee
elementen die Haarzicht doen onderscheiden van andere
plangebieden binnen Leidsche Rijn.
Dit zijn in de eerste plaats de tweezijdige begrenzing aan landelijk
gebied, met aan de westzijde het kasteel De Haar en het dorp
Haarzuilens. Deze elementen vormen een belangrijke historische
en aantrekkelijke beeldbepalende drager, mede met betrekking
tot recreatiemogelijkheden. Aan de noordzijde van Haarzicht
ligt de Haarrijnseplas met ecologische zone. Deze landelijke
omgeving biedt mogelijkheden en kansen voor een woonmilieu
dat een aanvulling vormt op het woningaanbod binnen Leidsche
Rijn.
In de tweede plaats is de nabijheid van het dorp Vleuten
onderscheidend voor de locatie. Door deze nabijheid liggen
voorzieningen van het bestaande dorp Vleuten binnen
handbereik.
De combinatie van wonen aan het landelijk gebied én dicht bij
het dorp Vleuten brengt veel kwaliteiten met zich mee en maakt
de locatie Haarzicht uniek binnen Leidsche Rijn.
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Ligging Haarzicht
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2.		Context
2.1 	Beleidskader
In het navolgende is een beknopt overzicht van het beleidskader
van Haarzicht opgenomen. Voor een uitgebreide beschrijving van
de inhoud van deze plannen wordt verwezen naar de plannen
zelf.
2.1.1
•
•

Streekplan Utrecht, dec 2004
Provinciaal ruimtelijke structuurvisie 2013-2028

2.1.2
•
•
•
•
•
•
•

Provinciaal Beleid voor 2010

Gemeentelijke beleid voor 2010

Masterplan Leidsche Rijn-raad, 1995
Structuurschets Vleuten-de meern
Actualisatie ontwikkelvisie 2003, LR, raad, januari 2003
Visie wonen 2030- raad, sept 2003
Structuurvisie Utrecht 2015-2030, raad, juli 2004
Wijkvisie Vleuten-De meern 2003-2015 raad, juni 2004
Wijkverkeersplan Vleuten de Meern- B&W, september 2006
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2.1.3

Beleid na 2010

Woonvisie 2010-2019 – raad, januari 2010, en actualisering
Woonvisie Utrecht, Raad, juni 2015

Ontwikkelvisie Haarzicht - versie vastgesteld en aangepast
door raad, 13 december 2012

De woonvisie 2010-2019 “Wonen in een Sterke Stad” is een
richtinggevend kader met speerpunten voor het woonbeleid.
Deze speerpunten zijn:
• Het zoveel mogelijk kwantitatief verminderen van de druk op
de woningmarkt;
• Het stimuleren van het binnenstedelijk bouwen met hoge
kwaliteit;
• Het bevorderen van de doorstroming en toegankelijkheid voor
doelgroepen;
• Het verhogen van de kwaliteit van de woningvoorraad;
• Het accentueren van Utrecht als stad van kennis en cultuur.

In de Ontwikkelvisie staan de randvoorwaarden omschreven
waaraan het onderhavige Stedenbouwkundig plan voor Haarzicht
dient te voldoen. Niet alleen de relatie met de directe omgeving
van Haarzicht wordt beschreven, ook de randvoorwaarden op
het gebied van archeologie, stedenbouw, verkeer, programma,
openbare ruimte, civiele techniek en milieu komen aan bod.
Alle voorgaand beschreven plannen zijn meegenomen bij de
totstandkoming van de Ontwikkelvisie. Het Stedenbouwkundig
plan Haarzicht is de volgende stap in het ontwikkelingsproces
van Haarzicht. Daar waar essentieel wordt afgeweken van de
Ontwikkelvisie is dit expliciet aangegeven. In de bijlage bij deze
rapportage is hiervan een samenvatting opgenomen.

Bij de actualisering worden een aantal duidelijke prioriteiten
gesteld voor de meest acute kwesties.
Utrecht: Aantrekkelijk en bereikbaar, raad, januari 2012 en
Nota Slimme Routes, Slim Regelen, Slim bestemmen, raad,
mei 2016
Utrecht groeit en het verkeer in de stad neemt toe. Maar de
ruimte hiervoor is soms beperkt. Daarom heeft de gemeente een
visie op verkeer en bereikbaarheid ontwikkeld: ‘Utrecht
een Aantrekkelijke en Bereikbare stad’ (UAB). Deze visie
is de basis voor beleid en projecten over mobiliteit. Vanuit
devisie is een uitvoeringsagenda opgesteld. Deze bestaat uit:
gebiedsagenda’s; actieplannen (voor voetganger, fiets, schoon
vervoer, goederenvervoer en verkeersveiligheid); de nota Stallen
en Parkeren; het verkeersplan Slimme Routes, Slim Regelen,
Slim Bestemmen. Samen geven ze aan hoe Utrecht de komende
jaren de plannen voor verkeer en bereikbaarheid een plek wil
geven binnen de soms beperkte ruimte.
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Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) Provincie, februari 2013
De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) heeft
als doel te zorgen voor een blijvend aantrekkelijke provincie. De
PRS geeft de ruimtelijke ambities weer van de provincie Utrecht.
Dit ruimtelijke beleid van de provincie heeft als uitgangspunt:
lokaal wat kan, regionaal wat moet. Gemeenten krijgen hierdoor
meer ruimte om, binnen gestelde kaders, zelf beslissingen te
nemen. Ruimtelijke kwaliteit staat hierbij voorop. In de PRS staat
Leidsche Rijn als woningbouwlocatie aangegeven, Haarzicht
maakt daar onderdeel van uit.
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Bijlage 2. Kaart 16 overzichtskaart plangebied

Woningen Haarzuilens

Kasteel de haar

Haarrijnse Plas

Wielrevelt

Thematerweg

Haarrijnse Plas

Joostenlaan

Rand Vleuten (Schoolstraat)

Haarzuilens

Vleuten
Rand Vleuten (Schoolstraat)

Wielrevelt
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Ontwikkelvisie Haarzicht, 8 maart 2012

Hamtoren

14

Bosje van Goes

Kerktoren

Torenpleinschool Vleuten
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2.2 	Relatie

met omgeving

In de directe omgeving van het plangebied Haarzicht zijn een
aantal belangrijke ruimtelijke (her)ontwikkelingen in de bebouwde
omgeving en herinrichtingen van landelijk gebied gaande. In
hoofdlijn betreft het de volgende plannen:
•
•
•

Gebiedsontwikkeling Haarrijn (ten noorden van
Haarzicht);
Centrumplan Vleuten (ten zuidoosten van Haarzicht);
Landinrichtingsplan Haarzuilens (ten westen van
Haarzicht, zie kaartfragment op pagina 16).

De ontwikkeling van Haarzicht dient deze plannen te respecteren
en vice versa. In de planvorming is anticipatie noodzakelijk
om het Stedenbouwkundig plan aansluiting te laten vinden
op de (directe) omgeving. Daarbij dienen zaken als oriëntatie
bebouwing, afstemming van voorzieningen, aanhechting op
bestaande bebouwing en infrastructuur, creëren van belangrijke
zichtlijnen en verbindingen naar landelijk-recreatief gebied in
acht te worden genomen.

2.2.1

Haarrijn

Ten noordwesten van Haarzicht ligt de Haarrijnseplas en het
toekomstige bedrijventerrein, woongebied en strandzone
Haarrijn. Langs de A2 komt een geluidscherm. Daarachter is een
bedrijventerrein gepland en een woonwijk aan de plas. In totaal
komen er ca. 680 woningen. Het woongebied bestaat uit twee
delen: de WRK zone2 en de strandzone. De meeste woningen
komen ten noorden van de Maarssenseweg. Ten zuiden van de
Maarssenseweg komt een strand. Onder de woongebouwen
aan het strand komt een plint met leisure. De strandzone is in
de zomer van 2009 geopend. Het eerste bedrijf heeft zich eind
2010 in Haarrijn gevestigd, de start van de bouw van de eerste
woningen is gepland in 2017/2018.

2.2.2 	Centrumplan Vleuten
In mei 2005 heeft de Gemeente het Centrumplan Vleuten
vastgesteld.
De uitstraling en de sfeer in het nieuwe centrum van Vleuten
zijn belangrijke elementen in het Centrumplan. Het lint langs
de ontstaansbasis van Vleuten - ‘de Vleutense Wetering’ - en
het dorpsplein zijn de dragers van de identiteit van de kern.
Die identiteit moet versterkt worden door de inrichting van de
openbare ruimte en nieuwe bebouwing voor wonen en winkels.
Vooral appartementen voor senioren vormen een belangrijke
toevoeging. Andere belangrijke elementen in de kern zijn de
scholen, maatschappelijke functies, de bibliotheek en ook
commerciële dienstverlening. Allerlei functies die de levendigheid
in de kern vergroten en de unieke dorpse sfeer van Vleuten in
stand houden. Het is de bedoeling om de historische elementen
in de kern van Vleuten meer herkenbaar te maken en zo mogelijk
te versterken.
Het centrumplan omvat 14 revitaliseringprojecten, waaronder
de gerealiseerde uitbreiding van het winkelcentrum aan de
Hindersteinlaan en realisatie van het appartementengebouw op
het voormalige schoolterrein aan de Pastoor Ohllaan. Doel van
de plannen is een kwaliteitsverbetering in het centrum: i.p.v.’, het
centrum wordt aantrekkelijker gemaakt. Uitgangspunt is onder
andere om een zo autoluw mogelijk centrum te krijgen. Daarvoor
is een herverdeling van verkeer nodig. Doorgaand autoverkeer
gaat over nieuwe wegen om het centrum rijden; hiermee
wordt het verkeer gelijkmatiger verdeeld. Binnen en buiten het
centrumgebied zal het snelheidsregime terug worden gebracht
tot 30 km. Op veel straten en pleinen worden nieuwe bomen
aangeplant en een aantal plekken krijgt nadrukkelijk een groene
inrichting. Het gebied tussen de winkels aan de Hindersteinlaan
heeft een rustige dorpse uitstraling gekregen.
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Fragment plankaart Wielrevelt
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2.2.3

Landinrichting Haarzuilens deelgebied Wielrevelt

Het landelijk-recreatief gebied ten westen van Vleuten is ingericht
als een groot groengebied. Voor de stadsbewoner is dit een
aantrekkelijk recreatie- en natuurgebied op loop- en fietsafstand.
Het deelgebied Wielrevelt ligt aan de westzijde van Haarzicht.
Wielrevelt is de historische aanduiding voor het gebied ten
oosten van de Eikslaan, tussen de A2 en de Parkweg, waar
zich een min of meer regelmatige strokenverkaveling voordoet.
Het plan is een verdere uitwerking van het Raamplan UtrechtWest en het Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006). De in dit
plan beoogde aansluiting op Haarzicht is in 2011, als gevolg van
gewijzigd Rijksbeleid, geschrapt.
De aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden
vormen een belangrijk uitgangspunt. Het kasteel met het park,
het dorp Haarzuilens en de Hamtoren zijn de meest bepalende
historische elementen. De randen van de oostzijde van het
gebied worden gevormd door elementen uit het heden: de rand
van Vleuten, het te ontwikkelen plan Haarzicht en de inmiddels
ontgraven Haarrijnseplas.
Langs deze rand zal het landschap enigszins verdichten, omdat
er een halfopen groene rand is en wordt ontwikkeld waar de
meest intensieve recreatie in plaatsvindt. Deze situatie doet zich
voor ter hoogte van de locatie Haarzicht.
In het zuidelijk deel zijn vooral de bewoningsgeschiedenis en de
nog zichtbaar aanwezige tijdlagen uit de ijzertijd en de vroege en
late middeleeuwen van belang.

Plankaart Wielrevelt

In landschappelijk opzicht wordt het contrast tussen de hoger
gelegen stroomrug en de lager gelegen kom versterkt. De
lange lanen langs de Eikslaan en de Joostenlaan worden naar
het noorden toe verlengd. Zij accentueren daarmee de sterke
noordzuidrichting in het landschap. Openheid is van belang om
het weilandkarakter en zichtlijnen in stand te houden.
De Thematervelden aan de noordzijde worden verbonden
door middel van voetgangersroutes vanuit Haarzicht op de
Thematerweg.
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Plangebied op luchtfoto volgens Ontwikkelvisie Haarzicht 2012
Rode contour van de Provinciale Ruimtelijke structuurvisie Provincie Utrecht 2013-2028
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3.

Plangebied

3.1 	Typering

Bijlage 2. Kaart 16 overzichtskaart plangebied

plangebied

Haarzicht is onderdeel van de uitbreidingslocatie Leidsche Rijn
in de gemeente Utrecht en ligt ten noordwesten van het dorp
Vleuten. Het plangebied voor Haarzicht bestaat grotendeels
uit onbebouwd agrarisch gebied. Voorheen stonden er kassen,
zowel aan de oost- als aan de westzijde. Een gedeelte van deze
kassen zijn inmiddels verwijderd. Tevens stond er een boomgaard
aan de rand van het Wielrevelt. Aan de zuidzijde van Haarzicht
ligt het Bosje van Goes, dat door omwonenden wordt gebruikt
als recreatievoorziening. Uitgangspunt is dit bosje te behouden.
Daarnaast omvat het plangebied bestaande te handhaven
kavels aan de Thematerweg. Diagonaal door het gebied loopt
een archeologische zone.

3.2 	Begrenzing

plangebied

Het plangebied van Haarzicht wordt aan de noordzijde begrensd
door de Thematerweg met bestaande lintbebouwing; aan de
oost- en zuidzijde vormt de achterzijde van de tuinen van de
woningen aan de Schoolstraat en de Multatulistraat de grens; aan
de zuidwestzijde is de grens het Haarpad en aan de westzijde is
dat het Wielrevelt.
De begrenzing van het plangebied is aangegeven met de rood
onderbroken lijn op de kaart; de totale grootte is 28,4 hectare.
Op hoofdlijnen wordt de grens uit de Structuurschets VleutenDe Meern (1997) gevolgd. Uitzondering is de westzijde, waar
de plangrens is opgeschoven naar de rode contour van het
Streekplan Utrecht (2004).
Het plangebied sluit aan op de bestemmingsplannen van
Vleuten en van Haarzuilens en tevens op de “Actualisatie diverse
gebieden Leidsche Rijn e.o.”.

Plangebied Ontwikkelvisie Haarzicht 2012

Ontwikkelvisie Haarzicht, 8 maart 2012
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en cultuurhistorie

Haarzicht bevindt zich geologisch gezien op de stroomgordel
van de Oude Rijn. Diagonaal door de locatie van zuid-west naar
noord-oost loopt een zogeheten crevassegeul met afzettingen uit
de oeverwal. De geul doorsnijdt een ouder riviersysteem, dat een
aantal zuidoost-noordwest georiënteerde zandruggen en laagtes
heeft achtergelaten. Op de oudere zandruggen en langs de jongere
crevassegeul zijn bewoningsresten gevonden uit verschillende
perioden. Met name in de zuidwest hoek van het plangebied
liggen ten dele aaneensluitende nederzettingsterreinen. In het
in 2008 uitgevoerde proefsleuvenonderzoek zijn onder andere
aardewerk, metaal, steen en botmateriaal gevonden.

Tot in de 9e eeuw is het gebied bewoond geweest. Daarna lijkt
het gebied onderdeel te zijn geweest van gemeenschappelijk
gebruikte gronden van de dorpsgemeenschap van Vleuten.
De naam Wildervelt duidt daarop. De naam “Wilder” is via het
Latijnse villare terug te voeren op villa, dat betekent domein.
Tot de oudste structuren in het huidige landschap behoren
een reeks schuin in de verkaveling lopende sloten, ter plaatse
van de voormalige crevassegeul. Deze zijn zeer waarschijnlijk
een relict van de Sloot van Themaat, die in de periode van
de grote ontginningen schuin door het gebied is gegraven als
afwateringsloot.

Archeologische resten/spren
Bron: Ontwikkelvisie Haarzicht 13 12 2012

Archeologische zones
Bron: Ontwikkelvisie Haarzicht 13 12 2012
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Randvoorwaarden archeologie
Op basis van gaafheid, conservering en zeldzaamheid, met
sporen van bewoning van de ijzertijd tot en met de vroege
middeleeuwen, is het terrein in het zuidwesten van het plangebied
van zeer hoge archeologische waarde, zoals geconstateerd in
het verkennend onderzoek van RAAP, zie kaart Archeologische
resten/sporen.
In overleg met het bevoegd gezag gemeente, team
Cultuurhistorie, moet worden gezocht naar passende functies en
inrichtingsvormen voor het te behouden archeologische terrein.
Ongestoord behoud van de archeologische resten in de bodem
is daarbij het uitgangspunt. Er zijn beperkte mogelijkheden voor
dubbelgebruik op de archeologische terreindelen, vanwege
diepteligging van de archeologische resten. Voorbeelden van
gebruiksfuncties zijn: trapveldjes, schoolplein, buurtpark en in
kleine mate parkeren.
Om planeconomische redenen is bebouwing van een beperkt deel
van het archeologisch terrein onvermijdelijk. Tegelijk is opgraving
van bepaalde (meervoudige) cultuurlagen planeconomisch
ongunstig. Daarom wordt de bebouwing beperkt tot bepaalde
delen van de archeologische zone zonder cultuurlaag of met
een enkelvoudige cultuurlaag, met name in het centrale en
noordoostelijke deel van het terrein. In de kaart Archeologische
zones is dit aangegeven in het lichtgroen, geel en grijs. De grens is
gebaseerd op de huidige inzichten uit het verkennend onderzoek
van RAAP. Zone 1: voorstel te onderzoeken archeologie: onderzoek naar mogelijkheden opgraven en bebouwen. Zone 2:
voorstel te handhaven archeologie in situ: indicatieve grens.
Het in zone 2 rood omkaderde deel, wordt beschouwd als zijnde
zone 1. Voor wat betreft ruimtelijke ingrepen, geldt dezelfde
benadering als in zone 1.

Bodemverstorende werken op te behouden terreindelen zijn
toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Dit uitgangspunt is
vertaald in een ontspannen verkaveling van het betreffende
plangedeelte en door grote particuliere kavels uit te geven als
achtertuinen van de woningen aan de westelijke rand en in de
ZW-hoek. Hierbij zullen de fysieke dan wel juridische condities
van de particuliere gronduitgifte recht doen aan het beginsel van
behoud in situ. Fysieke maatregelen hebben hierbij de voorkeur
waaronder het hebben van voldoende gronddekking om de
normale inrichtingsmaatregelen en activiteiten in particuliere
tuinen zonder grote schade aan het bodemarchief te kunnen
laten plaatsvinden (50 cm dekking boven de vondsthoudende
archeologische lagen als minimum). Na realisatie van de
bouwplannen zullen de te behouden terreindelen worden
voorgedragen voor bescherming als gemeentelijk archeologisch
monument. Voor de beoogde randbeplantingen en paden wordt
een hogere aanleghoogte nagestreefd teneinde schade aan het
bodemarchief te voorkomen.
Doorsnijding van het archeologisch terrein voor ontsluitingen
of civieltechnische werken wordt in overleg met het bevoegd
gezag gemeente, team Cultuurhistorie bepaald. Door eerdere
grondroering zijn de archeologische resten op het perceel
met proefsleufnummer 10 van verminderde kwaliteit. Zie
kaart Archeologische resten/sporen voor de locatie van de
proefsleufnummers. Het heeft de voorkeur doorsnijdingen van
het archeologisch terrein hier te positioneren.
Voor de verdere uitwerking van de archeologische zone worden
de volgende programma’s voorgesteld:
1.
2.
3.

Programma nader archeologisch onderzoek op de te
bebouwen locaties zone 1.
Programma van informatie en educatie archeologische
zone Haarzicht.
Programma beschermende maatregelen te handhaven
archeologie in situ.
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3.4 Flora
Voor deze programma’s is in overleg met de gemeente, team
Cultuurhistorie een budget bepaald welke is vastgelegd in
de anterieure overeenkomst. Het budget maakt deel uit van
de grondexploitatie van de Groep Haarzicht. Dit budget heeft
het karakter van beschikbare investeringsruimte voor deze
programma’s. Hiermee wordt voorkomen dat een onderdeel niet
of onvoldoende wordt gerealiseerd/ingevuld. Ook wordt op deze
wijze invulling gegeven aan de maatschappelijke verantwoording
en belangenafweging.
Het nader onderzoek op de te bebouwen locaties zone 1 richt
zich voornamelijk op het vergaren van informatie en op het
doelmatig bouwen gericht op een zo beperkt mogelijke verstoring
van de aanwezige archeologie. Met name in zone 1 vraagt dit
om een zorgvuldige en gedetailleerde uitwerking in verband met
de hoogte ligging (minimale dekking), situering van de school,
wegcunetten/rioleringen en inrichting centrale groenzone.
De archeologie in Haarzicht moet tastbaar worden gemaakt voor
omwonenden, bezoekers en belangstellenden. In overleg zal
bekeken worden op welke wijze hier invulling aan kan worden
gegeven met als doel mede identiteit te geven aan Haarzicht.

en

Fauna

De locatie bestaat voornamelijk uit weidelandschap. Het bosje
van Goes is een waardevol groenelement dat voornamelijk
bestaat uit loofbos op vochtige grond. De watergangen
zijn onderdeel hiervan. Het bosje is openbaar en heeft een
natuurbestemming. Van oorsprong is het bosje een elzen- en
essenhakhoutbos uit 1859. Het is waardevol vanwege de
oude bomen, de streekeigenheid en de hoge natuurwaarde
voor vogels en zoogdieren. Recentelijk is in het bosje groot
onderhoud uitgevoerd en zijn er nieuwe soorten aangeplant. De
toegankelijkheid is verbeterd en de paden zijn beter begaanbaar
gemaakt.

3.5 	Bodem
De bodem in het plangebied bestaat over het algemeen uit een
kleidek op zand. De dikte van het kleidek varieert van 0,35 m tot
2,20 m. De klei bestaat uit sterk siltige en sterk zandige kleilagen.
Lokaal zijn grindlagenin het bodemprofiel aanwezig.
Ter plaatse van de gedempte sloot en in het weiland direct achter
de bebouwing aan de Schoolstraat is de bodem lokaal vervuild
en zal waar nodig worden gesaneerd.

Ter bescherming van archeologie in situ zullen diverse
maatregelen worden genomen. Zo zal altijd ter plaatse afdoende
gronddekking aanwezig moeten zijn om gebruikelijke activiteiten/
bewerkingen aan de grond mogelijk te maken en aangevuld
met beheermaatregelen/gebruiksvoorschriften welke worden
opgelegd aan de toekomstige eigenaren.
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3.6 	Te

behouden elementen

De navolgende elementen zijn waardevol en hebben betekenis
voor de locatie. Uitgangspunt voor de planontwikkeling is
deze elementen te behouden, dan wel opnieuw vorm te
geven en/of in te passen in het Stedenbouwkundig plan. In de
Ontwikkelingsvise Haarzicht zijn op pagina 29 die elementen
benoemd; samenvattend zijn dat:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bestaande kavelbebouwing aan de Thematerweg.
De hondenspeelvoorziening naast het Bosje van Goes.
Gezien de huidige gebruikers uit de buurt Nieuwe Vaart
en omgeving heeft inpassing direct ten oosten of ten
westen van het bosje van Goes de voorkeur.
De functie van de watergangen achter de bebouwing
aan de Schoolstraat en de Nieuwe Vaart.
Behoud van watergangen langs kavels Thematerweg.
Behoud en inpassing Sloot van Themaat in de nieuwe
waterstructuur met respect voor de cultuurhistorisch
waarde én aansluiting maken met Landinrichtingsplan.
Behoud watergangen rondom bosje van Goes.
Behoud van natuurbescherming bosje van Goes en
tegelijkertijd zoeken naar mogelijkheid meerdere entree’s
te maken aan zijde van Haarzicht.
Inpassing en behoud knotwilgen in combinatie met
watergang aan oostzijde bosje van Goes.

Onderstaand wordt aangegeven of en op welke wijze bovengenoemde elementen zijn ingepast in het Stedenbouwkundig
plan. Per onderdeel wordt verwezen naar het desbetreffende
hoofdstuk van de toelichting.
ad.1
De kavelbebouwing aan de Thematerweg wordt behouden en
ingepast in het deelgebied de Erven (hoofdstuk 4.7.3 pagina 44
en hoofdstuk 4.10 pagina 52).

ad.2
De hondenspeelvoorziening wordt ingepast direct ten westen van
het bosje van Goes (hoofdstuk 5.4 Voorzieningen pagina 68).
ad.3
De afwatering achter de bebouwing van de Schoolstraat en de
Nieuwe Vaart is uitgebreid onderzocht in overleg met de bewoners.
Hiervoor is een passende oplossing gevonden. (hoofdstuk 4.8
pagina 46 en hoofdstuk 8.5.2 pagina 88).
ad.4
De watergangen langs de kavels Thematerweg worden behouden
en zijn ingepast in het deelgebied de Erven (hoofdstuk 8.3.3 pagina
87).
ad.5
De Sloot van Themaat wordt in het oorspronkelijk tracé weer
teruggebracht als onderdeel van het nieuwe Dorpspark en ingepast
in de waterstructuur van Haarzicht (hoofdstuk 8.3.3 pagina 87).
ad.6
De watergangen rondom het Bosje van Goes worden behouden en
zijn ingepast in het Stedenbouwkundig plan (hoofdstuk 8.3.3 pagina
87).
ad.7
Het Bosje van Goes is onderdeel van de groenstructuur van het
Stedenbouwkundig plan Haarzicht; de natuurwaarde blijft behouden
en de toegankelijkheid voor voetgangers is vergroot door extra
entree aan de noordzijde als onderdeel van het voetpadennetwerk
van Haarzicht (hoofdstuk 4.6.2 pagina 40-41).
ad.8
De knotwilgen en de watergang aan de oostzijde van het bosje van
Goes kunnen niet worden behouden vanwege de noodzakelijke
ophoging van het terrein en de gewenste doorgang op deze plek als
verbinding met de buurt Nieuwe Vaart, c.q. Multatulistraat (hoofdstuk
4.10 pagina 52).
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Archeologie deelt gebied in tweeËn,
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4.		 stedenbouwkundig opzet
4.1 Planconcept

4.2 	Pijlers

Dorps en Landelijk wonen
De opzet voor het Stedenbouwkundig plan vindt zijn basis in
de thema’s Dorps en Landelijk wonen. Met het thema Dorps
wonen wordt beoogd Haarzicht aan te laten sluiten op de
bestaande bebouwing van Vleuten. Het thema Landelijk wonen
wordt ingezet als overgang naar het landelijk gebied; aan de
noordzijde is dat het weidegebied met de Haarrijnse Plas en aan
de westzijde is dat het Wielrevelt. De twee gebieden van Dorps
en Landelijk wonen worden gescheiden door de diagonaal door
het plangebied lopende archeologische zone.

Het planconcept is het uitgangspunt en het kader voor de verdere
uitwerking van het Stedenbouwkundig plan. Hierbij staan de
volgende drie pijlers centraal.

Centraal in Haarzicht
Het is de ambitie om Haarzicht zowel aan te laten sluiten op
de omgeving als een “eigen hart” te geven. Vanuit deze ambitie
is het concept van het Centrale Deel ontstaan. In dit Centrale
Deel wordt ruimtelijk de verbinding gemaakt met het bestaande
landschap van de Sloot van Themaat; met de geschiedenis
van de plek. Hiermee krijgt Haarzicht een specifieke identiteit,
zoals andere wijken en buurten in Vleuten dat ook hebben.
Voorgesteld wordt om het woonthema Dorps wonen (in afwijking
van de Ontwikkelvisie) over de archeologische zone heen te
positioneren en dit deel van de archeologische zone het groene
hart van de woonwijk Haarzicht te maken. Dit hart ligt op het
kruispunt van interne routes binnen Haarzicht en de Sloot van
Themaat als onderdeel van de archeologische zone.
Woonthema’s
Rondom het Centrale Deel van Haarzicht worden vier
woonbuurten als een waaier gepositioneerd en maken zowel
ruimtelijk als typologisch verbinding met de dorpse en landelijk
omgeving. Dit zijn respectievelijk: de Dorpsrand als verbinding
met het dorp Vleuten, de Erven als verbinding met de bebouwing
van Thematerweg, de Lanen als verbinding met het Wielrevelt
en de Parkzoom als overgang naar de archeologische zone.

1
2
3

planconcept

Dorps en Landelijk wonen
Flexibiliteit
Omgeving

ad.1 Dorps en Landelijk wonen
De ambitie voor Haarzicht is aan te sluiten bij het dorpse karakter
van Vleuten en tegelijkertijd het gebied een eigen karakter te
geven. Om dit te realiseren is een studie verricht naar de
kenmerken van dorpse en landelijke woonmilieus. Deze studie is
in samenwerking met de Klankbordgroep verricht. Uit een breed
scala van referentiebeelden is een selectie gemaakt van dorpse
en landelijke kenmerken.
Zowel voor dorps als landelijk wonen is groen en een relatief
lage woningdichtheid belangrijk. Het landelijke onderscheidt zich
van het dorpse door een lagere woningdichtheid en bredere
straatprofielen. Voor landelijk wonen is de netto woningdichtheid
circa 15 - 20 woningen per hectare. De netto woningdichtheid
voor dorps wonen is circa 30 - 35 woningen per hectare.
De uitkomsten van de studie en gesprekken met de Klankbordgroep
hebben het kader gevormd voor de betekenis van landelijk en
dorps wonen. In het kader beeldkwaliteitplan (hoofdstuk 7 pagina
75) worden deze twee thema’s verder uitgewerkt.
De structuur van Haarzicht is geïnspireerd op de dorpen uit de
omgeving. Dit komt ondermeer tot uitdrukking in de differentiatie
van deelgebieden. Zwaartepunt van het stedenbouwkundig
concept is de dorpse kern. Om de kern liggen verschillende
woonbuurtjes. Aan de noordzijde is dat de erfbebouwing langs de
Thematerweg. Aan de zuid- en oostzijde is dat een dorpsrand als
overgang naar Vleuten. Aan de westzijde is de structuur gericht
op het landschap. Het Centrale Deel en de Dorpsrand vormen
samen het themagebied Dorps Wonen. De overige deelgebieden
richting het Wielrevelt en de Thematerweg vormen samen het
themagebied Landelijk Wonen.
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ad.2 Flexibiliteit
Een toekomstbestendige leefomgeving is bestand tegen de
vele veranderingen in de tijd. De toekomstwaarde hangt af van
flexibiliteit (de mate waarin de bouweenheden kunnen inspelen op
toekomstige wijzigingen in de samenstelling van huishoudens),
aanpasbaarheid (gebruiksmogelijkheden voor mindervalide) en
duurzaamheid (beperking energieverbruik en gebruik van zo min
mogelijk milieubelastende materialen), zo staat beschreven in
de Ontwikkelvisie.
Flexibiliteit is een belangrijk item bij de ontwikkeling van het
Stedenbouwkundig plan. Een blauwdrukplan moet worden
voorkomen. De huidige markt is nog erg onzeker en de wensen
voor de toekomst zijn niet zo helder als voorheen. Flexibiliteit in
het ontwerp is daarom een belangrijk uitgangspunt. Door middel
van consumentenpanels, crowdsourcing en intensief contact met
de Klankbordgroep is er een beeld ontstaan van de huidige vraag
van de consument en de betrokkenen. Het Stedenbouwkundig
plan voor Haarzicht is een flexibel invulbare structuur die kan
beantwoorden aan de wensen van de toekomstige gebruiker en
bij voorkeur wordt ingevuld in samenwerking met betrokkenen.

ad.3 Omgeving
Een unieke kwaliteit van Haarzicht binnen Leidsche Rijn is de
nabijheid van Vleuten en het landschap. Dit brengt het gemak
van voorzieningen en de sfeer van een historisch dorp met zich
mee. Samen met het Wielrevelt, Haarrijnse Plas en overige
waardevolle elementen zijn dit bouwstenen en inspiratiebron
voor het planconcept.
Haarzicht wordt zowel een verlengstuk van het dorp Vleuten als
een zelfstandig woongebied. Het compacte en intieme aspect
van het dorp komt tot uiting in de smallere, autoluwe straten en
de binnenhoven van het Centrale Deel. In het midden van het
Centrale Deel ligt het Dorpspark.
De omgeving brengt vele kwaliteiten met zich mee maar vraagt
ook om een goede inpassing. De overgang naar het Wielrevelt
bestaat uit losstaande bebouwing. Langs de Thematerweg is
een zone met erfbebouwing; typerend voor de lintdorpen uit de
omgeving. In de randzone langs het bestaande dorp Vleuten is
in overleg met de Klankbordgroep een gedifferentieerde rand
ontworpen.

Om Haarzicht zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de vraag
van de consument ligt er geen definitieve verkaveling. Binnen
het concept met de deelgebieden kunnen wijzigingen van het
programma worden opgevangen zonder dat het concept aan
kracht verliest. De hoofdstructuur en de openbare ruimte van
Haarzicht vormen een sterk raamwerk dat flexibel kan worden
ingevuld. In paragraaf 4.3 wordt de hoofdstructuur nader
toegelicht.
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4.3 Hoofdstructuur
De hoofdstructuur van Haarzicht vormt een nieuwe laag op het
bestaande landschappelijk patroon. De hoofdstructuur bestaat
uit vloeiende gekromde lijnen in contrast met de strakke rechte
lijnen van het slotenpatroon van het bestaande landschap.
De vloeiende lijnen zijn zodanig gecomponeerd dat enerzijds
ruimtelijke beslotenheid ontstaat en anderzijds zichtlijnen worden
gecreëerd op de omgeving. In de nabijheid van de randen zijn
zichtlijnen op het omringende landschap aanwezig. De kruising
met de diagonaal door het plangebied lopende Sloot van Themaat
is sterk beleefbaar door het contrast van de lange zichtlijn over
de Sloot van Themaat.
De hoofdstructuur biedt oriëntatie en verbindt de deelgebieden
met elkaar. De hoofdstructuur is het ruimtelijk raamwerk van het
plan.
De hoofdstructuur van Haarzicht bestaat uit drie onderdelen.
Het eerste onderdeel is de Sloot van Themaat; dit is de
archeologische zone met in de diepere ondergrond de
archeologische waarde van de crevassegeul. De oorspronkelijke
watergang van de Sloot van Themaat wordt weer over de gehele
lengte teruggebracht en als diagonaal beleefbaar gemaakt.
Het tweede onderdeel is de omloop om het Centrale Deel van
Haarzicht. Deze ringstructuur omsluit het Centrale Deel van
Haarzicht als kerngebied van het Dorpse Wonen. Deze ring
is op twee plaatsen aangesloten op de Thematerweg. Aan de
zuidzijde is een koppeling voor langzaam verkeer en nood-en
hulpdiensten met het stratenpatroon van Vleuten via de hof aan
de Multatulistraat in het verlengde van de Camphuysenstraat.
Op die wijze wordt de hoofdstructuur van Haarzicht ruimtelijk
verbonden met Vleuten.

Het derde onderdeel van de hoofdstructuur is de omloop in het
westelijk deel van Haarzicht. Deze bestaat uit een lus die is
aangesloten op de ring om het Centrale Deel. Beide onderdelen
vormen samen een dubbele ring. De hoofdontsluiting vanaf de
Thematerweg ligt in het overlapgebied van de ringen.
De sfeer en inrichting van de openbare ruimte van de
hoofdstructuur is gedifferentieerd naar gelang de positie in het
gebied. Zo bestaat de hoofdontsluiting uit een singelprofiel; de
westelijke en oostelijke omloop uit bomenlanen. Waarbij aan
het profiel van de oostelijke omloop kleinschalige plantsoenen
zijn toegevoegd. Bij de inrichting van de openbare ruimte zal
rekening worden gehouden met bestaande zichtlijnen.

Haarrijnse Plas

Wielrevelt

Archeologische
zone

Hamtoren

kerktorens Vleuten

Zichtlijnen
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Archeologische zone als centrale groene ruimte
De archeologische zone is een landelijk park in het woongebied
van Haarzicht. De zone vervult meerdere functies. Het is zowel
een groene buffer als ecologische verbindingszone, als een
gebied met cultuurhistorische en archeologische betekenis, als
een centrale plek tussen de twee woongebieden van het Centrale
Deel in het dorpse woonmilieu. In het oostelijke deel is de
bebouwing van het dorpse woonmilieu hier op georiënteerd. Het
westelijk deel heeft een meer open karakter en wordt begrensd
door groenelementen zoals aan de zuidzijde het Bosje van Goes
en aan de noordzijde clumps van groenelementen en tuinen van
woningen in lage dichtheid. De groene ruimte verbreedt zich in
zuidwestelijke richting en gaat over in het open landschap van
het Wielrevelt en sluit aan op het Haarpad.
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Omloop Centrale Deel
De omloop om het Centrale Deel in Haarzicht is een ringstructuur
die met een vloeiende beweging door het woongebied is
gepositioneerd. De omloop is op twee plaatsen aangesloten op
de Thematerweg. De westelijke aansluiting is de hoofdentree
van Haarzicht. De openbare ruimte bestaat daar uit een singel
die tot aan de archeologische zone reikt. Dit singelprofiel geeft
uitdrukking aan de functie van hoofdentree voor Haarzicht.
De singel is tevens onderdeel van de omloop Centrale Deel.
Deze ontsluit de woongebieden in het Dorps Wonen. Aan de
binnenzijde is de bebouwing compact en continue; de woningen
zijn met de voorzijde georiënteerd op de openbare ruimte. Deze
continuïteit wordt twee keer onderbroken ter plaatse van de
archeologische zone / Sloot van Themaat. De wandbebouwing
volgt daar het Dorpspark en kadert deze in.
De bebouwing aan de buitenzijde van de omloop ten zuidwesten
van het Dorpspark is in tegenstelling tot de bebouwing aan
de binnenzijde indirect georiënteerd op de ring. Door de

Archeologische Zone

Omloop

als centrale groene ruimte

Centrale Deel
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hoekverdraaiingen van de kavelrichtingen ontstaan groene
plekken aan de ring. Deze kunnen worden ingericht als
plantsoenen. In het gedeelte van de omloop aan de noordoostzijde
van het Dorpspark bestaat het profiel uit een dubbele bomenrij in
aansluting op de omloop de lanen.

Op twee plaatsen wordt verbinding gemaakt met het Wielrevelt.
De oost-west gerichte delen van de omloop worden gecontinueerd
naar het Wielrevelt. Aan de noordzijde is dat de singel met
bijbehorende taluds met bomen en een langzaam verkeerroute.
Deze route sluit via een bestaande brug aan op de Joostenlaan.
Aan de zuidzijde wordt eveneens een langzaamverkeerroute
verbonden met de Joostenlaan.

Joost

enlaa

n

Omloop De lanen
De omloop De lanen ontsluit de woongebied in westelijk deel
van Haarzicht. De omloop is aangesloten op de hoofdentree
van Haarzicht vanaf de Thematerweg op het eerste kruispunt
van de singel. De singel buigt hier af in westelijke richting naar
het Wielrevelt en sluit daar aan op de bestaande waterstructuur.
De omloop buigt af in zuidelijke richting op de randzone van
vrijstaande woningen langs het Wielrevelt en volgt daarmee de
kavelrichting van het bestaande landschap. Vervolgens buigt
de omloop af in oostelijke richting en volgt in een vloeiende
gekromde beweging de archeologische zone op enige afstand
en sluit vervolgens aan op de omloop van het Centrale Deel.

Het bebouwingsbeeld bestaat uit vrijstaande en twee-onder-één
kapwoningen die zijn georiënteerd op de openbare ruimte. In
de openbare ruimte is het groene beeld van bomen en water
leidend.

Omloop

Verbinding

De lanen

Wielrevelt
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4.4 	Ontwikkelvelden
	Stedenbouwkundig

plan

De ontwikkelvelden in het Stedenbouwkundig plan zijn een
vertaling van het planconcept. De gedefinieerde woonvelden
zullen door de ontwikkelende partijen nader worden uitgewerkt
op basis van de uitgangspunten van het Stedenbouwkundig
plan.
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Overzichtskaart hoofdstructuur met uit te werken ontwikkelvelden
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4.5 	Bouwhoogten

en accenten

Haarzicht zal worden ontwikkeld als een dorps woonmilieu in
aansluiting op het silhouet van Vleuten. In een dorps woonmilieu
ontbreken hoge en forse gebouwen. Kerktorens zijn vaak
dominant aanwezig. In het silhouet van Vleuten zijn twee
kerktorens dominant. Vanuit Haarzicht zijn deze te zien vanaf de
omloop Centrale Deel.
Het algemene beeld van Haarzicht is woningen van twee
bouwlagen met een kap. Woningen met een plat dak zullen,
evenals in Vleuten, een uitzondering zijn.
De bouwhoogtes sluiten aan op de omgeving. Aan de zijde van
Vleuten is de bouwhoogte in het deelgebied Dorpsrand maximaal
2 bouwlagen met kap in aansluiting op de bebouwing langs de
Schoolstraat en de Multatulistraat.

De school maakt onderdeel uit van de Parkzoom. Om die reden
is hier de maximale bouwhoogte gesteld op 14 meter. Het
gebouw is vanuit stedenbouwkundig oogpunt op een bijzondere
plek gesitueerd: een ankerpunt in Haarzicht.
Binnen de omloop Centrale Deel is sprake van een compact
dorps woonmilieu. Hier geldt een maximale bouwhoogte van
twee bouwlagen met kap met de mogelijkheid van een verhoogde
goot.

De bestaande bebouwing langs de Thematerweg is over het
algemeen één tot twee bouwlagen met kap. In aansluiting op
dit beeld geldt voor het deelgebied de Erven een maximale
bouwhoogte van twee bouwlagen met kap.
Het deelgebied de Lanen is eveneens een laagbouwmilieu van
maximaal twee bouwlagen met kap.
Langs het Wielrevelt en het zuidwestelijk deel van de
archeologische zone zijn vrijstaande woningen gepland en tweeonder-één kap woningen (zie aanduiding op kaart pagina 35).
Gezien de afmetingen van de kavels en relatief losse setting van
bebouwing is er sprake van transparantie naar het omliggende
landschap van de archeologische zone en het Wielrevelt. Voor
de bebouwing geldt hier meer vrijheid in vorm en massa van de
architectuur dan in de overige delen van de Lanen en de Erven.
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Bouwhoogten en accenten
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Verkeersontsluiting auto
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4.6 	Verkeerstructuur
4.6.1 	Auto Verkeer
Binnen de Klankbordgroep Haarzicht zijn in een vroeg stadium
van het planproces verschillende ontsluitingsmogelijkheden
aan de leden voorgelegd. De variant met een lusontsluiting en
eenzijdige aanhaking aan de Thematerweg is verkozen tot de
optimale ontsluiting voor Haarzicht. Hierbij hebben de bezwaren
tegen toename autoverkeer Multatulistraat bij een zuidelijke
ontsluiting een belangrijke rol gespeeld.
- Erftoegangsweg type 1 (60 km/u)
Haarzicht wordt op twee plekken voor autoverkeer ontsloten
vanaf de Thematerweg. Ter hoogte van Haarzicht en de
verkeersontsluitingen wordt de snelheid op de Thematerweg
aangepast in verband met veiligheid en geluid naar 30 km/u en
als zodanig ingericht. Ter hoogte van het Wielrevelt, in de richting
van Haarzuilens, blijft de snelheid op de Thematerweg 60 km/u.
- Erftoegangsweg (30 km/u)
De interne verkeerscirculatie binnen Haarzicht verloopt via twee
lussen die samenkomen op de westelijke ontsluiting van de wijk
op de Thematerweg. Een tweede ontsluiting op de Thematerweg
is gesitueerd aan de oostzijde van Haarzicht. Deze ontsluiting
sluit direct aan op de omloop van het Centrale Deel. Met deze
twee aansluitingen wordt een evenwichtige spreiding van de
autobewegingen bereikt.
De ontsluiting verloopt via de stedenbouwkundige hoofdstructuur
en kent een snelheidsregiem van 30 km/h.
- Aansluiting Thematerweg
De verkeerskundige vormgeving van de twee aansluitingen op
de Thematerweg is onderzocht en schetsmatige uitgewerkt. Op
basis van de (etmaal) intensiteiten op de aansluitpunten Haarzicht
(ca. 1.400 mvt/etm) en op de Thematerweg (max. 5 à 6.000 mvt/
etm ter hoogte van de oostelijke aansluiting Haarzicht) zijn op
beide kruispunten geen aanvullende maatregelen benodigd voor
het autoverkeer (bv linksafvak op Thematerweg) of fietsverkeer.
De kruispunten zijn gedimensioneerd op berijdbaarheid door
landbouwverkeer en solowagen (verhuiswagen) vanaf de
Thematerweg naar Haarzicht en vice versa.

Thematerweg oost
Het principe van de aansluiting Thematerweg-oost is een
gelijkwaardige kruising. Het bestaande fietspad is ter hoogte van
de aansluiting van Haarzicht circa 1 meter opgeschoven richting
de sloot (ten koste van enkele bomen), waardoor circa 2,5 meter
opstelruimte ontstaat voor overstekende fietsers tussen rijbaan
en fietspad. De tweerichtingsfietsoversteek is gecentreerd
tegenover de aansluiting naar Haarzicht met separaat nog een
oversteek voor voetgangers. Het kruispunt wordt 8 cm verhoogd
uitgevoerd (attentieverhogend, snelheidsremmend). In de
uitwerking van het Stedenbouwkundig plan is de fietsaansluiting
op de Thematerweg tegenover het oostelijk gelegen twee
richtingenfietspad geplaatst.

Aansluiting Thematerweg oost

Thematerweg west
Het ontwerpprincipe van deze aansluiting is gelijk aan de
aansluiting Thematerweg oost behoudens het ontbreken van
een vrijliggend fietspad, zoals bovenstaand is beschreven. Het
kruisingsvlak is 8 cm in plaats van 12 cm verhoogd in verband met
busvriendelijkheid. De Thematerweg ter hoogte van Haarzicht
krijgt een snelheidsregime van 30 km/u.

Aansluiting Thematerweg west

37

In het ontwerp is rekening gehouden met de aandachtspunten
vanuit de gemeente, dus sober en doelmatig. In verband met
aanwezigheid zwaar verkeer op Thematerweg (zie telling) is
gekozen voor verkeersplateau’s op kruispunten en wegvakken
met een horizontaal deel van minimaal 10m (afgestemd op
landbouwverkeer) en 0,08m hoogteverschil. In de berm tussen
fietspad en rijbaan is een haag voorgesteld om een optische
vernauwing van het profiel en meer een bibeko-uitstraling te
bewerkstelligen. Een haag aan de zuidzijde van de rijbaan is niet
gedaan in verband met onderhoud van de naastliggende sloot.
Binnen de 30 km/h-zone wordt de langsmarkering verwijderd en
geldt verkeer van rechts voorrang. De komgrens aan de westzijde
wordt niet vormgegeven als een poortconstructie, maar de extra
aansluiting vanuit Haarzicht vormt nu de komgrensovergang van
30/60 km/h.
Bij het positioneren van de wegvakmaatregelen is rekening
gehouden met de huidige uitritten. Bij het meest oostelijke
wegvakplateau komen beide uitritten aan weerszijden van de
Thematerweg op het plateau uit om zo op een evenwichtige
afstand van de maatregel tot aan de beide kruispunten te
verkrijgen.
km

- maatregelen Thematerweg

- OV-routes
De openbaar vervoersvoorzieningen voor Haarzicht bevinden
zich aan de Schoolstraat en aan de Thematerweg. De bushaltes
aan de Thematerweg en de Schoolstraat zijn goed bereikbaar en
liggen op redelijke loopafstand. De bushaltes Schoolstraat zijn
bereikbaar door middel van een doorgang voor langzaamverkeer
tussen Haarzicht en de Schoolstraat. Er zal geen buslijn door
Haarzicht lopen.
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- Route nooddiensten
Hoewel Haarzicht op twee punten is ontsloten op de Thematerweg,
is het vanwege de excentrische ligging nodig aan de zuidzijde
een calamiteiten ontsluiting te maken. Hier is in voorzien door
de aansluiting op de Multatulistraat/Camphuysenstraat behalve
voor langzaamverkeer ook voor nooddiensten toegankelijk te
maken.
- Parkeren
Een belangrijke ambitie van het Stedenbouwkundig plan ligt in de
kwaliteit van de openbare ruimte. Er wordt een openbare ruimte
nagestreefd die naast een verkeersfunctie ook een verblijfsfunctie
heeft. Daarmee kan de openbare ruimte ook een sociale ruimte
worden. De plek en wijze van parkeren heeft grote invloed op
het kunnen behalen van deze ambitie. In het Stedenbouwkundig
plan is er voor gekozen om verschillende soorten woonmilieus
te maken en daarbij een passende wijze van parkeren te
ontwerpen. Het uitgangspunt voor de berekening van het aantal
benodigde parkeerplaatsen is de normering met bijbehorende
berekeningswijze zoals aangegeven in de Ontwikkelvisie. Dit
is conform de nieuwe Nota Stallen en Parkeren (maart 2013)
met betrekking tot vrijstelling eerder vastgestelde kaders,
waarbij deze als toetsingskader gelden voor de bepaling van
de parkeerbehoefte. Het parkeren in Haarzicht komt voor in de
vormen van: langs de rijbaan, in parkeerkoffers, in parkeerhoven
en op eigen erf.
In het Centrale Deel zijn parkeerhoven toegepast met als doel
de groene straten vrij van parkeerplaatsen te maken. Langs
de hoofdstructuur en in de woonbuurten zijn parkeerplaatsen
langs de rijbaan opgenomen teneinde een groen beeld met
voldoende bomen te kunnen maken. De parkeerplaatsen zijn
zoveel mogelijk geclusterd opgenomen in parkeerhoven en
parkeerkoffers.
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parkeerkoffers

Langs parkeren

Parkeernormen Haarzicht, bron: Ontwikkelvisie (pagina 68)

Principekaart parkeren

Haaksparkeren aan ring

Centrale Deel (binnenhof)

parkeerkoffers

Telling parkeerplaatsen, bron: Ontwikkelvisie (pagina 69)
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Aansluiting langzaam verkeer
op omgeving
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4.6.2 Langzaam verkeer
Het langzaam verkeer maakt gebruik van dezelfde hoofdstructuur
als de auto. Daarnaast is er een aanvullend netwerk van fietsen voetpaden. Deze paden ontsluiten de dorpse en landelijke
omgeving.
Langs de Thematerweg is aan de noordzijde een vrijliggend
fietspad aanwezig. Dit fietspad sluit aan op een vrijliggend
fietspad aan de oostzijde van Haarzicht. Dit pad sluit aan op
de fietsroute diagonaal door Haarzicht langs het Dorpspark en
staat in verbinding met het Haarpad. Tevens is op deze route de
school aangesloten.
In zuidelijke richting is een fietsverbinding opgenomen in
verbinding met de Mutatulistraat en Camphuysenstraat. Deze
route biedt een korte verbinding naar het centrum van Vleuten.
In het verlengde van de oost-west verbindingen van de
westelijke omloop zijn op twee plekken voetgangersverbindingen
naar de Joostenlaan voorzien. Daarnaast zijn er twee
voetgangersverbindingen naar het Bosje van Goes; één nieuwe
aan de noordzijde en één bestaande aan de oostzijde ter plaatse
van de huidige brug.
In alle gevallen zullen deze verbindingen met de betreffende
beheerders worden overlegd en afgestemd.

verbinding met het wielrevelt

Tussen Haarzicht en de Schoolstraat wordt een verbinding voor
fietsers en voetgangers gerealiseerd. Het Centrale Deel van
Haarzicht is een compact woonmilieu met groen ingerichte
straten. In de autoluwe binnenstraten van het Centrale Deel is
de auto ondergeschikt aan het langzaam verkeer.
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4.7 De

woonbuurten

In Haarzicht komen twee woonthema’s voor: Dorps en Landelijk Wonen. Deze thema’s zijn afgeleid van de contextuele situatie,
zoals omschreven in het planconcept (paragraaf 4.1 pagina 25) en vormen het kader voor de verdere uitwerking. Het Dorps Wonen
bestaat uit twee woonbuurten: de Dorpsrand en het Centrale Deel. In het Landelijk Wonen worden drie buurten onderscheiden: de
Erven, de Lanen en de Parkzoom. Elke woonbuurt heeft een eigen karakter en is onderscheidend in de verkavelingopzet en de
openbare ruimte. De beeldkwaliteit van de architectuur is onderscheidend voor de woonthema’s Dorps en Landelijk Wonen. Dit
onderdeel wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 7 Kader beeldkwaliteit (pagina 75 e.v.) De stedenbouwkundige karakteristieken van
de 5 buurten wordt benoemd in de volgende onderdelen:

Deelgebieden / Woonbuurten

a.
b.
c.
d.
e.
f.

openbare ruimte
typologie verkaveling
korrel
rooilijn
openbaar/privé
parkeren

4.7.1 Dorpsrand
De overgangszone van Haarzicht naar de bebouwingsrand van Vleuten bestaat
uit een verkaveling die enerzijds nauw aansluit bij de verkaveling van bestaande
woningen en anderzijds ruimtelijkheid biedt voor een gedifferentieerde samenhang.
De nieuwe Dorpsrand gaat een synthese aan met de bestaande dorpsrand in de
vorm van orthogonale verkavelingopzet met doorzichten en een afwisseling van
korte straatjes, pleintje en groene plekken.
a.

Groene ruimtelijk gedifferentieerde rand met straatjes en pleintjes. Laanbomen langs
ring, clusters op plantsoenen en groenstroken, solitairen op pleintjes

b.

Half open bouwblok
Dichtheid: circa 30-35 won/ha.
Rijwoningen en 2^1 kap

c.

Herkenbare woonblokken

d.

Rechte rooilijn met eventuele rooilijnsprong

e.

Combinatie van stoepen en kleine voortuinen bij rijwoningen

f.
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Diepere voortuinen bij kleine korrel (2^1 kap)

Verkavelingsprincipe

Parkeerhoven / parkeerstraten / parkeren op eigen erf

Dorpsrand
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4.7.2 Centrale Deel
Het Centrale Deel is het meest compacte woonmilieu van
Haarzicht. Dit plandeel is herkenbaar als samenhangende
woonbuurt die wordt omsloten door een ringweg als onderdeel
van de hoofstructuur. De buurt wordt doorsneden door de
archeologische zone, in casu de voormalige Sloot van Themaat.
De archeologische zone wordt ingekaderd door bebouwing en
maakt de beleving van de diagonaal door Haarzicht manifest.
Dit gebied wordt ingericht als dorpspark waarop beide delen van
de buurt zijn georiënteerd. De verkavelingopzet van de buurt
bestaat voornamelijk uit bouwblokken met binnenhoven. De
parkeerplaatsen van bewoners bevinden zich voornamelijk in
de binnenhoven en op eigen erf. Bezoekersparkeerplaatsen zijn
opgenomen in de omloop.

a.

Groene parkachtige inrichting

Verkavelingsprincipe

Bloeiende parkbomen in groene straten

Centrale Deel

Centraal element: dorpspark met singel (profiel 11)
Singelbomen in Dorpspark
b.

Open bouwblok als typologie
Dichtheid: circa 35-40 won/ha.

c.

Continue straatwand, herkenbare panden (telbaar), samenhangend beeld

d.

Rechte rooilijn met eventuele rooilijnsprong

e.

Kleine voortuinen met hagen

f.

Bewoners parkeren in parkeerhoven en/of op eigenerf
Bezoekers parkeren in de openbare ruimte van de omloop
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4.7.3 de Erven
Het gebied de Erven betreft het deel aan de Thematerweg. De
verkavelingopzet is geïnspireerd op boerderijerven. Voor de
Erven Thematerweg is dit vertaald in woningen met een watergang
voorlangs, als onderdeel van de bestaande lintbebouwing aan
de Thematerweg. De woningen staan op een afstand van ca.
15 meter vanaf de Thematerweg en presenteren zich naar deze
weg. De woningen langs de Thematerweg worden via een brug
ontsloten vanaf de Thematerweg. Aan de zuidzijde van de Erven
komen vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen.
De Erven Thematerweg
a.

Lint van Thematerweg, bomen langs Thematerweg

b.

Lintbebouwing boerderij op erf met voorsloot
Dichtheid: circa 10-15 won/ha.

c.

Kleine korrel (max. 50% kavelbreedte bebouwd) 		

d.

Rooilijn ca. 15 meter vanaf zijkant Thematerweg,
In 15 meter zone geen parkeerfaciliteiten.
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e.

Voortuin aan sloot, hagen tussen erven

f.

Parkeren op eigen erf en in de openbare ruimte

Verkavelingsprincipe
Erven Thematerweg
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4.7.4 de Lanen
De hoofdstructuur van het deelgebied de Lanen heeft onder andere een oriëntatie op het
landschap van het Wielrevelt door de oost-west gerichte lanen. Het stratenpatroon van de
buurt de Lanen is daarvan een afgeleide in de vorm onder andere van een licht gekromde
laantjes. De buurt wordt gekenmerkt door een losse verkavelingopzet.
a.

Meanderende lanen als thema. ingericht met thematische soorten 		
straatbomen

b.

Losse bebouwing en/of open bouwblokken
Dichtheid: circa 20-25 won/ha.
Vrijstaand, 2^1 kap en eventueel rijwoningen

c.

Losse korrel en eventueel rijwoningen aan de binnenzijde

d.

Wisselende rooilijn en bij rijwoningen mogelijk verspringende rooilijn 		
maximaal 6 woningen

e.

Diepte voortuin afhankelijk van typologie en korrel

f.

Parkeren eigen erf en in de openbare ruimte

4.7.5

Verkavelingsprincipe
Lanen

de Parkzoom

De Parkzoom is een landschappelijk locatie aan het archeologische park
en aan het Wielrevelt. Doordat de meeste woningen los staan van elkaar
is er doorzicht naar de omgeving: het bosje van Goes, het Archeologisch
park en het Wielrevelt. De tuinen zijn onderdeel van het omringende
landschap en worden duidelijk begrensd door landschappelijk ingepaste
erfscheidingen. Het ademt de sfeer van een villapark. De school is
onderdeel van de Parkzoom en vormt de overgang naar het Centrale
Deel van Haarzicht.
a.

Meanderende lanen en paden in park
Parkbomen

b.

Losse bebouwing
Dichtheid: circa 10-15 won/ha.
Vrijstaand en 2^1 kap

c.

Losse, kleine korrel

d.

Wisselende rooilijn

e.

Diepe voortuinen

f.

Parkeren op eigen erf en in de openbare ruimte

Verkavelingsprincipe
Parkzoom
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4.8 	Randen Vleuten
Het ontwerp van het Stedenbouwkundig plan op het
overgangsgebied naar de bestaande bebouwing aan de rand
van Vleuten verdient bijzondere aandacht. De nieuwe bebouwing
van Haarzicht sluit hier immers direct aan op achtertuinen van
de bestaande woningen aan de Schoolstraat en Multatulistraat.
In Ontwikkelvisie Haarzicht wordt hier al melding van gemaakt.
De uitgangspunten voor de verkaveling van de rand is in nauw
overleg met de Klankbordgroep tot stand gekomen.
Om die reden is het subthema Dorpsrand geïntroduceerd als
afgeleide van het woonmilieu Dorps Wonen. De Ontwikkelvisie
schreef hier een hogere dichtheid voor dan voor de rest van
Haarzicht. Dit bleek niet wenselijk vanuit het oogpunt van de
Klankbordgroep.
Zodoende is uiteindelijk gekozen voor een lagere dichtheid
die aansluit bij de huidige dorpsrand. Zo kan er er een
vanzelfsprekende overgang ontstaan.

Ter hoogte van de Multatulistraat en de Schoolstraat worden
doorsteken voor langzaam verkeer (fietser en voetganger)
gerealiseerd. Hiermee is een tweede doorsteek naar de
Multatulistraat, zoals benoemd in de ontwikkelvisie, komen te
vervallen.
De doorsteken zijn een goed middel om ook fysieke verbanden
te leggen en verweving met Vleuten tot stand te brengen. Dit sluit
aan op de doelstelling van de Wijkvisie Vleuten-De Meern (2004)
dat oude en nieuwe bewoners elkaar kunnen leren kennen en de
mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten.
De Dorpsrand is gedifferentieerd. Een afwisselend beeld
bestaande uit gesloten en open en op voldoende afstand van
de bestaande woningen. Achter de bestaande woningen wordt
zo veel mogelijk openheid gecreëerd.
De rand wordt gedefinieerd door middel van 4 regels:
1.
3.20 meter zone (in figuur aangeduid met
2.
maximale bloklengte
3.
percentage open / dicht
4.
hellingshoek + gemiddelde rooilijn

)

ad. 1. 3.20 meter zone
Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door bestaande
woningen langs de Schoolstraat en de Multatulistraat. Een zone
van 3.20 meter breedte over de gehele lengte zorgt voor een
vloeiende overgang tussen de twee gebieden en heeft daarbij
een drievoudige functie:
•
•
•

Het waarborgt een minimale afstand tussen de bestaande
en nieuwe percelen;
In de (bodem)zone wordt een rioolbuis opgenomen ten
behoeve van de hemelwaterberging en afvoer;
In deze zone kunnen hoogteverschillen tussen de
bestaande percelen en Haarzicht worden opgevangen.

3.20 meter Zone
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Impressie achterpad 3.20 meter zone
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ad. 2. Maximale bloklengte
Om te voorkomen dat er direct achter de bestaande kavels met
woningen, lange gesloten gevels komen, bestaat de bebouwing
langs deze zone (in figuur aangeduid met
) uit bouwblokken
met een maximale lengte van 6 wooneenheden. Behoudens
één blok in de zuid-oosthoek met 7 wooneenheden. Dit blok ligt
op grotere afstand van de bestaande bebouwing en is daarvan
ruimtelijk gescheiden door bergingen.
Op die manier zal het toekomstige plan Haarzicht goed aansluiten
op de bestaande rand van Vleuten.

Schoo

lstr

4

aat

≥ 40 % open

Ter toelichting op de maximale bloklengte van 6 wooneenheden
geldt het volgende rekenvoorbeeld:
6 x 6.0 meter + 2 x kopgevel (á 0.3 meter)
=
36,6 meter
Totale bloklengte (hoofdgebouw)

Multa

tulis

traa

t

% open - dicht + Bloklengtes
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ad. 3. Percentage open/dicht
Eveneens om een goede overgang tussen de bestaande en
nieuwe bebouwing te verkrijgen zal het nieuwe plan worden
getoetst aan de hand van een verhoudingspercentage dat zorgt
voor een minimale openheid van de bebouwingsrand van 40%.
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ad. 4. Hellingshoek + gemiddelde rooilijn
Gemeten vanaf het snijpunt tussen het laagste vloerpeil en de
gemiddelde achtergevel rooilijn van de bestaande woningen
(hoofdgebouw), zijn drie afstandzones te onderscheiden tot aan
de nieuwe bebouwing:
•
•
•

23,5m-zone langs de Multatulistraat
29m-zone langs de Multatulistraat
37m-zone langs de Schoolstraat

Schoo

lstr

aat

Uitgaande van een maximale bouwhoogte van 11m ter plaatse
van de gemiddelde rooilijn voor de nieuwe bebouwing, ontstaat
een denkbeeldige lijn met een bijbehorende hellingshoek. Boven
deze lijn mag niet worden gebouwd. Daarmee wordt een gepaste
afstand en openheid wordt gewaarborgd ten opzichte van de
bestaande woningen.
Op één plek (in figuur aangeduid met ster) geldt een uitzondering.
Deze veroorzaakt naar de bestaande woningen geen hinder qua
bezonning en ruimtelijkheid. Met de situering van dit bouwblok
worden de bestaande garageboxen deels visueel afgeschermd.
Multa

tulis

traa

t

Gemiddelde rooilijn
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4.9 	Onderwijscluster
Naar aanleiding van het wijkraadadvies is nogmaals gekeken
naar de verkeerstromen rondom de school.
Bij de locatiekeuze/orientatie van de school en de inrichting
van de verkeersinfrastructuur rondom de school is met name
gekeken naar parkeren en verkeersveiligheid.

Referentie: “Bereboot” Helmond

Door de ligging van de school aan de zuidzijde en de autoontsluitingen van Haarzicht enkel op twee plekken aan de
noordzijde (Thematerweg) is er al beperkt autoverkeer rondom de
school. De ontsluiting van het langzaam verkeer is in hoofdzaak
gelegen aan de zuidzijde (Multatulistraat/Campuysenstraat)
en in beperkte mate aan de oostzijde (Schoolstraat). Hiermee
wordt in belangrijke mate conflicten tussen het autoverkeer en
langzaam verkeer voorkomen.
De orientatie van de school/entrees is gelegen aan de oostzijde
direct aan de buitenruimte en aan een vrij-liggende kiss & ridestrook. De entree tot de fietsenstallingen komen aan de andere
zijde (zuid/westzijde) en zijn direct via een vrij-liggend fietspad
bereikbaar.
De routes voor het autoverkeer zijn gericht op minimaal aantal
kruisend verkeer (in het bijzonder langzaam verkeer) en een
zo lang mogelijke opstelruimte zonder overlast bij eventuele
congestie nabij de school. Hoewel zoveel mogelijk gestimuleerd
wordt om met de fiets of lopend naar school te gaan, leert de
ervaring dat er altijd ouders blijven die hun kinderen al dan niet
noodgedwongen met de auto naar school brengen of halen. Om
dit zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden wordt er een kiss &
ride-strook aangelegd.
Het fietsverkeer komt hoofdzakelijk van de zuidzijde
(Multatulistraat/Campuysenstraat) en in beperkte mate van de

Totaal uitgeefbaar school; +/- 3.500 m2
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Vleuten, Haarrijn
oostzijde (Schoolstraat) Haarzicht binnen terwijl het autoverkeer
naar de school met name van de west- en noordzijde de school
zal benaderen. Vanaf de zuidzijde ligt er een vrijliggend fietspad
die aan de zuid/westzijde direct toegang verleent tot het terrein
van de School/fietsenstallingen.
Het schoolplein wordt niet gebruikt als parkeerplek. Het
schoolplein voldoet aan de norm die voor de buitenruimte bij
scholen en kinderdagverblijf worden gehanteerd. Parkeren tijdens
haal- en brengmoment zal plaatsvinden op de parkeerplekken
in de directe omgeving van de school. Aan de zuidzijde is een
terrein gereserveerd voor extra parkeren (capaciteit ca. 55
parkeerplaatsen) mocht in de toekomst blijken dat de capaciteit
onvoldoende is. In het nog op te stellen bestemmingsplan wordt
het voornoemde terrein bestemd met een wijzigingsbevoegdheid
naar parkeren.

trook

Het fietsverkeer vanaf de zuidzijde naar de fietsenstalling van
de school kruist noch het autoverkeer naar de kiss & ride-strook
noch het autoverkeer naar de eventueel extra te realiseren
parkeerplaatsen.

kiss &

ride-s

Vleuten,
Haarrijn

Op grond van bovenstaande is het niet de verwachting dat de
verkeerstromen zullen leiden tot gevaarlijke situaties. De groei
van de school zal min of meer gelijk op gaan met de oplevering van
de woningen in Haarzicht. De verkeerssituatie rondom de school
krijgt daardoor de kans zich geleidelijk te ontwikkelen waardoor
ruimte ontstaat om aan de situatie te wennen. Desondanks zal bij
het op te stellen inrichtingsplan de verkeersveiligheid, en in het
bijzonder voor het langzaam verkeer rondom de school, leidend
zijn voor de definitieve inrichting.

Voorbeeld Onderwijscluster

Vleuten
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4.10		Schetsverkaveling
De schetsverkaveling is een studie naar de uitwerking van de
woonbuurten zoals omschreven in hoofdstuk 4.7.
In het Centrale Deel is de bebouwing ruimtevormend. De
interne structuur is orthogonaal opgezet in de richting van de
diagonaal door het plangebied lopend Sloot van Themaat. De
buitenrand volgt de hoofdstructuur. Hiermee is dit plandeel
duidelijk herkenbaar. In het overgangsgebied naar de bestaande
bebouwing van Vleuten is de verkavelingsrichting en korrelgrootte
voortgezet van de bestaande woonbuurt de Nieuwe Vaart.
De verkavelingsrichting in de zone langs de Thematerweg, het
deelgebied de Erven, is haaks op de Thematerweg. Deze volgt
daarmee de hoofdrichting van de oorspronkelijke verkaveling.
In het deelgebied de Lanen wordt de richting naar het Wielrevelt
bevestigd, twee lange lijnen bieden deze continuïteit.
De richting van de globaal noord-zuid lopende centrale
toegangsweg met singelprofiel, wordt gevolgd in verkavelingsrichting en is ruimtevorming. Hiermee wordt het entreegebied
van Haarzicht een openbare ruimte waarop woningen zijn
georiënteerd en de school een herkenbare positie inneemt.
De schetsverkaveling is verder uitgewerkt naar een
voorbeeldverkaveling. Deze uitwerking is opgenomen in
hoofdstuk 12.
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Schetsverkaveling
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5.		 openbare ruimte
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5.1 De

openbare ruimte van

Haarzicht

De in dit hoofdstuk opgenomen profielen zijn schetsprofielen op
basis van de stedenbouwkundige visie; de uitwerking van deze
profielen zijn opgenomen in hoofdstuk 12. De inrichting van de
openbare ruimte in Haarzicht is gebaseerd op het thema Dorps
en Landelijk Wonen. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten
van belang:
•
•

•
•

De inrichting is informeel en zonder al te grote
scheidingen tussen verkeerssoorten.
Voorkom scherpe visuele scheidingen tussen de rijbaan
en de overige openbare ruimte. Gebruik daarvoor geen
contrasterende kleuren, maar zoek naar kleurnuances
of variatie in bestratingverband.
Materiaalgebruik is rustig en van gebakken materiaal en
bestaat uit grote vlakken zonder sierpatronen.
Parkeren zoveel mogelijk ondergeschikt in het
straatbeeld.
Bomen maken de sfeer van de openbare ruimte;
combineer dit met groene invulling.

Met de hierna volgende schetsprofielen wordt richting gegeven
aan de sfeer en inrichting van de openbare ruimte. In hoofdstuk 12
zijn deze aan de hand van de voorbeeldverkaveling uitgewerkt.
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Schetsprofiel 1
1

Brug is privé eigendom

De sloot langs de Thematerweg wordt verbreed. Vanaf de
Thematerweg worden woningen op eigen erf ontsloten via een
brug of duiker. De woningen zijn met de voorgevel georiënteerd
op de Thematerweg op een afstand van ca. 15 m vanaf de
Thematerweg.
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Schetsprofiel 2

en

3

De singel is de hoofdentree van Haarzicht: drie rijen bomen
waarvan twee ter weerszijden van de singel en één langs de
bebouwingsrand van het Centrale Deel. De singel in de richting
van het Wielrevelt bestaat uit tuinen aan de zijde van de woningen
en een laanprofiel aan de zuidzijde.

3
2
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Schetsprofiel 4
De omloop om het Centrale Deel van Haarzicht is een ringweg
met aan de binnenzijde een ruimtevormende bebouwingsrand
en aan de buitenzijde een afwisseling van groene plekken en
bebouwing. Het wegtracé meandert waarmee haaks het parkeren
wisselt van plaats in het profiel afhankelijk van het zicht.

4
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5
6

Schetsprofiel 5

en

6

Omloop de Lanen is de tweede lus in Haarzicht. Het profiel sluit
aan op de omloop van het Centraal Deel. Er wordt een continue
laanprofiel nagestreefd met groene bermen en bomen ter
weerszijden. Plaatselijk wordt geparkeerd in de groenstroken op
waterdoorlatende groene open bestrating.
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Schetsprofiel 7
De interne straatjes van de lanen zijn smal en intiem. De voortuinen
met hagen dragen bij aan het gewenste groene karakter. Bomen
worden afgewisseld met parkeerplaatsen. Tussen de woningen
worden parkeerkoffers opgenomen.
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Schetsprofiel 8
8

Woonbuurt de Lanen wordt informeel ingericht. Dit betekent dat
het profiel als eenheid wordt ingericht met afwisseling van bomen
en grasvlakken.
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Schetsprofiel 9
De straten in het Centrale Deel van Haarzicht worden ingericht
als groene straten. De woningen zijn hier direct op georiënteerd.
De stoepzone voor de woningen is onderdeel van de straatruimte.
De woonstraat meandert tussen de woningen.

9
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Schetsprofiel 10
Kenmerkend voor de openbare ruimte van de Dorpsrand is de
afwisseling van korte straatjes, pleintjes en groene plekken. De
straten zijn verbonden met de parkeerhoven achter woningen.

10
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Schetsprofiel 11
In de diagonaal van de archeologische zone wordt het
oorspronkelijk tracé van de Sloot van Themaat teruggebracht.
Ter plaatse van de bebouwing van het Centrale Deel wordt dit
een dorpspark als recreatieve ruimte voor de bewoners. De
breedte van het profiel (ca. 35 meter) is vergelijkbaar met de
Brink in Haarzuilens.
Langs de oever kunnen verblijfsplekken worden gemaakt in
samenhang met de centraal in het dorpspark gelegen brede brug.
Deze brug verbindt de groene straten van de ter weerszijden
gelegen woonbuurten. De woningen aan beide zijden van de
singel zijn georiënteerd op het Dorpspark. De éénrichtingsontsluitingsweg voor de woningen is alleen bedoeld voor
bestemmingsverkeer van de woningen. De verblijfskwaliteit van
de openbare ruimte staat centraal in het Dorpspark.
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Schetsprofiel 12
De openbare ruimte van het Landelijkpark verruimt zich in de
richting van het Wielrevelt. De inrichting krijgt een landelijk open
karakter. Aan de noordzijde grenzen particuliere tuinen. Deze
worden met een groene overgang afgeschermd; afgewisseld met
clumbs van beplanting. In deze zone is een fietspad opgenomen
als verbinding met het Haarpad.

12

Bosje van Goes
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Schetsprofiel 13
Haarzicht wordt op twee plaatsen ontsloten vanaf de
Thematerweg. De oostelijke ontsluiting is aangesloten op de
omloop van het Centrale Deel. Deze ontsluiting is bedoeld voor
met name het zuidelijk plandeel en biedt een korte verbinding
met het kruispunt Schoolstraat / Maarssenseweg. Deze entree is
daarnaast van belang als langzaamverkeersroute naar de school.
In het profiel is een vrijliggend fietspad opgenomen dat aansluit
op het Dorpspark. De school is gesitueerd aan deze fietsroute.
Deze route is vervolgens aangesloten op het Haarpad.
Het profiel heeft een groene invulling met bomen en is daarmee
onderdeel van de ecologische verbindingszone over de diagonaal
naar het Wielrevelt.
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5.2 	Groenstructuur

5.3 	Waterstructuur

De groenstructuur is onderdeel van de hoofdstructuur. Bomen
en hagen zijn hierin beeldbepalend. De bomenrijen zijn continue
en afhankelijk van de betekenis van het profiel worden deze
in een driehoeksverband of als solitairen opgenomen. In het
inrichtingsplan van de openbare ruimte wordt dit verder uitgewerkt. Kenmerkend voor de openbare ruimte van Haarzicht is
dat er veel bomen worden geplaatst. In het hart van het plangebied
dient vanwege de archeologische waarde nader onderzocht te
worden waar en welk type boom kan worden geplaatst.
De inzet van het groenplan is zoveel mogelijk grote groenvlakken
te gebruiken voor het plaatsen van bomen.
Het Bosje van Goes vormt een structureel onderdeel van de
groenstructuur, zowel in beleving als in gebruik. Wandelpaden in
het woongebied worden verbonden met de wandelpaden in het
Bosje van Goes. De bestaande bomen zijn geinventariseerd en
gewaardeerd: zie hoofdstuk 9.7 pagina 98.

De waterstructuur bestaat uit een T-vormige structuur van singels
die is verbonden met de watergang langs de Thematerweg en
met de diagonaal door het plangebied lopende watergang in de
archeologische zone. De watergangen langs de achterzijde van
de kavels aan de Thematerweg worden verbonden op plekken
waar deze nog niet is zodat een continue watersysteem ontstaat.
Voor nadere toelichting op de beoogde waterstructuur wordt
verwezen naar hoofdstuk 8.3.3 Toekomstige waterstructuur
(pagina 87).

Groen

Water
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5.4 Voorzieningen

68

Speelplekken
Voor Haarzicht is er per doelgroep bepaald waar welk type
speelplek moet komen. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in
drie groepen, die elk een andere speelbehoefte hebben (zie kaart).
Op de kaart is de plek en spreiding van speelvoorzieningen per
leeftijdscategorie aangegeven. Er wordt gestreefd naar natuurlijk
spelen in de vorm van spelaanleidingen zoals klimbomen, licht
glooiende grasvlakken en natuurterreintjes.
Haarzicht kan qua speelbehoefte extra profiteren van het
archeologisch park, het Bosje van Goes en het Wielrevelt.

Hondenuitlaatvoorzieningen
In geheel Leidsche Rijn wordt een netwerk van hondenuitlaatvoorzieningen aangelegd. Als aanvullende voorziening op de
hondentoiletten worden hondenspeelweides aangelegd, waar
de honden niet-aangelijnd kunnen rennen en spelen. Voor de
maatvoering en situering is de Atlas voor de Openbare Ruimte
Leidsche Rijn als uitgangpunt genomen: de maximale afstand
van een hondentoilet tot een woning is 250 meter, van een
hondenweide tot een woning 400 á 500 meter. Op onderstaande
kaart is de globale positie bepaald van deze voorzieningen.

Speelplekken

Hondenvoorzieningen
Haarzicht Vleuten
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Inzameling huisvuil
De onderstaande kaart “Huisvuilverzamelplekken” geeft
het schetsontwerp weer van de verdeling ondergrondse
afvalcontainers conform afspraak met de gemeente. Daarbij wordt
een maximale loopafstand van 125 meter wordt gehanteerd. De
definitieve aantallen en inpassing wordt nader bepaald bij het
inrichtingsplan. Bij het ontwerp van de woningen wordt rekening
gehouden met voorzieningen ten behoeve van de stalling van
vuilcontainers.

Huisvuilverzamelplekken
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5.5 Inrichting

openbare ruimte

Materialen
Het materiaalgebruik van de openbare ruimte in Haarzicht oogt
rustig en is van een hoog kwaliteitsniveau. In de hoofdstructuur
wordt gebakken klinkers toegepast. Er wordt geen gebruik
gemaakt van contrasterende kleuren maar van kleurnuances
en variaties in het bestratingverband. In de parkeerhoven en
parkeerkoffers worden betonstenen toegepast. Uitgangspunt
voor de inrichting van de openbare ruimte is de Atlas Leidsche
Rijn en het handboek openbare ruimte. De definitieve voorstellen
en grenzen tussen openbaar en privé worden bepaald bij de
opstelling van de definitieve inrichtingsplannen. In de fase van
het inrichtingsplan worden definitieve keuzes gemaakt in overleg
met Stadswerken (BInG).

Verharding
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Openbare verlichting
De verlichting is passend bij de hoofdstructuur en de woonthema’s
landelijk en dorps. Het verschil zit met name in de intensiteit van de
verlichting. Er is onderscheid te maken tussen de hoofdstructuur,
het Centrale Deel en de erftoegangswegen. De verlichting draagt
bij aan een social veilige woonomgeving.
De hoofdstructuur kent een hogere lichtintensiteit dan de rest
van het gebied. De frequentie van het aantal lantaarnpalen is
hier hoger waardoor de hoofdstructuur extra opvalt.De rest van
het gebied zullen met een lagere intensiteit ingevuld worden dan
de hoofdstructuur.
Er wordt voor een stijl gekozen die een afgeleide is van de
nostalgische lantaarnpaal. De verlichting moet op de achtergrond
aanwezig zijn en niet overduidelijk opvallen binnen de openbare
ruimte. Bij het maken van de inrichtingsplannen, zal de openbare
verlichting nader worden uitgewerkt in overleg met Stadswerken.
De bomenstructuur van het Stedenbouwkundig plan zal hierop
worden afgestemd zodat het geen belemmering vormt met de te
plaatsen lichtmasten.

Openbare verlichting
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6.		 Programma
6.1 Wonen

6.2 	Maatschappelijke

Voor het realiseren van een dorps en landelijk woonmilieu
is een ruime differentiatie aan woningtypen mogelijk. De
verschillende categorieën woningbouw in Haarzicht hebben hun
eigen karakteristieke kenmerken wat betreft kavelmaat, beuk- of
stramienmaat en type.

Programma Haarzicht Onderwijs
Bij de actualisatie van het referentiekader Leidsche Rijn in 2008
is geconstateerd dat de uitbreiding Haarzicht in ieder geval extra
vraag naar primair onderwijs met zich meebrengt. Het betreft
een nieuwe locatie voor de Kees Valkensteinschool in Vleuten.
De Kees Valkensteinschool krijgt in Haarzicht 14 tot maximaal
18 lokalen. De locatie in Vleuten zal gehandhaafd blijven voor
onderwijs. De basisschool heeft een oppervlak van 1.910 m²
bvo (bij 14 lokalen). Het schoolgebouw kan in maximaal 2 lagen
worden gerealiseerd. Bij de basisschool hoort een buitenruimte
(speelplein) van minimaal 1.080 m². Inclusief parkeren voor
personeel omvat het uitgeefbare oppervlak 2.210 m².
De uitgeefbare kavel heeft een rechthoekige vorm, gelet op
het   onderwijsgebruik, efficiënt ruimtegebruik en de daarmee
samenhangende kosten. De ontwikkeling en realisatie van de
school wordt door de onderwijsinstelling zelf verzorgt.

Programma Haarzicht
Het aantal woningen in Haarzicht is maximaal 555. In het
bestemmingsplan zal de mogelijkheid van woon-werk woningen
worden opgenomen. Het netto oppervlak van de woonvelden
excl. reservering school is ca. 18,3 ha. De onderverdeling is in
drie categorieën:
1. Sociale huur (49 woningen)
Onderdeel van de afspraken tussen de groep Haarzicht en
de gemeente Utrecht is de realisatie van minimaal 49 sociale
huurwoningen. De sociale categorie wordt op basis van werkbare
clustering gesitueerd in het deelgebied de Dorpsrand.
2. Vrije sector huur (126 woningen)
Onderdeel van de afspraken tussen de groep Haarzicht en de
gemeente Utrecht is de realisatie van 126 huurwoningen in de
vrije sector.
3. Vrije sector koop / huur (max. 380 woningen)
De categorie vrije sector wordt voornamelijk onderscheiden door
prijsklassen en verschillen in kaveloppervlakten. Deze categorie
omvat royale rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en
vrije kavels in een landgoedachtige setting.
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voorzieningen

Gymzaal
Bij de basisschool komt een gymzaal. De gymzaal is een
gebouw van 455 m² bvo. De gymzaal wordt op de begane grond
gerealiseerd. De gymzaal kan in de avonduren gebruikt worden
door de buurt en sportverenigingen. Om deze reden heeft de
gymzaal een eigen entree. Inclusief parkeren voor personeel
omvat het uitgeefbare oppervlak 580 m².
Kinderopvang en buitenschoolse opvang
Buiten de basisschool zijn er 5 ruimten voor dagopvang nodig; 3
ruimten voor kinderdagopvang en 2 ruimten voor buitenschoolse
opvang. Deze 5 ruimten hebben een ruimtebeslag van 650 m²
bvo. Ook hoort er een buitenruimte (speelplein) van minimaal 300
m² bij. Inclusief parkeren voor personeel omvat het uitgeefbare
oppervlak 1013 m².
Ruimten voor buitenschoolse opvang en algemene ruimte
(personeelsruimte, vergaderruimte) kunnen onder bepaalde
voorwaarden op een verdieping worden gerealiseerd. Dit dient
nader te worden uitgewerkt.

Haarzicht Vleuten
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Voorschool
Tot slot is het mogelijk dat er behoefte aan een voorschool bestaat.
Een voorschool is een peuterspeelzaal met voorschoolse
educatie voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar van laag opgeleide ouders.
De voorschool is bedoeld om een ontwikkelingsachterstand bij
de start van het basisonderwijs te voorkomen. Het lokaal voor de
voorschool heeft een oppervlak van 115 m² bvo.
Ruimtegebruik
Het ruimtegebruik voor de bovengenoemde voorzieningen
in Haarzicht bedraagt in totaal 0,44 hectare. Dit is inclusief
inpassingsruimte.
Daarnaast moet er rekening worden gehouden met een oppervlakte die nodig is voor toegang, stallen van fietsen en parkeren.
Het is de opgave om een efficiënte inpassing van de voorzieningen te ontwerpen. Als vertrekpunt voor het verkavelingplan
dient in totaal de benodigde oppervlakte ongeveer 0,5 hectare
te worden gehanteerd. Uitgangspunt is daarbij een kiss & ridestrook en een reservering voor ca. 55 parkeerplaatsen.
Locatie school
De locatiekeuze voor de basisschool is op basis van het gestelde
in de Ontwikkelvisie gebaseerd op:
•
de ligging in de buurt van de verzorgingsgebieden;
•
de verkeerssituatie: veilige bereikbaarheid voor langzaam
verkeer (een korte verbinding voor autoverkeer
vanaf de hoofdwegen);
•
een zo centraal mogelijk ligging binnen de buurt;
•
zichtbaarheid en herkenbaarheid zijn belangrijk voor de
voorzieningen;
•
een locatie in de nabijheid van groenvoorzieningen;
•
een pragmatische oplossing voor het halen/brengen en

parkeren.
Voor de keuze van de locatie van de school in Haarzicht is
gezocht naar een optimum voor wat betreft bereikbaarheid,
toegankelijkheid, zichtbaarheid, herkenbaarheid en omgevingskwaliteit. De locatie is centraal gelegen in Haarzicht (zie
afbeelding). De locatie grenst direct aan het recreatieve groen
van het archeologisch park en het bosje van Goes. De school
is direct bereikbaar vanaf de Thematerweg door ligging aan
de hoofdentree van de wijk. Omdat de school ook een functie
vervult voor bestaand Vleuten is nabijheid en goede aansluiting
op langzaam verkeerroutes van en naar Vleuten van belang.
De school vormt op deze locatie een ruimtelijk herkenningspunt
voor Haarzicht op een kruispunt van verschillende routes en
zichtlijnen.
In de voorbeeldverkaveling van het Stedenbouwkundig plan is de

Positie school
Ontwikkelvisie

o.b.v. zoekgebied uit
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Foto maquette schetsverkaveling
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7.		Kader Beeldkwaliteit
7.1 Algemeen
Het planconcept Dorps en Landelijk Wonen is de inspiratiebron
en het uitgangspunt voor de beeldkwaliteit. Haarzicht bevindt
zich in een overgangsgebied van dorps (Vleuten) naar landelijk
(Wielrevelt) wonen. Zoals beschreven in de Ontwikkelvisie is
een herkenbaar onderscheid tussen deze twee woonthema’s
uitgangspunt en is het belangrijk dat deze thema’s consequent
gevolgd worden.

Deze kenmerken hebben samen met historisch en cultureel
onderzoek van de omgeving geleid tot een inspiratiekader voor
dorps en landelijk wonen in Haarzicht. Een kader dat in inspireert
tot een woonomgeving met een eigen identiteit, een herkenbare
sfeer en uitstraling van de openbare ruimte en de architectuur en
continuïteit en samenhang in de morfologische structuur en een
unieke ruimtelijke kwaliteit.

Wat dorps en wat landelijk wonen precies inhoudt, heeft veel
vragen opgeroepen. In samenwerking met de Klankbordgroep
en door middel van crowdsourcing-enquêtes is een beeld
ontstaan van wat past bij dorps en landelijk wonen. Hieronder
staan een aantal kenmerken van Dorps en Landelijk Wonen
vanuit de Klankbordgroep en de crowdsourcing-enquêtes. Voor
bijbehorende beelden zie pagina 81 en 83.

In dit hoofddstuk worden de kaders omschreven die moeten
leiden tot een beeldregieplan. Het beeldregieplan wordt nog aan
de gemeente ter goedkeuring voorgelegd Vervolgens worden
alle bouwplannen aan het beeldregieplan getoetst.

Associaties landelijk:
• Woningtype boerderij
• Lage goot
• Groene erfscheidingen (hagen)
• Brede groenstroken
• Lage dichtheid

Per thema (Dorps en Landelijk) zijn de kaders voor de
beeldkwaliteit opgesteld. Deze kaders hebben betrekking
op rooilijnen, voortuinen, erfafscheidingen, ankerpunten
en gevelcodes. Daarnaast worden op hoofdlijnen kaders
gegeven voor de architectuur, typologieën, principes hoeken,
materialisering en bijgebouwen.

Landelijk Wonen

Dorps Wonen

Associaties dorps:
• Pandsgewijs
• Hoge dichtheid bebouwing
• Groen en ruimte
• Voetganger staat centraal
• Afwisselende woningtypes
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7.2 	Overgangen

openbaar/privé

7.2.1 Voortuinen

Voortuinen

De relatie tussen het privé en het publiek domein is van invloed
op de belevingswaarde en het gevoel van geborgenheid en
herbergzaamheid. De voortuin is zeer bepalend voor de sfeer in
het gebied. Een korte voortuin zorgt voor een directe overgang
en geeft het openbaar gebied meer gebruikswaarde. Een diepe
voortuin zorgt voor een geleidelijke overgang en een informele
sfeer.
In Haarzicht wordt de diepte van de voortuin met name bepaald
door het thema (Dorps of Landelijk Wonen) en de beoogde sfeer
van het deelgebied.
Er is onderscheid gemaakt in private stoepzones (0.9 - 1.5 mt),
gemiddelde voortuinen (2 - 4 mt) en diepe voortuinen (≥ 4 mt).
Binnen het Centrale Deel zijn geen voortuinen, maar private
stoepzones die eventueel variëren in diepte. Dit nodigt uit tot
meer gebruik van openbaar gebied en creëert ontmoetingen
tussen bewoners. De diepe voortuinen vinden we vooral in het
deel Landelijk Wonen.

LEGENDA
private
stoepzones

0.9 - 1.5 mt
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gemiddelde
voortuinen

2 - 4 mt

diepe
voortuinen

≥ 4 mt
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7.2.2 Erfscheiding

Erfscheiding

Ter ondersteuning van de beeldkwaliteit van de hoofdstructuur in
Haarzicht is het van belang dat erfscheidingen die hier aan grenzen
van hoogwaardige kwaliteit zijn. De woningen langs de hoofdstructuur
dienen een representatieve uitstraling te hebben. Er zijn drie typen
erfscheidingen:
-

In samenhang met architectuur ontworpen erfafscheiding
Groene hagen:
Voortuin: dikte circa 40 cm en hoogte ca. 0.6 m
Achtertuin: ca. 1.80 m bij scheiding privaat-(semi-)openbare
	ruimte
Bosschages en/of houtwallen
(bijvoorbeeld met hedera begroeid hekwerk)
Op de kaart is de zone van elk type aangegeven.
Uitzondering is de school waar een hekwerk mag worden geplaatst
als bescherming van de speelplek voor de kleinste kinderen met
een maximale hoogte van 1 meter. Daarnaast is in verband met de
beoogde groene uitstraling van het landelijke park aan de zuidzijde
een bosschage / haag gewenst.
LEGENDA
in samenhang met architectuur
ontworpen erfafscheiding

voortuin: ca. 0.6 m

achtertuin: ca. 1.80 m

bosschages en/of houtwallen

hekwerk school
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7.3 Ankerpunt

en accenten

In het Stedenbouwkundig plan kunnen gebouwen mede bepalend
zijn voor de oriëntatie. Deze gebouwen accentueren de plek en
dragen bij aan de zogeheten mentale kaart van Haarzicht.
In het stedenbouwkundig ontwerp van Haarzicht is de school
een oriëntatiepunt; een ankerpunt in de ruimtelijke beleving van
de wijk. Dit gebouw is gesitueerd in het zwaartepunt van de wijk.
Dat wil zeggen op het kruispunt van de hoofdontsluiting voor
auto- en voor langzaam verkeer. De school ligt op de overgang
tussen Landelijkpark en Dorpspark: tussen Landelijk en Dorps
Wonen.
Op een lager schaalniveau kunnen op bepaalde plekken in
de bebouwing accenten worden ontworpen voorzover deze
stedenbouwkundig van betekenis zijn en bijdragen aan de
ruimtelijke oriëntatie.

Dorpspark

Landelijkpark

Voorbeeld bepaling ankerpunten
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7.4 Beeldkwaliteit

architectuur

Dorps bouwen gaat hand in hand met het steeds opnieuw
uitvinden van regionale architectuur. Geef vorm aan de
programma´s van vandaag door (nieuwe) architectuur met
wortels in de cultuurgeschiedenis, dan blijft traditie een levend
begrip. Raak geïnspireerd door het verleden en de omgeving.
Met dit beeldkwaliteitplan worden geen harde, gedetailleerde
eisen wat betreft de architectuur meegegeven. Wel willen we
de architect vragen geïnspireerd te raken door de omgeving
en de gewenste variatie in geveluitstraling als uitgangspunt te
nemen.
Binnen het thema Dorps Wonen wordt onderscheid gemaakt
tussen het Centrale Deel en de Dorpsrand. Deze buurten
onderscheiden zich in de mate van individualiteit van de gevel:
in het Centrale Deel zijn panden in de gevelwanden herkenbaar;
in de Dorpsrand is het woningblok als totaal de herkenbare
eenheid.
Het beeld van de architectuur in Landelijke Wonen is ontleend
aan de regiospecifieke architectuur. Deze refereert aan het
landelijke en aan de boerenerven. Daarnaast komen in contrast
hiermee de villa’s voor. Deze refereren aan de landgoederen.
Vaak met een knipoog naar de klassieke architectuur. Deze twee
werelden van verschil is te onderscheiden in buurt de Erven, de
Lanen en respectievelijk de randzone van de Parkzoom en de
randzone langs het Wielrevelt.
In nevenstaande afbeelding is schetsmatig de gevelcode per
buurt gekarakteriseerd. De bijbehorende toetsingcriteria worden
in het navolgende beschreven.

Beeldkwaliteit Dorps Wonen

Centrale Deel

Dorpsrand

Beeldkwaliteit Landelijk Wonen

De Erven en De Lanen

De Parkzoom
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7.5	Beeldkwaliteit Architectuur Dorps Wonen
Kenmerkend voor het Centrale Deel zijn de afwisselende lengtes
van de bouwblokken. Deze afwisseling zorgt voor een levendig
en gevarieerd straatbeeld.
Stijlkenmerken architectuur
- Dorps bouwen op basis van kenmerken regionale
architectuur.
- Geen kopie van wat er al is, maar het verleden en de dorpse
omgeving als inspiratiebron.
Typologie
- Woningblokken bestaan uit herkenbare panden van 1, 2 of 3
woningen

Materialen en detaillering
- In materiaalkeuze is verouderingscriterium van belang
- Kenmerkende details en ornamenten uit regiospecifieke
architectuur
- Zorgvuldige en duurzame details
Materialen gevel
- Metselwerk met genuanceerde aardse tinten zoals rood en
bruin
- Accenten in wit keim- en pleisterwerk of hout
- Wit in stuc- of keimwerk bij ensemblewerking toegestaan

Hoofdmassa
- Woningen met kap
- 1 tot 2 lagen met kap of 3 lagen platdak
- Plat dak toegestaan op delen van het blok ter accentuering
Principe hoeken
- Zorgvuldige vormgeving van de hoeken
- Zijgevel als voorgevel (entree, venster) indien grenzend aan
openbare ruimte
- Continuïteit hoeken bouwblok door tuinmuren en/of groene
erfscheidingen: 1,80 meter.
Bijgebouwen
- Schuurtje of de garage is belangrijk onderdeel van de
bebouwing in een dorpse setting.
- Bijgebouwen ontwerpen in samenhang met de woning.
- Garage/carport minimaal 4 meter achter de voorgevelrooilijn.

Materialen dak
- (Keramische) ongeglazuurde pannen (of gelijkwaardige
uitstraling)
- Rood, bruin of antraciet
- Zonnepanelen
afstemmen
op
de
architectonische
vormgeving

Aanbouwen en uitbouwen
- Dakkapellen-optioneel als onderdeel ontwerpopgave
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Inspiratiekader Dorps Wonen

Verschillende rooilijnen
Verschillende kleuren metselwerk, één kleur kozijnen

Contrasten
in
gevelbeeld
door lichte kozijnen en donker
metselwerk

Wisselende nokrichtingen

Een verbijzondering en wisselend kleurgebruik zorgen voor
een gevarieerd totaalbeeld

Verbijzonderingen in het metselwerk
Voorbeeld ensemblewerking

Pandsgewijs bouwen

Afwisseling
dorpspark

architectuur

aan

Afwisseling door topgevels
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7.6	Beeldkwaliteit Architectuur Landelijk Wonen
Het beeld van de architectuur in Landelijke wonen is ontleend aan
de regiospecifieke architectuur uit de streek. Deze architectuur
refereert aan het landelijke, aan de boerenerven.
Stijlkenmerken architectuur
- Architectuur refereert aan het regionaal landelijke, aan de
boerenerven, het grote woonhuis of villa op een landgoed
Typologie
- Diversiteit van tweekappers, vrijstaande woningen of vrij
op de kavel gesitueerd woonhuis of villa
Hoofdmassa
- Woning met kap en wisselende goothoogte
- 1 tot 2,5 laag met kap of 3 lagen platdak
- Lage goot en lange dakvlakken zijn karakteristiek

Materialen en detaillering
- In materiaalkeuze is verouderingscriterium van belang. (dat
betekent keuze baseren op beoordeling hoe materiaal er
over bv 10 jaar uitziet)
- Kenmerkende details en ornamenten uit regionale
architectuur
- Zorgvuldige en duurzame details
Materialen gevel
- Metselwerk met genuanceerde aardse tinten zoals rood,
bruin, antraciet of zand
- Combinatie met hout
- Accenten in wit keim- en pleisterwerk of hout

Principe hoeken
- Zorgvuldige vormgeving van de hoeken
- Zijgevel als voorgevel (entree, venster) indien grenzend aan
openbare ruimte
- Open bouwblok afsluiten door groene erfscheidingen: 1,80
meter.
Bijgebouwen
- Schuurtje of de garage is belangrijk onderdeel van de
bebouwing in een landelijke setting.
- Bijgebouwen ontwerpen in samenhang met de woning.
- Garage/carport minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn.
Aanbouwen en uitbouwen
- Dakkapellen-optioneel als onderdeel ontwerpopgave
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Materialen dak
- (Keramische) ongeglazuurde pannen (of gelijkwaardige
uitstraling)
- Rood, riet of antraciet
- Zonnepanelen
afstemmen
op
de
architectonische
vormgeving
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Inspiratiekader Landelijk Wonen

De schuur als inspiratiebron

Verbijzondering in voorgevel. Grote dakvlakken
bepalen het straatbeeld

Individuele blokken aan de rand van het
archeologisch gebied

Hedendaagse vertaling van een boerderij
met een wolfseind

Een combinatie van dakpannen en riet in het
dakvlak en toepassing houten geveldelen
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8.		 civiele techniek
8.1 	Bestaande

LEGENDA

situatie

Haarzicht ligt in het noord-westelijke deel van Leidsche Rijn,
grenzend aan Vleuten.
Aan drie zijden grenst de toekomstige woonwijk aan bestaande
bebouwing (Multatulistraat, Schoolstraat en Thematerweg).
Ten westen van het plangebied ligt het Landinrichtingsplan
Haarzuilens, dat is ingericht als recreatiegebied.

8.1.1

Maaiveld terreinen, weghoogten
en randbebouwing

Het plangebied is in de huidige situatie voornamelijk in agrarisch
gebruik (weilanden). Tussen de weilandpercelen bevinden zich
enkele (smalle en/of ondiepe) watergangen. De maaiveldhoogte
varieert ongeveer tussen NAP-0,10 m en NAP+1,10 m (gemiddeld
tussen NAP+0,30 m en NAP+0,95 m). De maaiveldhoogten
variëren sterk in het gebied, de hoogteverschillen hangen samen
met de ontstaansgeschiedenis van het gebied: het plangebied
ligt in een deel van de stroomgordel van de Oude Rijn, waarin
verschillende restgeulen aanwezig zijn. De oorspronkelijke Oude
Rijn liep vermoedelijk van het zuidwesten naar het noordoosten
door het plangebied.
De Thematerweg aan de noordkant van het plangebied ligt op
NAP+1,05/+1,16 m (west) à NAP+0,85/+0,95 m (oost). Het
Haarpad aan de zuidkant van het plangebied ligt op NAP+0,89
m.
Het maaiveld ter plaatse van de woonwijk aan de zuidkant ligt
op NAP+0,86 m. Aan de oostkant van het plangebied ligt de
Schoolstraat. De weg loopt daar van zuid naar noord op van
NAP+0,72 m (tegenover huisnr. 42) naar NAP+1,35 m (tegenover
huisnr. 90).
Aan de zuidkant ligt de Multatulistraat op gemiddeld: NAP+0,60
m, het 1e Hofje Multatulistraat (huisnr. 43): NAP+0,70 m, het
2e Hofje Multatulistraat (huisnr. 87): NAP+0,60 m en de Loswal
(huisnr. 19): NAP+0,95 m.
De woningen op de bestaande percelen aan de rand van het
toekomstige bouwplan (Schoolstraat en Multatulistraat) liggen
qua hoogte variërend tussen NAP+1,10 m en NAP+0,60 m).
De tuinpeilen nabij de achtererfgrenzen (Schoolstraat) variëren
tussen NAP+0,25 m en NAP+0,95 m.

Maaiveld terreinen, weghoogten en randbebouwing
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8.1.2 	Riolering
Te handhaven percelen
Aan de noordzijde grenst het plan aan de Thematerweg met
enkele verspreid liggende, te handhaven percelen. Aan de oosten zuidkant moet aangesloten worden op de bestaande, te
handhaven percelen aan de Schoolstraat en Multatulistraat.

De woningen langs de Thematerweg zijn aangesloten op een
drukrioleringssysteem met een lozing op de noordelijkste
inspectieput in de Schoolstraat.
In de Schoolstraat ligt een DWA stelsel, in de Multatulistraat ligt
deels een DWA stelsel en deels een gemengd stelsel. Achter
het woningblok (53 t/m 67) loopt een hemelwater overstortleiding
naar open water. Bij de verdere planvorming zal in verband
met het dempen van de watergang de overstortleiding verlegd
moeten worden.
LEGENDA

drukriolering

DWA

gemengd riool
duiker

8.1.3

Nutsleidingen

HD gasleiding

Door het plangebied loopt een hogedrukgasleiding. Vanaf de
Schoolstraat loopt de leiding tussen de woningen (huisnummers
62 en 64) door het terrein in en buigt voorbij de grote watergang
langs de rand van het voormalige perceel van de gemeente af
richting het noorden naar de Thematerweg. Bij de planvorming
zal bekeken worden op welke wijze deze leiding ingepast dan
wel verlegd kan worden.

8.2 	Bodem
LEGENDA
drukriolering
DWA

overstort
gemengd riool

gemengd riool
duiker
HD gasleiding

Belendingen en ondergrondse infrastructuur

25

De bodem in het plangebied bestaat over het algemeen uit een
kleidek op zand. De dikte van het kleidek varieert van 0,35 m tot
2,20 m. De klei bestaat uit sterk siltige en sterk zandige kleilagen.
Lokaal zijn grindlagen in het bodemprofiel aanwezig.
In het kader van de bodemkwaliteit kan gesteld worden
dat er een aantal situaties zijn waar verontreinigingen zijn
geconstateerd. Deze verontreinigingen zijn in beeld gebracht
en de locaties zullen tijdens het bouwrijpmaken, voor zover
noodzakelijk, worden gesaneerd.

50m

Vleuten De Meern
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8.3	Waterhuishouding
8.3.1

Grondwater

Op basis van hydromorfe profielkenmerkende boringen (roesten reductieverschijnselen) is geschat dat de Gemiddeld Hoogste
Grondwaterstanden (GHG) op 0,30 à 0,70 m beneden maaiveld
liggen.
Uit langjarige peilbuismetingen is te concluderen dat de hoogste
grondwaterstand in het plangebied gesteld kan worden op
gemiddeld NAP-0,05 m. De gemiddeld Grondwaterstanden (GG)
komen uit op 1,20 à 2,80 m beneden maaiveld , hetgeen neerkomt
op een waarde van NAP-0,79 m. De laagste grondwaterstand
(GLG) bedraagt NAP-1,15 m.
Omdat de GHG lager ligt dan het openwaterpeil kan worden
gesproken van wegzijgingsgebied.

8.3.2

Vleuten. In de planopzet van het nieuwe watersysteem is dat
ook het geval.
Onder de Thematerweg liggen een aantal duikers waarmee
water ingelaten kan worden naar het noorden. HDSR heeft
aangegeven dat dit ook in de toekomst zo moet blijven.
De sifon onder de noord-zuid gesitueerde hoofdwatergang
door is aangelegd met het oog op het oorspronkelijk beoogde
zuiveringsfilter.

Oppervlaktewater

Wat betreft de oppervlaktewaterhuishouding valt Haarzicht onder
het peilbesluit Leidsche Rijn (d.d. 2005); krachtens dat peilbesluit
heeft het oppervlaktewater in Haarzicht een flexibel peil, met als
ondergrens NAP-0,15 m en als bovengrens NAP+0,05 m.
Het Watersysteem Leidsche Rijn is een zelfstandig functionerend
watersysteem waarbij aanvoer van gebiedsvreemd water vanuit
het Amsterdam Rijnkanaal in een normaal hydrologisch jaar vrijwel
niet nodig is. Hiertoe wordt hemelwater lokaal opgevangen en
vastgehouden in het lokale grond- en oppervlaktewatersysteem.
Ter bevordering van de waterkwaliteit circuleert het water in
een vrijwel gesloten systeem door het stadsdeel Leidsche Rijn
en aansluitende gebieden. Door variatie in waterpeil en het
rondpompen van oppervlaktewater wordt stilstaand water, en
dus zuurstofloosheid en muggenoverlast, vrijwel voorkomen.
Het oppervlaktewater in het gebied kan momenteel zowel naar
het westen als naar het noord-oosten wegstromen. De watergang
die van zuid-west naar noord-oost door het plangebied loopt en
die met een duiker rond 600 mm onder de Schoolstraat doorgaat,
moet ook in de toekomst in die richting blijven afvoeren o.a. in
verband met de doorspoeling van het bergbezinkbassin van
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8.3.3	Toekomstige Waterstructuur
De hoofdstructuur van de watergangen moet in de nieuwe
situatie worden gehandhaafd, waarbij (deels) verleggen
mogelijk is. In de toekomstige situatie zal er, in overleg met de
beheerders, tevens een verbinding gemaakt moeten worden
(buiten het bouwplangebied in het Wielrevelt) tussen de nieuwe
hoofdwatergang in het gebied en de te handhaven noord-zuid
hoofdwatergang aan de westkant van het plan (Wielrevelt).
Het hele gebied zal een peilvak worden met een flexibel peil
(NAP-0,15 m. -NAP+0,05 m.)

In het stedenbouwkundig plan is 1,33 ha aan open water
oppervlak opgenomen (bestaand water plus nieuw water). De
nieuwe  watergangen  hebben  een  profiel,  conform  de  eisen
waterschap, overeenkomstig wijkwatergangen hoog stelsel.
Door middel van berekeningen (een neerslag-afvoermodel) is
nagegaan of dit oppervlak aan open water voldoende is om bij
veel neerslag de peilstijgingen te beperken tot de normwaarden
die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) als
waterbeheerder daarvoor aanhoudt.
Volgens het ontwerp bedraagt het verhard oppervlak in het
plangebied in totaal 12 ha (openbare verharding plus particuliere
verharding). Als uitgangspunt wordt aangehouden dat in
Haarzicht alle verhard oppervlak wordt afgekoppeld (dat wil
zeggen dat het regenwater van de verharding niet via de RWZI
wordt afgevoerd).
Bij de berekening zijn de uitgangspunten aangehouden zoals
HDSR die bij dergelijke berekeningen hanteert: een toegestane
afvoer van 1,5 l/sec/ha, een toegestane max. peilstijging in het
open water van 30 cm bij T=10 bui (incl. 10% neerslagtoename
ten gevolge van klimaatsverandering) en een toegestane max.
peilstijging in het open water tot aan maaiveld bij T=100 jaar bui.
Met de extra te realiseren waterberging buiten het plangebied
voldoet het ontwerp aan de gestelde eisen.

Nieuwe waterstructuur
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8.4 Drooglegging

en peilhoogtes

8.5	Infiltratiemogelijkheden
8.5.1

Voorwaarde voor een gezond woonklimaat is een goede
vochthuishouding in en rond de woningen.
Om water- en/of vochtoverlast ter plaatse van de woningen te
voorkomen en te kunnen voldoen aan constructieve voorwaarden
voor de wegen en verhardingen, is het noodzakelijk aan enkele
maatgevende ontwateringscriteria te voldoen.
Voor Haarzicht wordt uitgegaan van een minimale drooglegging
van 1,00 m ten opzichte van het hoge openwaterpeil.
Resumerend zijn de volgende peilhoogten van toepassing:
•
•
•
•

wegen: (minimaal) NAP+1,05 m
vloerpeil woningen: (minimaal) NAP+1,25 m
terreinen (tuinen en openbaar groen): NAP+1,15 m
(gemiddelde hoogte)
achterpaden qua niveau zo veel mogelijk
aansluitend op de bestaande percelen

Infiltratie woongebied

Volgens het nieuwe handboek Watertoets van HDSR mag
waterpasserende verharding als onverhard oppervlak worden
beschouwd, mits de funderings- en toplaag hiervan minimaal 45
mm water kunnen bergen.
Uit de gemaakte berekeningen blijkt dat dan tenminste 3 hectare
verharding moet worden uitgevoerd met waterpasserende
bestrating. De overige 9 ha verhard oppervlak (verharding
en dakoppervlak woningen) kan
rechtstreeks naar het
oppervlaktewater worden afgevoerd en/of uitgevoerd worden
met waterpasserende bestrating. De grondwaterstanden in het
plangebied zijn zodanig dat de onderkant van de funderingslaag
ruimschoots boven de hoogste grondwaterstanden kan worden
aangelegd. Door waterpasserende bestrating toe te passen
zijn geen IT-riolen nodig, en kunnen dichte rioolbuizen worden
toegepast voor de afvoer van het regenwater (rest verharding en
dakoppervlakken).
In verband met de planning van de ontwikkeling van het gebied
zal tijdens realisatie specifieke aandacht zijn voor de ontwatering
van het gebied als gevolg van demping van watergangen.

8.5.2

Aansluiting bestaande percelen / Infiltratie

De regenwaterafvoer van de woningen die aan Haarzicht
grenzen (zoals de bestaande woningen aan de westzijde
van de Schoolstraat en Multatulistraat) moet in de toekomst
gewaarborgd blijven.
Huidige lozingen op de randsloten komen door demping van
de sloten te vervallen. De hemelwaterafvoeren van tuinen en
bergingen zullen moeten worden gekoppeld aan een apart
hemelwaterriool onder het te maken achterpad op de scheiding
van bestaand / nieuw, met voldoende bergingscapaciteit. Aan de
uiteinden van dit stelsel zullen pompen worden aangebracht om
het water te kunnen lozen op open water (zie kaart paragraaf
8.6.3). Uitgangspunt is een capaciteit op basis van een
rioolbuis van (rond) 120 cm. Deze voldoet aan de benodigde
bergingscapaciteit.
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8.5.3 Schetsprofielen 1:200

Profiel 14

Rioolbuis HWA achterpad/tussenzone

Profiel 15

14
15
Aansluiting bestaande percelen
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8.6	Bouwrijpmaken
8.6.1	Terreinophogingen
Bij (grote) variaties in de dikte en samendrukbaarheid van de
bodemlagen of bij het opbrengen van ophogingen waarvan de
dikte over relatief korte afstanden sterk varieert (bijvoorbeeld bij
slootdempingen), is het ontstaan van zettingsverschillen en
daarmee de kans op schade reëel.
Ter beperking van (mogelijke) schade als gevolg van (ongelijke)
restzettingen, zijn onderstaande restzettingscriteria gehanteerd:
•

•

Vanaf de start van de bouwactiviteiten (= einde fase
bouwrijp maken) dienen de restzettingen ter plaatse van
de gebouwen en wegen beperkt te blijven tot maximaal
0,10 m;
Ter plaatse van achtertuinen en groenvoorzieningen
dienen de restzettingen beperkt te blijven tot 0,20 m.

Om een aanlegniveau van de terreinen van NAP +1,15 m (bij
vloerpeilen in het nieuwe plan van NAP+1,25 m) te realiseren zal
het plangebied moeten worden opgehoogd.
Als gevolg van de aanwezigheid van kleilagen in het bodemprofiel
zijn zettingen te verwachten van 0 tot 0,25 m. Verwacht wordt dat
binnen de bouwperiode aan de restzettingseis wordt voldaan.
Dit betekent dat er geen zettingsversnellende maatregelen
benodigd zijn.
Een globale grondbalansberekening heeft uitgewezen dat de
ophoging van de terreinen grotendeels kan geschieden met
uitkomende grond. Dit is echter wel afhankelijk van eventuele
fasering van het plan.

Terreinophogingen
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8.6.2

Fasering / routing

Naar huidige inzichten zal het totale bouwplan gefaseerd worden
uitgevoerd (zie ook hoofdstuk 12). De fase voorafgaande aan
de uiteindelijk bouw van de woningen, de zgn. bouwrijpfase
(terreinophoging, aanleg riolering en nutsleidingen, aanleg
bouwwegen) zal dan ook gefaseerd aangepakt worden. De
bouwvlekken die in beginsel het eerst aan bod zullen komen
zullen worden beoordeeld op de maakbaarheid en haalbaarheid
van vooraanleg ondergrondse infrastructuur.

8.6.3	Riolering
Omdat van ca. 3 ha verharding hemelwater afgevoerd moet
worden door middel van waterpasserende verharding, zal de
overige 9 ha (verharding en dakoppervlakken) rechtstreeks via
een RWA systeem op open water lozen en/of uitgevoerd worden
met waterpasserende bestrating. In het geval van rechtstreekse
lozing zal deze worden uitgevoerd door middel van:
•  
•  

Bovengronds lozen van dakoppervlakken woningen
(voor en achter) via voorzijde (zie Atlas: beheer 		
watergangen)
Het direct lozen van dakwater van woningen grenzend
aan water direct op open water

Voor het principe van het RWA systeem, zie de kaart hiernaast.
Gedacht moet worden aan diameters van Ø 300mm tot Ø
500mm. Uitgangspunt daarbij is een afvoercapaciteit volgens
Leidraad Riolering bui 08: piek 120 l/s per ha.
Het principe van het regenwatersysteem en infiltratie staat op
de kaart ´Regenwaterriolering / Infiltratie´.

Regenwaterriolering / Infiltratie

8.6.4

Droogweerafvoer (DWA)

Het huishoudelijk afvalwater zal afgevoerd moeten worden naar
het rioolgemaal van Vleuten. In een quickscan is onderzocht of dit
kan door middel van een vrijvervalsysteem in aansluiting op het
bestaande DWA systeem in de Schoolstraat en/of Multatulistraat
of dat er in het plan Haarzicht een rioolgemaal moet worden
gerealiseerd van waaruit door middel van een persleiding op het
bestaande systeem in Vleuten kan worden geloosd.
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8.6.5	Tijdelijke aansluitingen

8.6.8

Van een fasering in de realisatie van de woningen is op dit moment
nog niet veel bekend. Ook het tempo van bouwen is onzeker.
Onderzocht is van welke woningen het DWA aangesloten
kan worden op de bestaande riolering in Multatulistraat en/of
Schoolstraat.
Op de kaart ´DWA riolering´ is weergegeven welke woning onder
ideale omstandigheden naar welk aansluitpunt zou kunnen
afvoeren. Het betreft tientallen woningen aan de zuidzijde van het
plan die hiervoor in aanmerking komen. Voor het overgrote deel
van het woningbouwplan is het sowieso nodig een rioolgemaal
te plaatsen.
Negen geplande vrijstaande woningen langs de Thematerweg
kunnen worden ontsloten naar de Thematerweg.
De afstroomrichting van de tijdelijke DWA-riolen is meestal
tegenstrijdig aan de afstroomrichting van de DWA-riolen richting
een rioolgemaal. Tijdens de tijdelijke afvoersituatie liggen de DWAriolen onder de norm voor het buisverhang. Als de gebruikelijke
ontwerpnorm van 4, 3 en 2 promille wordt gehanteerd, is het
aantal woningen dat aan kan sluiten op de bestaande riolering
zeer beperkt.

Lengte DWA-riool tot rioolgemaal is maximaal circa 550 meter.
Met een buisverhang volgens de gemeente Utrecht en rekening
houdende met kruising van watergangen komt het gemaal op
een diepte van ca. 4,25 m – maaiveld.

8.6.6

Diepteligging DWA-riolen

DWA-systeem

Minimale diameter volgens ontwerpgrondslagen van de
gemeente Utrecht: beton Ø 300 mm. (Uit oogpunt van beheer is
er ook geen bezwaar voor beton Ø 250 mm.)

8.6.7	Rioolgemaal
Op de kaart die hiernaast weergegeven is, is een zoeklocatie
weergegeven voor het rioolgemaal, centraal gelegen in het
plangebied, nabij de school. Er zal rekening gehouden moeten
worden met een te installeren pompcapaciteit van ca. 30 m³/h (2
x dwa-productie).
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dwa-riolering

8.6.9

Persleiding

Nader onderzocht moet worden waar de persleiding vanaf het
gemaal kan lozen. Lozingspunt op het gemengd stelsel in de
omgeving of nabij hoofdrioolgemaal Vleuten.
De overstort van het gemengde stelsel in de Multatulistraat zal
moeten verlegd naar nieuw openwater.
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8.7	Nutsvoorzieningen

8.8	Woonrijpmaken

Het nieuw aan te leggen stelsel van nutsvoorzieningen zal
worden aangesloten op de bestaande infrastructuur.
De nutsleidingtracés zijn ontworpen conform de atlas
nutsleidingen. Dit betekent dat in principe in elke straat aan de
woningzijde een strook is gereserveerd van 2,10 meter (principe
profiel Vleuten/ Vleuterweide). De bestaande te verleggen HD
gasleiding zal worden ingepast met de geldende afstandsnormen
ten opzichte van woonbebouwing.
Op de onderstaande kaart zijn de principetracés weergegeven
met tevens de noodzakelijke glasvezelstations, electratrafo’s en
gasstation. Nadere detaillering vindt plaats bij het maken van de
inrichtingsplannen.

Vlak voor oplevering van de woningen zal een deel van de
inrichting openbare ruimte (het zgn. woonrijpmaken) rond
de woningen plaatsvinden. Tevens worden in de fase de
huisaansluitingen nutsvoorzieningen gerealiseerd.

principe profiel

Vleuten/ Vleuterweide

8.9	Beheer

Nutsleidingentracés

en onderhoud watergangen

De afmetingen van de watergangen binnen Haarzicht zijn
gebaseerd op de categorisering wijkwatergangen hoog
stelsel, conform het rapport “Nieuwe Stad Schoon Water”. De
watergangen moeten worden gegraven tot in de zandbodem.
Om het profiel in stand te houden zal dit zo nodig in de klei
moeten worden gezet.
Om onderhoud vanaf het water mogelijk te maken dient
rekening te worden gehouden met maatvoering van een
maaiboot. Bij onderhoud vanaf de waterkant dient te worden
gerekend met een onderhoudspad van 4,00 m. Indien de
watergangprofielen zijn gebaseerd op onderhoud met een
maaiboot, dan zullen in- en uitlaatplaatsen moeten worden
ingericht, die vanaf de weg bereikbaar zijn (potentiële plekken
zie paraaf 8.3.3).
Het onderhoud van de watergang voor de woningen aan de
Thematerweg geschiedt vanaf de kant in verband met de
aanleg van duikers ter ontsluiting van de woningen.
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9.		Milieu
8.10	Beheer

openbare ruimte

Naar aanleiding van amendement 2012/A86, is door middel van
een enquête en consumentenpanels onderzocht hoe toekomstige
bewoners staan tegenover zelfbeheer van de openbare ruimte.
Hieruit bleek dat toekomstige bewoners niet positief staan
tegenover zelfbeheer van de openbare ruimte.
Na het inrichten van de openbare ruimte door de ontwikkelaars
(zelfrealisatie), wordt deze overgedragen aan de gemeente
Utrecht voor onderhoud en beheer. De inrichting van de openbare
ruimte wordt gedetailleerd ontworpen in de nog op te stellen
Inrichtingsplannen. Deze moeten eerst goedgekeurd worden
door de gemeente Utrecht.

9.1 	Externe
9.1.1

veiligheid

Externe veiligheid

Het plangebied ligt niet in de invloedsfeer van een weg waarover
gevaarlijk transport plaats vindt of in de invloedssfeer van een
inrichting die een gevarenzone rond zich heeft.

9.1.2

Milieuzones omliggende bedrijven

In 2010 is er een inventarisatie naar vergunningen uitgevoerd.
De situatie kan echter veranderen, waardoor een nieuwe
inventarisatie naar de milieuzones van omliggende bedrijven
moet worden uitgevoerd. Ten behoeve van het bestemmingsplan
dient te zijner tijd een up-date van de situatie te worden gedaan
en dient er zonodig ook een akoestisch onderzoek te worden
gedaan ten behoeve van de inpassing van woningen.

Belemmeringskaart Haarzicht
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9.2 Flora

en

Fauna

In Haarzicht bevindt zich geen Natura 2000-gebied, beschermde
natuurmonumenten, ecologische hoofdstructuur, ecologische
verbindingszones en/of weidevogelleefgebied. De voorgenomen
werkzaamheden hebben even min een externe werking op
beschermde natuurgebieden.
Binnen het plangebied bevinden zich wel elementen die
onderdeel zijn van de stedelijke groenstructuur. Binnen het
Stedenbouwkundig plan is voorzien in behoud van het ‘Bosje
van Goes’ en de ontwikkeling van een verbinding naar de
noordelijke gelegen ecologische zone aan de Haarrijnseplas en
een verbinding naar het westelijk gelegen Landinrichtingsgebied
Haarzuilens.
De beoogde ecologische verbinding uit de Ontwikkelvisie is
opgenomen in het Stedenbouwkundig plan (zie afbeelding).
In het plangebied is nog een beperkt aantal bomen en bomenrijen
aanwezig. Dit betreft wilgen naast de ingang tot een verlaten
kas en naaldbomen erachter en een rij van ca. 15-20 jaar oude
wilgen langs de sloot ten oosten van het bosje van Goes. In het
bosje van Goes staan vooral wilgen, populieren en elzen.
Bij de ontwikkeling van Haarzicht wordt rekening gehouden met
de bestaande flora en fauna. Een oriënterend onderzoek heeft
aangetoond dat bij de verdere uitwerking in ieder geval rekening
moet worden gehouden met (het mogelijk voorkomen van) de
volgende soorten:
vleermuizen, jaarrond beschermde vogelnesten, kleine
modderkruiper, bittervoorn, poelkikker, rugstreeppad en
ringslang. Bij de verdere uitwerking in het bestemmingsplan
vindt nader onderzoek plaats, worden eventuele mitigerende of
compenserende maatregelen uitgewerkt en eventueel ontheffing
van de Flora- en faunawet aangevraagd.

Projectie ecologische verbinding
Schetsverkaveling Haarzicht

uit

Ontwikkelvisie

op
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9.3 	Geluid

9.4 Luchtkwaliteit

Het plan zal moeten voldoen aan de voorwaarden van de Wet
geluidhinder en de Geluidsnota van de gemeente Utrecht. Indien
er een woning gebouwd wordt met een geluidsbelasting hoger
dan de voorkeursgrenswaarde, wordt er in de gemeentelijke
Geluidsnota een aantal voorwaarden gesteld voor het verlenen
van de hogere grenswaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat
iedere woning dient te beschikken over een geluidsluwe gevel.
Het plangebied ligt niet in de invloedssfeer van drukke wegen
die een belemmering kunnen vormen voor ontwikkeling van
geluidsgevoelige bestemmingen. Het gebied ligt meer dan 600
meter van de Rijksweg A2, waarmee deze geluidsinvloed niet
meer onder de Wet geluidhinder valt. Voor de Schoolstraat en de
Thematerweg zijn de voorwaarden van de Wet Geluidshinder niet
van toepassing gelet op het 30km/u regime voor beide wegen.
Het akoestisch onderzoek beperkt zich tot een onderzoek in het
kader van een goede ruimtelijke ordening welke geluidsbelasting
de geprojecteerde woningen ondervinden van de 30 km/
uur wegen. Ook moet in dat kader onderzocht worden wat de
invloed is van de verkeersaantrekkende werking van het plan
op de geluidsbelasting op de bestaande woningen buiten het
plangebied.

Voor ontwikkelingen met maximaal 1.500 woningen bij
één ontsluitingsweg en maximaal 3.000 woningen bij twee
ontsluitingswegen is geen luchtkwaliteitonderzoek nodig. De
ontwikkeling van Haarzicht valt daar ruimschoots binnen. Daar
komt bij dat de gehele ontwikkeling van Leidsche Rijn onderdeel
is van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL). Hierdoor hoeft niet voor afzonderlijke projectdelen
onderzoek plaats te vinden en vormt luchtkwaliteit geen
belemmering voor de ontwikkeling.

9.5 	Bodemkwaliteit
Met bodemonderzoeken is inzicht verkregen in de bodemkwaliteit
van het plangebied. Op enkele plaatsen zijn verontreinigingen
aangetroffen. De verontreinigingen zijn afgeperkt in omvang
en bovendien is het kassencomplex nader onderzocht op
mogelijke asbest. Bij de ontwikkeling tot woongebied wordt
het aanwezige asbest verwijderd en de bodem voor zover
noodzakelijk gesaneerd. Daarmee zijn er geen beperkingen aan
het toekomstig gebruik als woongebied.

9.6 Duurzaamheid
9.6.1

Voorkeursgrenswaarde

Maximale ontheffingswaarde

Wegverk eer -

Wegverk eer - auto(s nel)

binnenstedelijk

wegen (buitens tedelijk )

48 dB

48 dB

63 dB

53 dB

en energie

Duurzaamheid

In Haarzicht worden duurzame toepassingen voor de
woonconsument centraal gesteld. Duurzame toepassingen
die voordelen bieden in termen van comfort, een gezonder
leefklimaat en besparing van energie en geld.
De woonconsument wordt vanaf het begin als co-creator bij het
ontwerp en de ontwikkeling van Haarzicht betrokken.
Omdat Haarzicht verandering van de vorm en functie van
de gebouwde omgeving met zich mee brengt wordt ook op
een actieve wijze alle belangen en belanghebbenden in de
planvorming betrokken.
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Ook voor Haarzicht wordt er naar gestreefd om de impact op
het klimaat terug te dringen. Dit geldt in de breedte voor het
verbeteren van de energie-efficiëntie, het verminderen van
CO2-emissie en samenwerken aan CO2-neutrale oplossingen.
Deze bieden immers ook voordelen voor de woonconsument.
Duurzaam ontwikkelen betekent ook innovatieve oplossingen
bedenken voor de effecten van klimaatverandering. Waterbeheer
speelt hierin een belangrijke rol
Bij de realisatie van de openbare ruimte en de woningen
wordt gestreefd naar het terugdringen van de impact op nietvernieuwbare natuurlijke grondstoffen. Uiteindelijk is het streven
daarmee om Haarzicht gas- loos te maken. Hetgeen aansluit bij
de ambitie van het college om warmtevoorziening op een andere
manier op te lossen Alternatieve materialen en methoden worden
toegepast om het gebruik van grondstoffen te optimaliseren.
Tevens wordt ingezet op de juiste handelswijze met betrekking
tot hergebruik en het beperken van afval.
Voor Haarzicht geldt bovenal het respecteren en waar mogelijk
versterken van natuur en cultuur. Haarzicht wordt ontwikkeld met
zorg voor het landschap en het behoud van archeologische- en
natuurwaarden.
Bij de uitvoering van Haarzicht wordt de milieu-impact beperkt.
Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen worden getroffen om
de milieueffecten voor de lokale omgeving te minimaliseren.

9.6.2

Materiaalgebruik

Voor Haarzicht is voor de woningen en de openbare ruimte
de Integrale Woningkwaliteit Niewbouw (1 februari 2015) van
toepassing. De volgende maatregelenlijst is voor Haarzicht aan
de orde:
De Gemeente Utrecht en de ontwikkelaars maken een aantal
afspraken, die uitstijgen boven de voorschriften voor nieuwbouw
uit het Bouwbesluit, Deze zijn gebaseerd op het Beleidskader
Integrale Woningkwaliteit en het convenant voor het stimuleren

van het gebruik van FSC-gecertificeerde producten, dat is
afgesloten tussen de Gemeente Utrecht en FSC-Nederland op
14 december 2006. Het gaat daarbij om:
1.
Opdrachtgever zal conform het Politiekeurmerk Veilig
Wonen bouwen. Om voor het keurmerk in aanmerking te
komen, moeten de individuele woningen, het woongebouw,
het Stedenbouwkundig plan en het inrichtingsplan aan
een aantal eisen voldoen. Ze moeten ook conform die
eisen zijn uitgevoerd. Voor het Stedenbouwkundig plan
en het inrichtingsplan is de gemeente verantwoordelijk.
Indien partijen niet kunnen voldoen aan de eisen van het
keurmerk, vindt overleg plaats over een oplossing.
De woningen moeten voldoen aan de actuele versie van
het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
2.
Opdrachtgever plaatst een personenlift bij woongebouwen
die hoger zijn dan 3 meter en 20 of meer woningen
ontsluiten, tenzij:
- het kamerwoningen betreft;
- het boven-benedenwoningen betreft en het aantal
minder dan 20 woningen is;
- het 1- of 2-kamerwoningen betreft met een oppervlakte
van < 65 m2 tot maximaal 2 bouwlagen.
3.
Opdrachtgever maakt in de nieuwbouw uitsluitend gebruik
van gecertificeerd (hard)hout met een keurmerk van
FSC of een ander door de Toetsingscommissie Inkoop
Hout TPAC (zie www.tpac.smk.nl) als goed beoordeeld
certificaat /keurmerk; per 4/2015 zijn dat FSC en PEFC Int.
(desalniettemin accepteert de rijksoverheid ook MTCS).
Indien dit problemen oplevert, overlegt Opdrachtgever met
de gemeente voor het vinden van een oplossing passend
binnen het bouwproces.
4.
Ter verbetering van de water- / waterbodem- /
bodemkwaliteit dienen partijen de emissie van schadelijke
stoffen naar (grond)water door diffuse bronnen te
beperken door de toepassing te vermijden van uitlogende
verontreinigende bouwmaterialen, in het bijzonder koper,
zink en lood.
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9.6.3

Energie

Haarzicht wordt de eerste gasloze wijk zonder stadsverwarming
in Utrecht. Uitgangspunt voor alle koopwoningen is een EPC
van 0 of zo mogelijk een EPC van -0.3 (nul op de meter). De
beleggershuurwoningen krijgen een EPC van -0,3. Vooralsnog
worden ook de overige woningen ontworpen met een EPC
van -0,3.Voor de maatschappelijke voorzieningen zal gestreeft
worden naar een energieneutraal gebouw met inachtneming van
de eisen ten aanzien van een gezond binnenmilieu.

9.6.4

Fietsgebruik

Er bestaat een fijnmazige structuur van langzaam
verkeersverbindingen door Haarzicht. Hierdoor wordt mede het
fietsgebruik gestimuleerd ten opzichte van het autogebruik. Ook
de wijkvoorzieningen in Vleuten zijn vanuit Haarzicht goed per
fiets bereikbaar.

9.6.5

Sociale veiligheid

Een goede sociale veiligheid in het gebied wordt zoveel mogelijk
gewaarborgd door:
•
•
•
•
•
•
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goede verlichting van langzaam verkeerroutes
goede verlichting bij gebouwde parkeeroplossingen en
parkeeroplossingen op binnenterreinen
verkaveling, inrichting openbare ruimte en gebouwen aan
de hand van Politie Keurmerk Veilig Wonen
voldoende openbare ruimte die gereserveerd is voor de
jeugd
voldoende logische ontmoetingsruimte voor alle
bewoners
voldoende en veilige fietsparkeermogelijkheden

9.7 Bomeninventarisatie
In verband met de ontwikkeling van Haarzicht zijn de bomen in het
agrarisch gebied tussen de Multatulistraat en de Thematerweg in
kaart gebracht. Deze notitie geeft inzicht in de soort, diameter en
conditie van de aanwezige bomen. Het betreft een rijbeplanting
bestaande uit 22 stuks knotwilgen en een bosvak bestaande uit
(voornamelijk) douglasspar.

9.7.1

Situatie

Knotwilgen
De rijbeplanting bestaande uit tweeëntwintig stuks knotwilgen,
deze staan in de teen van de sloot. De helft van de bomen
verkeren in de halfwasfase en de andere helft in de eindfase. De
bomen dragen bij aan de landschapswaarde.
Douglasspar
De douglassparren staan ongelijkmatig verspreid in een bosvak
van circa 860m2. De bomen staan op zeer korte afstand van
elkaar met een dichte onderbegroeiing bestaande uit braam.
Er heeft een globale telling plaatsgevonden van het aantal
douglashoutopstanden; te weten 50 stuks.
De bomen komen van oorsprong niet in het gebied voor en
dragen hiermee niet bij aan de landschapswaarde

9.7.2

Boomeigenschappen- en kwaliteit

Knotwilgen
De knotwilgen zijn individueel geïnventariseerd. Deze
inventarisatie is uitgewerkt en in de bijlage (zie figuur: bijlage
2, Inventarisatietabel) opgenomen. Alle knotwilgen hebben
fijne scheutvorming en verkeren daardoor in goede conditie.
De knotwilgen die in de eindfase verkeren, zijn behoorlijk
ingerot en hol. Dit beïnvloed niet de conditie van de boom. In
zijn algemeenheid zijn knotwilgen van deze leeftijd vaak hol. De
holtes hebben als positieve bijkomstigheid dat dit bijdraagt aan
de natuurwaarde, omdat door spleten en gaten in de stam de
boom voor bijvoorbeeld vogels en amfibieën fungeert als broed
en/of schuilplaats.
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Bijlage 2: Inventarisatietabel
Naam onderzoeker(s): M. Meijer
Locatie: Multatulistraat – Thematerweg Vleuten

conditie

Stamdiam. in cm.

Boomnummer

20-30

goed

2

Salix alba

knotwilg

20-30

goed

3

Salix alba

knotwilg

20-30

goed

4

Salix alba

knotwilg

80-100

goed

5

Salix alba

knotwilg

80-100

goed

6

Salix alba

knotwilg

80-100

goed

7

Salix alba

knotwilg

20-30

goed

8

Salix alba

knotwilg

20-30

goed

9

Salix alba

knotwilg

20-30

goed

10

Salix alba

knotwilg

80-100

goed

11

Salix alba

knotwilg

80-100

goed

12

Salix alba

knotwilg

80-100

goed

13

Salix alba

knotwilg

15-20

goed

14

Salix alba

knotwilg

15-20

goed

15

Salix alba

knotwilg

20-30

goed

16

Salix alba

knotwilg

15-20

goed

17

Salix alba

knotwilg

80-100

goed

18

Salix alba

knotwilg

20-30

goed

19

Salix alba

knotwilg

80-100

goed

20

Salix alba

knotwilg

80-100

goed

21

Salix alba

knotwilg

80-100

goed

22

Salix alba

knotwilg

80-100

goed

Douglasspar

A

Boomsoort (Latijn)

Boomsoort (Nederlands)

Pseudotsuga menziesii

douglasspar

10-15

*struiklaag: braam

bijlage

50

goed

Opp(are)

In het Stedenbouwkundig plan wordt voorzien in de aanplant van
ca. 450 nieuwe bomen van de 1e, 2e en 3e orde en mogelijkheid
tot verplaatsen van (een deel) van de knotwilgen.

knotwilg

algemene conditie

Douglassparren
De douglassparren hebben over het algemeen een goede
conditie, maar zijn landschappelijk gezien niet bijzonder. Binnen
het Stedenbouwkundig plan kunnen de douglassparren niet
worden gehandhaafd.

Boomsoort (Nederlands)

Salix alba

Stamtal

Knotwilgen
De knotwilgen hebben een redelijke tot goede toekomstverwachting en dragen in algemene zin bij aan de landschapsen natuurwaarde. Binnen het Stedenbouwkundig plan kunnen
de knotwilgen op de huidige locatie niet worden gehandhaafd.
Verplaatsen van (een deel) van de knotwilgen in overleg met de
gemeente behoort tot de mogelijkheden.

Boomsoort (Latijn)

1

Stamdiam. in cm

9.7.3 	Conclusie

inventarisatie algemene boomeigenschappen
Knotwilgen

Vaknummer

Dougglaspar
Omdat het vak bestempeld kan worden als ‘bosvak’ zijn de bomen
niet individueel geïnventariseerd maar is er globaal gekeken
naar de conditie van de aanwezige douglasparren. Circa 90%
(45 stuks) van alle douglassparren zien er vitaal uit. De overige
10% (5 stuks) heeft een verminderde conditie of zijn dood.

860 m2
8,6 are

2, Inventarisatietabel (bron: Grontmij)
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Plangebied uit Ontwikkelvisie (28,4 ha)

Legenda
Uitgeefbaar wonen
Uitgeefbaar school
Groen - Taluds en bermen
Groen - Plantsoenen
Groen - Archeologische zone / Wielrevelt
Water
Verharding rijweg / parkeren
Verharding fietspad / trottoir
Verhard binnenhoven (uitgeefbaar)
Grens exploitatiegebied
Grens plangebied
Grens exploitatiegebied / Grens plangebied

Tabel ruimtegebruik
Groen (incl. Bosje van Goes)
Water (extra)
Verharding
Uitgeefbaar Wonen
Voorzieningen
Thematerweg
Totaal ruimtegebruik

7.6
1.4
4.5
12.3
0.4
2.2
28.4

ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.
ha.

Ruimtegebruik
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10.		 Planeconomie
Het Stedenbouwkundig plan geeft randvoorwaarden en richtlijnen
voor de ontwikkeling van Haarzicht. De daarbij behorende
voorbeeldverkaveling voldoet aan de randvoorwaarden met
betrekking tot het programma en het beeld van een dorps- en
landelijk woonmilieu.
De groep Haarzicht heeft een grondexploitatie opgesteld die
is gebaseerd op de bovengenoemde uitgangspunten met voldoende ruimte om de vereiste woningbouw, de maatschappelijke
voorzieningen en openbare ruimte te realiseren. Aan de westzijde,
buiten het plangebied Haarzicht, zijn de gronden die nodig zijn
voor de realisatie van een tweetal voetpaden als verbinding
met de Joostenlaan meegenomen in de planontwikkeling en
grondexploitatie (zie afbeelding). Geconcludeerd kan worden dat
het Stedenbouwkundig plan past binnen deze grondexploitatie.
Het plan is hiermee financieel economisch uitvoerbaar.
De gronden in het plangebied Haarzicht zijn voor het grootste
deel in eigendom van de ontwikkelaars die samenwerken
binnen de groep Haarzicht. De gemeente voert daarom zelf
geen grondexploitatie binnen het bestemmingsplangebied en
zal haar eigendommen binnen het plangebied inbrengen in de
grondexploitatie die zal worden gevoerd door de ontwikkelaars
(de Groep Haarzicht).
De gemeentelijke planontwikkelingskosten en de kosten van
bovenwijkse voorzieningen verhaalt de gemeente door het
sluiten van een anterieure (exploitatie) overeenkomst met de
ontwikkelaars. De ontwikkelaars realiseren de bouwplannen
en dragen zorg voor het bouw- en woonrijp maken van het
plangebied. De hierbij te sluiten overeenkomsten worden door
de ontwikkelaars opgesteld. Indien van toepassing wordt het
gemeentelijke kostenverhaal verzekerd via het opstellen en
vaststellen van een exploitatieplan.

2

2

3

1

Plangrens en Exploitatiegrens
1
2
3
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11.		Communicatie
11.1 Communicatie
Voor de communicatie over Haarzicht tijdens de
Stedenbouwkundige Planfase is een communicatieplan gemaakt
en vastgesteld samen met de gemeente. In de voorgaande fase
(Ontwikkelvisie vaststellen) was de gemeente de trekker van
de communicatie. Vanaf deze fase neemt Groep Haarzicht het
voortouw in de communicatie: zij ontwikkelt en realiseert het
plan.
De belangrijkste doelen voor communicatie zijn:
1.
Het raadplegen van direct betrokken via de
Klankbordgroep om tot een onderscheidend en gedragen
SP te komen.
2.
Het informeren van de stakeholders over de inhoud van
het plan en de rol van Groep Haarzicht.
3.
Het vergaren van kennis over de interesses en wensen
van potentiële bewoners van Haarzicht.

Tijdens de ontwikkeling van het plan zijn de volgende activiteiten
ondernomen om deze doelstellingen te bereiken:
•
Formuleren identiteit Haarzicht
•
Publiciteit via persberichten
•
Klankbordgroep overleggen
•
Wijkberichten huis aan huis (via gemeente)
•
Gemeentebericht in lokale krant (via gemeente)
•
Website
•
Projectbord

Secundaire doelen:
1.
Positionering als onderscheidend nieuw, hoog kwalitatief
woongebied.
2.
Het opbouwen van een groep geïnteresseerden/fanbase
voor Haarzicht.
De eerste twee doelstellingen zijn een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht (Bureau
NegenTien en Wijkservicecentrum Vleuten) en Groep Haarzicht.
De marketingdoelstellingen zijn voor de verantwoording van
Groep Haarzicht.
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11.2 Participatie
De gemeente Utrecht hanteert bij bouwprojecten het
‘participatiemodel voor complexe bouwinitiatieven’. Dit nieuwe
beleid is begin 2009 vastgesteld door de gemeenteraad.
Uitgangspunt is dat de gemeente altijd de regierol op zich neemt
bij communicatie en participatie. Daarnaast is er een standaard
werkwijze opgesteld om deze regierol vorm te geven (zie de notitie
‘Bouwen aan participatie’, gemeente Utrecht, Stadsontwikkeling,
oktober 2008). Bureau NegenTien zal deze standaard aanpak
volgen.

Op basis van het Stedenbouwkundig plan (SP) wordt het nieuwe
bestemmingsplan, waarvoor eveneens zienswijzen kunnen
worden ingediend, opgesteld. Het Stedenbouwkundig plan
en het bestemmingsplan dienen als toetsingskader voor de
Omgevingsvergunningen in dit gebied.

Bureau NegenTien heeft in samenwerking met het
Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern de participatieniveaus
vastgesteld voor het Stedenbouwkundig plan. Voor het
Stedenbouwkundig plan geldt het niveau raadplegen. Dit niveau
bepaalt mede hoe de communicatie naar omwonenden wordt
vormgegeven. Bij het niveau ‘raadplegen’ worden meningen,
ervaringen en ideeen van betrokkenen geinventariseerd, maar
zijn ze voor de gemeente niet bindend.
In de fase van het Stedenbouwkundig plan is een Klankbordgroep
ingesteld. Hierin hebben omwonenden, bewonersorganisaties,
toekomstige gebruikers en ondernemers deelgenomen.

11.2.1 Inspraak
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het concept
Stedenbouwkundig plan vrijgegeven voor inspraak.
Alle reacties die de gemeente gedurende de inspraakperiode van
omwonenden en belanghebbenden ontvangt worden gebundeld
en beoordeeld. Alle reacties worden van commentaar voorzien in
de Nota van Inspraak. Na de verwerking van de inspraakreacties
wordt het aangepaste Stedenbouwkundig plan samen met de
Nota van inspraak voorgelegd aan het college van Burgemeester
en Wethouders en de gemeenteraad. Na vaststelling door het
college ontvangen indieners van de zienswijzen de Nota van
Inspraak en krijgen daarmee het definitieve antwoord op hun
reactie.
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Participatieniveau
‘raadplegen’ “De gemeente
bepaalt zelf de agenda,
maar ziet betrokkenen
als gesprekspartners bij
ontwikkeling van beleid.
Meningen, ervaringen
en ideeën worden
geïnventariseerd, maar
zijn voor de gemeente
niet bindend. De rol
van de participant is
geconsulteerde. Plannen
worden door de gemeente
opgesteld en voorgelegd
aan belanghebbenden.
De reacties van
belanghebbenden worden
meegenomen in het
vervolgproces.”

11.2.2 Klankbordgroep

11.2.3 School

In juni 2011 is de Klankbordgroep Haarzicht van start gegaan. In de
Klankbordgroep hebben deelgenomen vertegenwoordigers van
diverse belangengroepen en omwonenden. De Klankbordgroep
is 12 maal bijeengekomen tussen juni 2011 en oktober 2015.
Tijdens de bijeenkomsten zijn alle belangrijke onderdelen,
waaruit het Stedenbouwkundig plan is opgebouwd, aan de orde
gekomen. Er is gesproken over de hoofdlijnen maar ook tot op
detailniveau. De Klankbordgroep heeft ook haar invloed laten
gelden op de Ontwikkelvisie die op 13 december 2012 door
de raad is vastgesteld. Van alle bijeenkomsten zijn verslagen
gemaakt.

Naast de Klankbordgroep is ook apart overleg gevoerd over de
vestiging van de school in Haarzicht met vertegenwoordigers
van de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO), SPOU en Kees
Valkensteinschool.

1.
30 juni 2011 		
2.
13 oktober 2011
3.
22 maart 2012 		
				
				
				
				
4.
7 Juni 2012 		
5.
11 oktober 2012
6.
24 januari 2013
				
7.
28 maart 2013 		
8.
11 april 2013 		
9.
23 mei 2013 		
10.
26 september 2013
11.
12 december 2013
				
12.
8 oktober 2015
				

Toelichting proces
Crowdsourcing
Thema’s :
1 Identiteit Vleuten
2 Randen zicht
3 Groen en water
4 Duurzaamheid
Verkeer
Tussenrapportage
Schetsontwerp
Verkeer + Schoollocatie
Beoordeling Randen
Dorps en landelijk wonen
Terugblik Klankbordgroep
Stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundig plan
(de rapportage)
Stedenbouwkundig plan
(Update)

11.2.4 Woonmilieu’s
Er is gekozen voor een 2 tal woonmilieu’s die zich in Haarzicht
kunnen gaan vormen: Dorps en Landelijk.
Deze woonmilieu’s zijn mede tot stand gekomen door het
meten van woonvoorkeuren door middel van ‘crowdsourcing’
bij consumenten. Duidelijk is dat zich in Haarzicht andere
mogelijkheden voordoen dan elders in Leidsche Rijn.

De groep Haarzicht is veel dank verschuldigd aan de deelnemers van de Klankbordgroep. Zij hebben in belangrijke
mate bijgedragen aan de kwaliteit van het voorliggende
Stedenbouwkundig plan door middel van kritische en positieve
reacties en waardevolle ideeën.
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Informeren
Presentatie

Terugkoppeling

Klankbordgroep

Volgende bijeenkomst

Inspireren (+ feedback)
Discussie

Impressiefoto’s Klankbordgroep
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11.2.5 Crowdsourcing
Crowdsourcing
Vanuit de groep Haarzicht is het initiatief genomen
om woonconsumenten vroegtijdig te betrekken in het
ontwikkelingsproces om zo de ontwikkeling optimaal te laten
aansluiten op hun woonwensen.
Door middel van crowdsourcing is inzicht verkregen in de
gedachten en de wensen vanuit de consument. Crowdsourcing
is het uitbesteden van traditionele businessactiviteiten aan
mensen buiten het bedrijf of de organisatie.
We laten de crowd, oftewel de potentiële klant, meedenken
in de ontwikkeling. Hierdoor weten we daadwerkelijk wat het
participerende deel van de doelgroep denkt en wat hun wensen
zijn, zonder zelf aannames te doen. Door vroegtijdig de mening
te vragen van de crowd kan er in de ontwikkeling worden
ingespeeld op de wensen van de belangstellenden en kan zo
een marktconform product worden ontwikkeld.

hebben aangemeld, hebben een uitnodiging ontvangen om aan
de enquête deel te nemen. Om deze groep verder uit te breiden
is een online campagne gestart en zijn enkele advertenties
geplaatst in de plaatselijke huis-aan-huisbladen.
Kortom: door middel van crowdsourcing is inzicht verkregen
in de woonwensen van de consument, waardoor direct
input is verkregen voor het Stedenbouwkundig plan en het
beeldkwaliteitsplan.

In eerste instantie is het gesprek met de consument gevoerd via
een online enquête. Door een actieve campagne (zowel online
als offline) zijn belangstellenden naar de projectwebsite geleid,
waar men hun belangstelling kon tonen door een aantal vragen
te beantwoorden.
Maar liefst 320 belangstellenden wilde in deze vroege fase
meedenken over de ontwikkeling.
Mede aan de hand van de resultaten van de 1ste enquête is
een schetsplan opgesteld. Dit schetsplan is vervolgens op 2
avonden voorgelegd aan een klantenpanel (zie beschrijving
consumentenpanel).
Naderhand is via een online enquête aan alle belangstellenden
gevraagd wat ze van (onderdelen van) het schetsplan vinden.
Zowel de 320 respondenten van de eerste enquête, als de
belangstellenden die zich na deze tijd als geïnteresseerde
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11.2.6 Consumentenpanels
Consumentenpanel
Op twee avonden in maart 2013 is het voorlopige schetsplan
voorgelegd aan het consumentenpanel. Op deze avonden heeft
groep Haarzicht kennis gemaakt met woonconsumenten. Vooral
belangstellenden in de luxere woningtypen stelden deelname
aan het consumentenpanel op prijs. Op beide avonden is
doorgevraagd naar de wensen, afwegingen en keuzes.
Het consumentenpanel diende als opmaat voor de digitale
enquête. Door het persoonlijke gesprek aan te gaan voelden
belangstellenden zich tevens verbonden aan Haarzicht.
Aandachtpunten die tijdens het consumentenpanel naar boven
kwamen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Blijven communiceren over de voortgang
Spoedig starten met kavel uitgifte
Prijsindicatie afgeven
Inspraak mogelijkheden
Definitieve afspraken maken met de consument
(bijv. reserveringsovereenkomst)

De woonwensen van deze groep belangstellenden komen
overeen met de resultaten uit de tweede crowdsourcingenquete.
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12. Stedenbouwkundig plan
12.1 Voorbeeldverkaveling
c.

De Hoofdstukken 1 t/m 11 betreft de studie die leidt tot dit
Stedenbouwkundig plan met voorbeeldverkaveling en principeprofielen. In dit hoofdstuk is aangegeven wat wordt vastgelegd
met dit Stedenbouwkundig plan. In 12.2 worden de onderdelen
benoemd die worden vastgelegd en gelden als randvoorwaarden
voor de verdere uitwerking.
De voorbeeldverkaveling is, met in achtneming van deze
randvoorwaarden, flexibel.

12.2	Randvoorwaarden
De volgende onderdelen
Stedenbouwkundig plan.

vastgelegd

in

dit

1.

Woningbouwprogramma.
Maximaal 555 woningen, waarvan minimaal 49 sociale
huurwoningen en 126 huurwoningen in de vrije sector. Het
overige aantal is vrij programma.

2.

Locatie van maatschappelijke voorziening.
Locatie en m2 uitgeefbaar voor school, BSO, kdv en
gymzaal zoals deze zijn vastgelegd in het SP. Dit is
inclusief parkeren voor personeel en ruimte voor het haalen breng- verkeer.

3.
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worden

Hoofdstructuur en profielen Haarzicht
De Hoofdstructuur van Haarzicht bestaat uit drie
onderdelen:
a.
Centrale parkzone incl. Bosje van Goes, Sloot van
Themaat en archeologische zone.
b.
Omloop van het Centrale Deel Haarzicht. Deze
ringstructuur is opgebouwd volgens principeprofiel
2 en 4 (pagina 113 en 115) en omsluit het Centrale
Deel van Haarzicht en sluit op twee locaties
aan op Thematerweg. De posities van de twee
verkeersaansluitingen op Thematerweg zijn in het
SP vastgelegd.

Omloop in het westelijke deel van Haarzicht. Deze
infrastructuur ontsluit het westelijk woongebied van
Haarzicht. Deze ontsluiting-structuur is opgebouwd
volgens de principeprofielen 3, 5 en 6 (pagina 114,
116 en 117). Op twee locaties wordt verbinding
gemaakt met het Wielrevelt. De positie van de twee
aansluitingen voor langzaamverkeer op Wielrevelt
is in het SP vastgelegd.

4.	Invulling overgangsgebied/zone nieuwe en bestaande
bebouwing rand Vleuten
Het overgangsgebied is gedefinieerd door middel van 4
regels (pagina 46 t/m 49).
a.
Invulling van 3.20 meter zone als openbare ruimte
en locatie waterberging/afvoer
b.
Maximale bloklengte in verband met transparantie/
doorzichten
c.
Percentage open/dicht in verband met transparantie/
doorzichten
d.
Hellingshoek en gemiddelde rooilijn in verband met
bezonning.
5.

Maximale bouwhoogte.
Per deelgebied is de maximale goot- en nokhoogte in
meters en bouwlagen vastgelegd (pagina 35).

6.

Verkavelingsprincipes.
De verkavelingsprincipes van de 5 woonbuurten waarin
de Stedenbouwkundige karakteristiek per buurt wordt
omschreven in onderdelen (pagina 42-45). Deze vormen
de basis voor de verdere uitwerking per deelgebied.
De invulling van de bouwvelden met woningen in de
voorbeeldverkaveling is nog flexibel. Daarom worden
in dit Stedenbouwkundig plan de verkavelingsprincipes
vastgelegd. Deze vormen het toetsingskader voor de
definitieve verkaveling.
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Voorbeeldverkaveling
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Parkeren
Deze kaart en de tabel geven inzicht hoe het parkeren in de
voorbeeld-verkaveling wordt opgelost en voldoet aan de Nota
Stallen en Parkeren en de Ontwikkelvisie.
Verklaring kleuren zie: Parkeerbalans-tabel pagina 111.
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parkeernorm (inclusief bezoekersparkeren)
Centrale deel
Centrale deel Noord 1
woningen
aantalparkeerplaatsen
Centrale deel Noord 2
woningen
aantalparkeerplaatsen
Centrale deel Zuid 1
woningen
aantal parkeerplaatsen
Centrale deel Zuid 2
woningen
aantal parkeerplaatsen
Centrale deel Zuid 3
woningen
aantal parkeerplaatsen
Dorpsrand
Dorpsrand 1
woningen
aantal parkeerplaatsen
Dorpsrand 2
woningen
aantal parkeerplaatsen
Dorpsrand 3
woningen
aantal parkeerplaatsen

1,3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

21
27,3

16
20,8

12
15,6

1,5

48
72

0
0

18
27

9
13,5

18
27

0
0

5
7,5

28
42

1,5

0
0

10
15

0
0

0
0

0
0

0
0

6
9

21
31,5

1,7

0
0

10
17

4
6,8

0
0

16
27,2

0
0

0
0

0
0

1,7

0
0

11
18,7

12
20,4

36
61,2

0
0

0
0

4
6,8

4
6,8

1,7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
13,6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

54,2

Centrale deel Zuid 2
woningen
aantal parkeerplaatsen

0
0

9
13,5

0
0

0
0

36
61,2

0
0

0
0

74,7

Centrale deel Zuid 3
woningen
aantal parkeerplaatsen

0
0

18
27

0
0

16
27,2

0
0

0
0

0
0

54,2

Dorpsrand
Dorpsrand 1
woningen
aantal parkeerplaatsen

21
27,3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

27,3

Dorpsrand 2
woningen
aantal parkeerplaatsen

16
20,8

5
7,5

6
9

0
0

4
6,8

0
0

0
0

44,1

Dorpsrand 3
woningen
aantal parkeerplaatsen

12
15,6

28
42

21
31,5

0
0

4
6,8

0
0

109,5

21,6

46

31

77,0

15,2 26,5

25

51,5

16,3 34,5

22

56,5

22,4

46

31

77,0

16,3

23

32

55,0

0
0
0

0
48
0
72

0
0
0

0
0
0

22
0
36
0

12
0
20,4
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
10
15

0
0
10
17

15
25,5
11
18,7

7
11,9
0
0

0
0
0
0

2,3

woningen
Centrale
deel Zuid 1
aantal parkeerplaatsen
woningen
aantal
parkeerplaatsen
De
Lanen
4

0
0
0
0

0
0
18
27

0
0
0
0

0
0
4
6,8

26
44,2
12
20,4

0
0
0
0

0
0
0
0

2,3

woningen
Centrale
deel Zuid 2
aantal parkeerplaatsen
woningen
aantal
parkeerplaatsen
De Lanen 5

0
0
0
0

0
0
9
13,5

0
0
0
0

0
0
0
0

9
15,3
36
61,2

9
15,3
0
0

0
0
0
0

0,8
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13.		 Planning, besluitvorming
			 en fasering
13.1 Planning
In de Ontwikkelvisie van de gemeente is een planning voor het
planproces opgenomen. Deze is geactualiseerd (zie pagina
118).

13.2 Besluitvorming
De ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
de verdere planproducten zoals bestemmingsplan, inrichtingsplan
en bouwplannen. De gemeente toetst de planproducten op
het vooraf vastgestelde toetsingskader. Voordat de officiële
toetsrondes van start gaan, zullen de producten vooraf en
gedurende de ontwikkeling ervan al worden afgestemd met de
betrokken gemeentelijke diensten en het interne projectteam.
Dit om het planproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en
aanpassingen achteraf te voorkomen.
Het toetsingskader bestaat uit een ambtelijk deel en eventueel
een bestuurlijk deel. Het ambtelijke traject bestaat uit toetsen adviesorganen, zoals het regieatelier Bureau NegenTien,
de welstandskamer, het wijkmanagementoverleg, de wijkraad
Vleuten-De Meern, het gebiedsteam Bureau NegenTien/
Vleuten-De Meern en de BInG. Na de ambtelijke toetsronde
stelt doorgaans het MT Leidsche Rijn de planproducten vast.
Hierna zijn de plannen klaar voor het traject van de bestuurlijke
besluitvorming. Afhankelijk van het plan zal het college van
Burgemeester en Wethouders of de gemeenteraad het plan
vaststellen.
Fasering
De daadwerkelijke realisatie van Haarzicht zal gestuurd worden
door de markt, het zogenaamde organische groeimodel. De
vraag vanuit de markt zal bepalen welke producten er wanneer
en waar gebouwd gaan worden. Groep Haarzicht zal hier de regie
over hebben. Vandaar dat de hoofdinfrastructuur met de daarbij
behorende (tijdelijke) verkeersontsluiting op de Thematerweg
als eerste gerealiseerd zal gaan worden. Vervolgens kunnen er
woonvelden (deelgebieden) worden gerealiseerd.
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14.		Realisatie en planproces
14.1 Procesfasen
Het planproces voor de ontwikkeling van Haarzicht kent zes fasen, waarbij diverse planproducten door de gemeente en de
ontwikkelaars worden geproduceerd. Hieronder een overzicht van de producten per fase.
Fase				
Product
Initiatieffase (afgerond)		
Ontwikkelvisie (vastgesteld)
Definitiefase			
Diverse overeenkomsten
Ontwerpfase			
Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, inrichtingsplan openbare
				ruimte met bijbehorende producten
Voorbereidingsfase		
Bouwplannen, bestekken bouw- en woonrijp maken, diverse vergunningsaanvragen
Realisatiefase			
Diverse vergunningen (verkrijgen)
Beheerfase			
Overdrachtsdocument

14.2 Organisatie

en taakverdeling

De gemeente voert de regie over de ontwikkeling van Haarzicht
en heeft in de initiatieffase de Ontwikkelvisie opgesteld. Tijdens
de definitiefase stelt de gemeente de overeenkomsten op. In de
Ontwikkelvisie, het startdocument, is het programma van eisen
opgenomen. De ontwikkelaars verenigd in Groep Haarzicht zijn
verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling in de ontwerpfase,
voorbereidingsfase en de realisatiefase. Na overdracht van het
openbaar gebied is de gemeente verantwoordelijk voor het
beheer.
Het dragen van verantwoording houdt in dat de betreffende partij
de taak heeft zorg te dragen voor: reguliere informatievoorziening,
organiseren van besprekingen en verslaglegging van afspraken
in de rol van initiatiefnemer en coördinator.
De gemeente verzorgt het publiekrechtelijke traject:
besluitvorming over de plannen door het college van
Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad en het
organiseren van de inspraak. De plandocumenten in de ontwerpen voorbereidingsfase levert Groep Haarzicht aan, de gemeente
zorgt voor aanlevering van de stukken aan het bestuur en
voor de wettelijke informatievoorziening over de te volgen
bewonersprocedures (publicatie/ en consultatieavond). Groep
Haarzicht is verantwoordelijk voor het informeren over de inhoud.
Er zal daarom worden samengewerkt om informatieavonden tot
stand te brengen.
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14.3 Bestemmingsplan
De ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het
bestemmingsplan. De gemeente vervult haar publiekrechtelijke
taken. Het bestemmingsplan vormt het toetsingskader voor de
bouwaanvragen. Het bestemmingsplan moet voldoen aan de
geldende wet- en regelgeving.
In een bestemmingsplan staat beschreven welke bestemming
de grond heeft, bijvoorbeeld woningbouw, maatschappelijke
voorzieningen, recreatie of verkeersdoeleinden. Op een kaart
staan de verschillende bestemmingen aangegeven. Het
plan beschrijft ook de voorschriften die bij de verschillende
bestemmingen horen.
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14.4 Inrichtingsplan

openbare ruimte

Het inrichtingsplan wordt in twee fasen gemaakt: eerst een
voorlopig ontwerp inrichtingsplan (VO-IP) en vervolgens een
definitief ontwerp inrichtingsplan (DO-IP). Aan het inrichtingsplan
dient een beheerparagraaf te worden toegevoegd. Het
inrichtingsplan bevat onder andere de volgende onderwerpen:
plangrens, maatvoering, maaiveldhoogtes, kabels en leidingen,
riolering, drainage en infiltratievoorzieningen, brandkranen,
bebouwing en erfafscheidingen, (materialisatie) verhardingen,
water, openbaar groen en beplantingen, straatmeubilair, openbare
verlichting, speelvoorzieningen, hondenuitlaatvoorzieningen,
afvalinzameling, kunstwerken, parkeerbalans, verkeersborden
en bewegwijzering en maatregelen voor toegankelijkheid.

14.7 Overdrachtsdocumenten
Bij de overdracht van de openbare ruimte en de maatschappelijke
voorzieningen (kavel schoollocatie) aan de gemeente Utrecht
worden een aantal producten geleverd op basis waarvan door de
beheer afdeling van de gemeente het beheer kan plaatsvinden.
Deze producten zijn onder andere bestekken, tekeningen
bouw- en woonrijp maken, aanleg- en beheertekeningen,
beheerdocumenten, vergunningen, keuringsrapporten en
gegevens voor de diverse beheersystemen.

Voor de omschrijving van de inhoud van de plannen wordt
verwezen naar de BInG.

14.5 Bouwplannen
De bouwplannen van de gebouwen vormen een nadere uitwerking
van delen van het definitief Stedenbouwkundig plan en moeten
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Voor de meeste
bouwplannen is een vergunning nodig van de gemeente. Een
bouwplan omvat het ontwerp van het gebouw. De ontwerpfase
bestaat uit een schetsontwerp (SO), voorlopig ontwerp (VO) en
een definitief ontwerp (DO).

14.6 Bestekken
Voor het realiseren van bouwplannen wordt het terrein bouwrijp
gemaakt. Dit houdt in dat het terrein geschikt wordt gemaakt
voor de eigenlijke bouwactiviteit. Hiervoor worden bestekken
opgesteld. Dit is een beschrijving van de te verrichten
werkzaamheden met bijbehorende tekeningen. Voorafgaand
aan het bouwrijpmaken zullen de benodigde archeologische
onderzoeken worden verricht. Na realisatie van de gebouwen
dienen de openbare delen te worden afgewerkt voor het
uiteindelijke gebruik. Dit wordt woonrijp maken genoemd en ook
hiervoor worden bestekken opgesteld.
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colofon
Groep haarzicht

(Opstellen SP en zelfrealisatie)

Gemeente Utrecht
(Toetsing & bestuurlijke besluitvorming)

Stedenbouwkundige

(Ontwerp, advisering, grafische vormgeving en beeldmateriaal)

Civiel technisch adviseur

(Advisering)

Landschapsarchitectuur

(Landschapsontwerp openbare ruimte)
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