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Maarschalkerweerd is een prachtig open en groen gebied aan de 
oostkant van Utrecht. Het ligt op een bijzondere plek, tussen de stad 
en de landgoederen van Amelisweerd en aan de Kromme Rijn. Veel 
mensen sporten nu al bij de vele verenigingen in het gebied. Ik zie veel 
kansen om het gebied verder te ontwikkelen tot een parklandschap 
waar Utrechters en bezoekers kunnen ontspannen en sporten. We 
maken van het gebied een plek waar veel ruimte is voor sport, 
recreatie, erfgoed, cultuur en natuur. Het is een belangrijk groen 
gebied voor de stad dat ons ruimte, schone lucht en 
recreatiemogelijkheden biedt. 

In het gebied staan de Vier Lunetten centraal. Deze forten zijn 
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Doordat de Vier 
Lunetten wat verborgen liggen in het groen zijn ze misschien niet bij 
iedereen bekend. In 2021 zijn de Vier Lunetten op de Unesco 
Werelderfgoed geplaatst. Dankzij deze nieuwe status zal de 
bekendheid waarschijnlijk verder toenemen, zowel in de stad Utrecht, 
maar ook zeker ver daar buiten. De komende jaren worden deze 
bijzondere Lunetten gerestaureerd, openbaar toegankelijk en beter 
zichtbaar gemaakt. Lunet I & II liggen in het nieuwe Lunettenpark. Dit 
park is onderdeel van Maarschalkerweerd. 

Het Lunettenpark zal een aaneengesloten groen gebied worden waar 
mensen kunnen wandelen, recreëren, genieten van de bijzondere 
natuur, de historische elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
kunnen zien en beleven, struinen langs natuurvriendelijke oevers, 
suppen op de fortgrachten en bijzondere plekjes kunnen ontdekken. 
Stap voor stap zal dit gebied worden ontrafeld en beschikbaar komen 
voor de stad. Ik zie u graag op ontdekkingstocht in het Lunettenpark. 

Klaas Verschuure, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, juni 2022

Voorwoord
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Afbeelding: 
Vogelvlucht van het 
plangebied in 
Lunettenpark.
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Het Lunettenpark wordt een park waarin de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie centraal staat. Dit eerste hoofdstuk gaat 
in op de aanleiding van dit Integraal Programma van Eisen 
(IPvE). Vervolgens komen de begrenzing van het plangebied 
en de relevante beleidskaders en de ontwikkeling van het 
Lunettenpark aan bod.

1.1 Aanleiding

Maarschalkerweerd wordt een groot parklandschap waar Utrechters 
en bezoekers kunnen in- en ontspannen in een groene omgeving. Dit 
is vastgelegd in het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (2020). 
Het gebied wordt gevormd door twee parkgebieden: het Lunettenpark 
en het Kromme Rijn Oeverpark. Ertussen ligt de Sportcampus met 
vitale sportverenigingen en levendige maatschappelijke en recreatieve 
voorzieningen. Stadion Galgenwaard ligt als een stedelijk podium van 
de Sportcampus aan de Kromme Rijn. Dit IPvE is opgesteld voor de 
ontwikkeling van het Lunettenpark. Op 28 april 2021 heeft het college 
hier groen licht voor gegeven met de vaststelling van het 
startdocument. 

1. Inleiding

1.2  Doel 

Met de ontwikkeling van het Lunettenpark voegen we een nieuw 
openbaar stadspark toe aan de oostkant van Utrecht. In het park staat 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de Vier Lunetten (forten) centraal. 
Ook komen er meer mogelijkheden om te wandelen en te bewegen. 
Hiervoor worden gesprekken gevoerd met verschillende partijen 
(publiek en privaat), omdat niet alle grond in het Lunettenpark in 
eigendom van de gemeente. Een deel van de grond is in eigendom 
van particuliere eigenaren. Ook verhuurt de gemeente op dit moment 
grond en zijn delen in bruikleen uitgegeven in het gebied. We werken 
daarom samen met huurders, gebruikers en eigenaren aan het 
mogelijk maken van de ambities uit het Ontwikkelperspectief 
Maarschalkerweerd (2020). 

https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/gebiedsbeleid/_oost/2020-07-ontwikkelperspectief-maarschalkerweerd.pdf
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/gebiedsbeleid/_oost/2020-07-ontwikkelperspectief-maarschalkerweerd.pdf
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/gebiedsbeleid/_oost/2020-07-ontwikkelperspectief-maarschalkerweerd.pdf
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1.3  Plangebied 

Lunettenpark ligt tussen de Waterlinieweg, de Kromme Rijn en het 
treinspoor naar Arnhem. Het plangebied grenst aan de sportparken 
Koningsweg en Zoudenbalch. Deze sportparken en bijbehorende 
voorzieningen, zoals parkeervelden, maken geen onderdeel uit van 
het plangebied. Het Beatrixpark met daarin Lunet III en IV valt buiten 
het plangebied van Lunettenpark. 

Niet alle grond in Lunettenpark, zoals aangegeven in paragraaf 1.2, is 
in eigendom van de gemeente. Ongeveer de helft van plangebied 
bestaat uit particuliere, verhuurde of in bruikleen gegeven gronden die 
(nog) niet openbaar toegankelijk zijn. De onderdelen van het 
Lunettenpark komen daarom gefaseerd tot ontwikkeling, afhankelijk de 
medewerking van initiatiefnemers, koppelkansen met andere opgaves 
in het gebied en de beschikbare financiële middelen. 

Dit IPvE (deel 1) richt zich op de ontwikkeling van de beschikbare 
gronden in het plangebied die in eigendom van de gemeente zijn of 
binnenkort in eigendom van de gemeente komen. Deze bestaat uit 
drie deelgebieden: ‘Achterland Lunet I’, ‘Voorland Lunet II’ en 
‘Omgeving Koningsweg’. De begrenzing van de deelgebieden is 
weergegeven op naastgelegen kaart. Hoewel de forten van de Vier 
Lunetten in eigendom zijn van de gemeente zijn deze geen onderdeel 
van dit IPvE. De Vier Lunetten krijgen eerst een opknapbeurt. Meer 
hierover leest u in paragraaf 2.3.

1.4  Beleidskader

Utrecht groeit. In het 2040 telt de stad (volgens de laatste prognoses) 
ongeveer 455.000 inwoners. De gemeente vangt de groei zo veel 
mogelijk op door woningen te bouwen in de bestaande stad. Hierdoor 
wordt het groene ruimte in de stad steeds intensiever gebruikt om te 
sporten, te recreëren en te ontspannen. De Ruimtelijke Strategie 
Utrecht 2040 (2021) geeft richting om de groei van de stad goed vorm 
te geven. Om dit te bereiken moet de stad fors groener worden en 
landschap rondom de stad beter bereikbaar. 

Maarschalkerweerd speelt hierin een belangrijke rol. In het 
Groenstructuurplan Utrecht (2017) is Maarschalkerweerd als 
aangegeven als belangrijk groengebied (als hoofdgroenstructuur) voor 
de stad. Het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (2020) vormt 
het kader voor de transformatie van het gebied. Vanuit haar 
landschappelijke en cultuurhistorische basis wordt het gebied verder 
ontwikkelt tot een groter parklandschap aan de oostkant van de stad, 
waar Utrechters kunnen in- en ontspannen in een groene omgeving. 
Het parklandschap in Maarschalkerweerd en de landgoederen 
Amelisweerd vormen straks samen een groene long van de stad. 

Maarschalkerweerd is met de Vier Lunetten onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (NHW). Door de provincie zijn de begrenzing en 
kernwaarden van de NHW verder uitgewerkt en vastgelegd in de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening als Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur Militair Erfgoed (2002, 2016). Hier ligt de opgave vooral 
op versterken en beleefbaar maken van de NHW. In 2021 is de NHW 
uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Dit geeft erkenning aan de 
unieke waarden van de verdedigingswerken in Maarschalkerweerd 
(paragraaf 5.1). 

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/dedcc939-ae80-46dc-a5b4-c980f12c082b?documentId=d8d154f1-628e-4ece-9442-72f0ac8c1263&agendaItemId=07474971-31c5-490a-b44b-21a50f2a0ebe
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/dedcc939-ae80-46dc-a5b4-c980f12c082b?documentId=d8d154f1-628e-4ece-9442-72f0ac8c1263&agendaItemId=07474971-31c5-490a-b44b-21a50f2a0ebe
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/groen/2018-03-actualisatie-groenstructuurplan-2017-2030.pdf
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/gebiedsbeleid/_oost/2020-07-ontwikkelperspectief-maarschalkerweerd.pdf
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De ontwikkeling van Lunettenpark dient bij te dragen aan de ambities 
uit Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (2020). De belangrijkste 
leidende principes voor de ontwikkeling van Lunettenpark zijn: ‘van 
verborgen forten naar beleefbare waterlinie’, ‘van afgesloten en 
introvert naar open en toegankelijk’ en ‘van natuur als restant naar 
robuuste en beleefbare natuur’. De gemeenteraad heeft bij de 
vaststelling van het ontwikkelperspectief een aantal moties 
aangenomen waarin gevraagd is extra aandacht te blijven geven aan 
sociale veiligheid in het gebied (M174; M167) en het toegankelijk 
maken van de forten (M169). 

Andere relevante beleidskaders voor de ontwikkeling van 
Lunettenpark zijn onder andere het Mobiliteitsplan Utrecht (2021),  
Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte (2016) en Visie 
Klimaatadaptatie (2022) en Visie Water en Riolering (2022) en de 
Uitvoeringsnota Kunst in de Openbare Ruimte (2021). Een compleet 
overzicht van al het (thematisch) beleid staat in de Omgevingsvisie 
Utrecht. Deze is online in te zien op de website van de gemeente via 
www.omgevingsvisie.utrecht.nl. 

1.5 Aanpak

Zoals in paragraaf 1.3 is aangegeven is niet alle grond in het 
Lunettenpark eigendom van de Gemeente Utrecht. Het Lunettenpark 
is een integraal project dat in fases tot stand zal komen. 
Deel 1  richt zich op de ontwikkeling van de beschikbare gronden in 
het plangebied die in eigendom van de gemeente zijn of binnenkort in 
eigendom van de gemeente komen. Deze bestaat uit  drie 
deelgebieden: ‘Achterland Lunet I’, ‘Voorland Lunet II’ en ‘Omgeving 
Koningsweg’. De herinrichting van de deelgebieden draagt bij aan de 
ambities die in het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd zijn 
vastgesteld. In dit document lees je hoe deze ambities zijn uitgewerkt 
en vastgelegd in uitgangspunten en een schetsontwerp.   

Deel 2 richt zich op gronden die op dit moment worden verhuurd in het 
gebied of waarbij een afhankelijkheid is van een andere ontwikkeling 
in het gebied zoals route Utrecht om de zuid en Herinrichting 
Koningsweg. Particulier eigendom in het projectgebied blijft in principe 
onaangeroerd, tenzij grondeigenaren mee willen werken of bijdragen 
aan de ambities uit het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd 
(2020). 

We voeren de gesprekken met deze huurders, particuliere eigenaren 
en raakvlakprojecten parallel aan het opstellen van het IPvE deel 1. 
De gronden en initiatieven waar overeenstemming over wordt bereikt 
met huurders en/of eigenaren worden in Deel 2 verder uitgewerkt en 
vastgelegd. Vanaf zomer 2022 wordt gestart met opstellen van het 
concept IPvE Deel 2. Naar verwachting is dat gereed medio 2023. 

Werkwijze
Er vindt samenwerking en afstemming plaats met de projecten die in 
en direct om het plangebied heen lopen zoals Route om de Zuid en 
Herinrichting Koningsweg. Tijdens het opstellen van het IPvE zijn 
gesprekken gevoerd met bewoners, gebruikers en eigenaren in het 
plangebied. Daarbij is gekeken hoe initiatieven en projecten zo kunnen 
worden ingepast dat ze bijdragen aan het lange termijn perspectief 
van Lunettenpark en aansluiten bij de ambities uit het 
Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. Een uitgebreide toelichting 
op de participatie staat beschreven in hoofdstuk 6. Om goed rekening 
te houden met de bijzonderheden in het gebied zoals bijvoorbeeld 
aanwezige natuurwaarden worden diverse onderzoeken uitgevoerd. 
Dit staat uitgebreider beschreven in hoofdstuk 5. 

https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/verkeer-mobiliteit/2021-07-mobiliteitsplan-2040.pdf
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/openbare-ruimte/2016-12-Kadernota-Kwaliteit-Openbare-Ruimte.pdf
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ebb7f1bd-9bf4-4352-81e0-5427789933d1?documentId=8d32abf9-1f7f-4b2c-a60d-fa7008a85e77&agendaItemId=d20aa079-76be-47c9-b6eb-8aead379abff
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ebb7f1bd-9bf4-4352-81e0-5427789933d1?documentId=8d32abf9-1f7f-4b2c-a60d-fa7008a85e77&agendaItemId=d20aa079-76be-47c9-b6eb-8aead379abff
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ebb7f1bd-9bf4-4352-81e0-5427789933d1?documentId=df9a1c7b-1cf1-40c9-9f98-fef89a7d98f8&agendaItemId=90f5d77b-4036-44ff-946c-3da9e5ae954f
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/830d0621-55fe-4f7e-8a58-9b6e8b12e0d8?documentId=cc35a6ba-3195-4598-84dd-8a356c702c80
http://www.omgevingsvisie.utrecht.nl
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/gebiedsbeleid/_oost/2020-07-ontwikkelperspectief-maarschalkerweerd.pdf
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Organisatorische opzet 
Voor het project Lunettenpark is een integraal projectteam 
samengesteld, waarin zijn vertegenwoordigd: stedenbouw, erfgoed, 
groen, mobiliteit, vastgoed, klimaatadaptatie/water (BORG), 
duurzaamheid en communicatie. Afstemming met de overige 
disciplines zoals leefbare stad, sport, cultuur vindt plaats via het 
gebiedsteam Oost. 

We streven bij dit project ook naar versterking van de samenwerking 
met de provincie om expertise te delen en van elkaar te leren. Zo is op 
onderdelen het Erfgoed Expert Team betrokken. De projectleider 
programma Hollandse Waterlinies, Provincie Utrecht, onderzoekt of 
meubilair uit het Handboek Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinies 
kan worden toegepast in het Lunettenpark en denkt mee over 
vormgeving in het Lunettenpark. Ook kreeg de samenwerking en 
uitwisseling vorm doordat een afgevaardigde van de Provincie Utrecht 
(Programma Innovatie en Fysieke Leefomgeving) is toegevoegd aan 
het integrale projectteam en communicatieteam. Zo wordt bijgedragen 
aan uitwisseling van kennis en informatie over overlappende projecten/
ontwikkelingen vanuit de Provincie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
De provincie heeft overigens ook financiële middelen beschikbaar 
gesteld vanuit het programma Vitaal Platteland en de 
Uitvoeringsverordening Subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
Stelling van Amsterdam.
 

1.6 Leeswijzer

In de eerste hoofdstukken wordt de context van het plangebied 
uiteengezet. Hoofdstuk 2 gaat in op de historische ontwikkeling van 
Maarschalkerweerd en de huidige dynamiek in en om het 
Lunettenpark. In hoofdstuk 3 is de ambitie voor de ontwikkeling van het 
Lunettenpark beschreven. Dit is een verdieping van de 
gebiedsbeschrijving van het Lunettenpark in het Ontwikkelperspectief 
Maarschalkerweerd. 

Zoals toegelicht in hoofdstuk 1 richt dit IPvE zich op de ontwikkeling 
van de beschikbare gronden in het plangebied die in eigendom van de 
gemeente zijn of binnenkort in eigendom van de gemeente komen. In 
hoofdstuk 2 wordt de historie van het gebied beschreven, de huidige 
dynamiek en belangrijke ontwikkelingen in en direct om het plangebied 
heen. In hoofdstuk 3, en 4 worden achtereenvolgens kort de 
uitgangspunten voor beoogde herinrichting van Achterland Lunet I, 
Voorland Lunet II en Omgeving Koningsweg. 

Hoofdstuk 5 beschrijft welke onderzoeken er zijn gedaan en welke 
vervolgonderzoeken nodig zijn voor de ontwikkeling van het 
Lunettenpark. Hoofdstuk 6 geeft in het kort de processtappen weer, er 
wordt toegelicht hoe de participatieaanpak is, hoe de planning eruit 
ziet en hoe de financiën zijn opgebouwd. 



12 - Integraal Programma van Eisen Lunettenpark Deel 1, concept juni 2022

Nieuwe Hollandse Waterlinie
In de 19e eeuw werd het landschap in Maarschalkerweerd deels 
bepaald door de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (hierna 
NHW) met als doel Utrecht veilig achter de waterlinie te brengen en 
daarmee te beschermen. Tussen 1816 en 1824 werd aan de oostkant 
van de stad om die reden een ring van forten gebouwd: Fort aan de 
Biltstraat, Fort Vossegat, Fort Blauwkapel, Fort de Gagel en Fort aan 
de Klop. Op de Houtense Vlakte legde men de Vier Lunetten aan. 

De fortificatie was nodig omdat de hoger gelegen stroomrug van de 
Kromme Rijn moeilijk onder water te zetten was. Bovendien waren er 
twee belangrijke accessen, de Kromme Rijn en de Koningsweg, die 
verdedigd moesten worden. In 1843 werden daar de spoorlijn naar 
Arnhem en later Den Bosch aan toegevoegd. Deze ‘moderne’ 
infrastructuur werd bewust met een afbuiging midden door de 
Lunetten gevoerd. De vijand kon immers ook per trein komen. 

Lunettenpark ligt op de Houtense Vlakte in 
Maarschalkerweerd. Het gebied aan de oostkant van de stad 
Utrecht deed lang dienst als tuindersgebied, fortificatie en 
sportpark. Maarschalkerweerd is, net als de mensen hier, 
voortdurend in beweging. Dit hoofdstuk geeft inzicht de 
historische ontwikkeling en huidige dynamiek van het 
plangebied in Maarschalkerweerd. 

2.1 Historische ontwikkeling 

De Kromme Rijn staat aan de basis van het landschap waarin 
Maarschalkerweerd ligt. De rivier heeft in de loop van de eeuwen 
regelmatig de loop verlegd. Zo ontstond het hoger gelegen rivierklei 
landschap dat we nu de Houtense Vlakte noemen. Hieronder komen 
de belangrijkste historische tijdsperioden die van betekenis zijn voor 
het plangebied aan bod. Een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling 
van het gehele gebied vind u in Ontwikkelperspectief 
Maarschalkerweerd (2020).

Ontginning rivierenlandschap 
In 1122 is Kromme Rijn ter hoogte Wijk bij Duurstede afgedamd. Met 
de afdamming is huidige ligging van de rivier vastgelegd. Vanaf 
dezelfde periode is het rivierlandschap ontgonnen voor landbouw. Ook 
werden er verderop langs de Kromme Rijn landgoederen en 
buitenplaatsen gesticht. De structuur van de ontginning in het 
plangebied werd gevormd door de Kromme Rijn. Andere 
verkavelingen lopen loodrecht vanaf de Koningsweg en zijn begrensd 
door de Oud Wulverbroekwetering. Dit is een restant van een van 
oude hoofdlopen van de Kromme Rijn. De kavels langs de 
Koningsweg in Maarschalkerweerd hebben van oorsprong een 
tuinbouwfunctie. 

2. Huidige dynamiek

Afbeelding:
Zicht over de Kromme 
Rijn in 
Maarschalkerweerd 
richting Utrecht, 
omstreeks 1780. 

https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/gebiedsbeleid/_oost/2020-07-ontwikkelperspectief-maarschalkerweerd.pdf
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/gebiedsbeleid/_oost/2020-07-ontwikkelperspectief-maarschalkerweerd.pdf
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Belangrijke veranderingen onderging de NHW in de bouwperiode 
tussen 1867 en 1931. Nieuw geschut met een groter bereik maakte de 
aanleg van een tweede ring van forten ten oosten van de stad Utrecht 
noodzakelijk. Zodoende werden Fort Voordorp, Werk aan de 
Hoofddijk, Fort bij Rhijnauwen, Fort Vechten en Fort bij ‘t Hemeltje 
gebouwd. Nadat in de Tweede Wereldoorlog vliegtuigen hun 
doeltreffendheid in de oorlogsvoering hadden bewezen, werd de 
waterlinie in 1951 opgeheven. 

Afbeelding links:
Luchtfoto van de Vier 
Lunetten als onderdeel 
van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, 
omstreeks 1945.

Afbeelding rechts:
Er lag tot 1936 een 
S-bocht in de 
Koningsweg tussen 
Lunet I en II.
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Sportpark Maarschalkerweerd
In het begin van de 20ste eeuw werden onder aanvoering van het 
toenmalig stadsbestuur (een groot deel van) Maarschalkerweerd, 
Amelisweerd en Rhijnauwen (in Bunnik) aangekocht. In 1934 werden 
in opdracht van burgemeester Fockema Andreae plannen ontwikkeld 
voor de bouw van wielerbaan (stadion ‘Galgenwaard’), atletiekbaan 
(sportpark ‘De Kuil’) en enkele voetbalvelden. Al eerder werd een 
zwembad aan de Kromme Rijn gebouwd. Maarschalkerweerd heeft 
zich vanaf die tijd ontwikkeld tot een regionaal en landelijk sportgebied 
met hoogwaardige accommodaties, zoals Zoudenbalch, voor top- en 
breedtesport. Landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen werden 
recreatiegebieden.  Maarschalkerweerd heeft zich sindsdien 
ontwikkeld tot een belangrijk uitloopgebied van de stad. 

Afgesneden stadsrand
Na aanleg van de Laan van Maarschalkerweerd (1934) Waterlinieweg 
(1936-1940) en Rijksweg A27  (1980) is Maarschalkerweerd 
afgesneden van de stad en het omringende landschap. Sindsdien 
heeft het gebied zich geleidelijk ontwikkeld tot een stadsrandzone. 
Functies die minder goed in de stad passen hebben er een plek 
gekregen. Nagenoeg alle voorzieningen zijn er omheind met hekken 
en de toegankelijkheid is zeer beperkt. Recent is de tram 22, de 
Uithoflijn, naar Utrecht Science Park gaan rijden. Hoewel dit de 
bereikbaar met het openbaar vervoer voor delen van de stad 
verbeterd, heeft de trambaan Maarschalkerweerd verder opgedeeld 
en de continuïteit van de Koningsweg doorbroken.

Afbeelding links:
Uitsnede van het 
uitbreidingsplan van 
Berlage voor Utrecht uit 
1920. 

Afbeelding rechts:
Recent aangelegde A27 
tussen Maarschalker-
weerd en Amelisweerd, 
omstreeks 1980.
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Vrije schoots- en inundatievelden zijn verrommeld doordat het gebied 
is opgenomen in de stadsrand. Gecombineerd met de beperkt 
publieke functies hebben ze nog weinig relatie met de omgeving. 
Positieve uitzondering is Lunet II. Dit fort heeft nog een vrij open 
schootsveld. Het fort ligt net als Lunet II verscholen en enigszins 
overwoekerd tegen de Waterlinieweg. 

Stadslandbouw 
De Kromme Rijn vormt een belangrijke groenblauwe verbinding in de 
stad. Maarschalkerweerd is onderdeel van een belangrijk groengebied 
aan de oostkant van de stad. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 
(2021) en Groenstructuurplan Utrecht (2017) zijn ze ook zo benoemd. 
Tot op de dag van vandaag is er van het Kromme Rijn landschap nog 
veel terug te zien in Maarschalkerweerd. Denk bijvoorbeeld aan de 
Oud Wulverbroekwetering die door het plangebied stroomt. Ondanks 
dat veel tuinderijen ten zuiden van de Koningsweg inmiddels zijn 
gestopt, zijn een aantal bedrijven omgevormd tot stadslandbouw. 

2.2  Huidige situatie
Ook het voorland van Lunet I en II bestaat uit omheinde gebieden. Het 
plangebied kan beter benut worden voor recreatie, erfgoed en natuur 
dan nu het geval is. De samenhang tussen de forten van de NHW 
binnen de stadsgrenzen is gefragmenteerd en opgegaan in het 
stedelijk gebied. Hierdoor zijn onder andere De Vier Lunetten relatief 
onbekend en daardoor onbemind geraakt. 

Beleefbaar Waterlinie
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is het gebied van de Vier 
Lunetten aangeduid als Cultuurhistorische Hoofdstructuur-Militair 
Erfgoed. De forten liggen enigszins verscholen en enigszins 
overwoekerd tegen de Waterlinieweg. Door barrières, zoals het spoor, 
zijn ze van elkaar gescheiden geraakt en grotendeels afgesloten met 
hekwerk. Wie vanuit de omliggende wegen het gebied nadert, wordt 
plotseling overvallen door de tussen het groen en achter gebouwen 
verscholen forten. 

Afbeelding links:
Zicht op Lunet I vanaf de 
Koningsweg

Afbeelding rechts:
Lunet II  heeft nog een 
vrij open schootsveld. In 
het schootsveld liggen 
private gronden aan 
weerzijden van de Oud 
Wulverbroekwetering. 

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/dedcc939-ae80-46dc-a5b4-c980f12c082b?documentId=d8d154f1-628e-4ece-9442-72f0ac8c1263&agendaItemId=07474971-31c5-490a-b44b-21a50f2a0ebe
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/groen/2018-03-actualisatie-groenstructuurplan-2017-2030.pdf
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Ze vormen het leefgebied voor meer dan 40 soorten wilde bijen, die 
hier nectar en stuifmeel vinden. Een deel van de ondergrondse 
groepsschuilplaatsen en kazematten is in gebruik als winterverblijf 
door vleermuizen. Bijzonder is de aanwezigheid van konijnen op  
Lunet I, die als natuurlijke grazers een deel van het Lunet beheren. 
Ook de wezel en bunzing zijn op de forten te vinden. Ze profiteren van 
de rust die op de forten te vinden is, en de variatie aan natuurlijke 
begroeiingen. In de fortgracht groeien zeldzame waterplanten en jaagt 
de ijsvogel in het heldere water op vis. 

Ook in het voor- en achterland is (stads)natuur te vinden. In de 
bosschages in het achterland leven eekhoorns en spechten. Dit geldt 
ook voor de bomengroep in het voorland van Lunet I. Door het 
voorland van de Lunet II stroomt de Oud Wulverbroekerwetering. De 
waterloop heeft hier een natuurlijk karakter en een dichte 
moerasvegetatie vol leven. De natuur is bijzonder en herbergt unieke 
waarden. 

Door bijvoorbeeld Koningshof en Stadsjochies zien we de vroegere 
landbouwfunctie nog steeds terug in het gebied. Andere 
grondeigenaren zoeken nog naar een andere toekomstige invulling 
waardoor hectares grond en kassen er ongebruikt bij liggen. In de 
schaduw van deze ontwikkelingen is de biodiversiteit toegenomen. 
Diverse locaties hebben zich ontwikkeld tot ecologisch waardevolle 
gebieden met hoge natuurwaarden.

Stadsnatuur en biodiversiteit
De Lunetten zijn een absoluut hoogtepunt voor biodiversiteit in 
Maarschalkerweerd. Lunet I en II zijn onderling met elkaar verbonden 
via het water en bomen. Op Lunet I en II liggen bloemrijke hooilanden 
met een grote variatie aan planten, waaronder ook een aantal 
zeldzame soorten (zoals aardaker, goudhaver en kamgras). 

Afbeelding links:
Een klinkerpad in het 
achterland van Lunet II. 

Afbeelding rechts:
De Rijndijk in het 
voorland van Lunet II. 
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Door routes in het gebied te verbinden en uit te breiden wordt deze 
bestaande activiteit uitbreid en versterkt. Hier ligt ook een kans de 
aanwezige sportfaciliteiten op een logische wijze sterker te integreren 
en te openenen naar hun omgeving. 

Dit neemt niet weg dat er voor natuur nog veel verbeterd kan worden. 
Zo is het beheer sterk versnipperd, waaronder de deelgebieden 
onderling onvoldoende samenhang hebben. Ook is op sommige 
locaties sprake van achterstallig onderhoud. 

Recreatie 
Maarschalkerweerd wordt al gebruikt voor sport- en beweging door de 
bestaande paden waar omwonenden gebruik van maken voor 
wandelingen en als hardlooproute. In de fortgracht van Lunet I wordt 
regelmatig gekanoët. Hoewel het water officieel geen zwemwater is, 
wordt er ook in de fortgrachten gezwommen op warme zomerdagen. 
Het plangebied zelf is nog niet goed te doorkruisen door veel 
omheinde tereinen die door de gemeente worden verhuurd of in 
privaat bezit zijn. Routes voor voetgangers zijn marginaal of ontbreken 
en de Oud Wulverbroekwetering is niet beleefbaar. Het gebied heeft 
daarmee een naar binnen gekeerd karakter gekregen. 

Afbeelding links:
Zicht op de Koningsweg 
met het viaduct van de 
Waterlinieweg op de 
achtergrond. 

Afbeelding rechts:
Klinkerpad door het 
achterland van Lunet I. 
Tussen de bomenrijen 
ligt het 
Galgenwaardsepad.
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Afbeelding:
Relevante 
ontwikkelingen rond en 
in het plangebied van 
Lunettenpark.

2.3  Relevante ontwikkelingen

Rond Lunettenpark en in het plangebied zijn verschillende 
ontwikkelingen in voorbereiding of in uitvoering. De meest relevante 
ontwikkelingen die relatie hebben met de Lunettenpark komen hier 
onder aan bod. De ontwikkelingen dragen bij aan de ambities uit 
Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (2020).
 
Galgenwaard en omgeving (A)
De gemeente gaat het gebied rond stadion Galgenwaard vernieuwen. 
Dat gebeurt samen met de eigenaar van het stadion en de eigenaar 
van de Herculestoren. Sport blijft natuurlijk een belangrijke plek 
houden. Maar er wordt ook gewerkt aan extra woningen, werkplekken, 
nieuwe voorzieningen en de verbetering van de openbare ruimte. Er 
komt ook een voetgangersverbinding over de Kromme Rijn heen 
tussen Galgenwaard en het Jaagpad. Er wordt op dit moment gewerkt 
aan een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE).

Restauratie van de Vier Lunetten (B)
De Vier Lunetten van de NHW krijgen een opknapbeurt. De 
verdedigingsmuren van de forten worden gerestaureerd. Onder andere 
de bekledingsmuren rondom de forteilanden van Lunet I, II en IV 
worden aangepakt. Daarnaast worden de kazematten van Lunet II en 
Lunet III gerestaureerd. Begin 2022 is gestart met de werkzaamheden 
aan de forten. Dit neemt ongeveer 6 maanden per fort in beslag. Eind 
2023 zijn naar verwachting alle forten gerestaureerd. Daarbij worden 
er ook enige groenwerkzaamheden uitgevoerd. 

Lunettenpark

Kromme Rijn Oeverpark

(tijdelijke) ruimte voor groen/recreatie

(vernieuwd) Stadion Galgenwaard

groen en blauwe verbinding

indicatie studiegebied knooppunt Lunetten (MIRT)

groene verbinding, uitwerking afhankelijk 
van besluitvorming aanpassing Ring Utrecht

indicatieve ontwikkelruimte vastgoed bij Galgenwaard

groene openbare ruimte Galgenwaard

Sportcampus, incl andere voorzieningen 

Nieuw Amelisweerd met lanen en paden

laan Koningsweg

groene voegen, lanen, coulissen

doorgaande fiets- en wandelverbinding
wenselijke fiets- en wandelverbinding op lange termijn

doorgaande hoofd wandelverbinding

brug, onderdoorgang of gelijkvloerse kruising

trein

OV halte

pleisterplaats, bijzondere plek

station

gebieden in ontwikkeling

sportboulevards

brug

tram

verbinding autoverkeer

stedelijke en landelijke infra voor autoverkeer                

mogelijke nieuwe OV halte

doorgaande wandelverbinding

hoofdverdedigingslijn

forten / lunetten

achterland

water

infrastructuur

voorland

plangrens

indicatie deelgebied

achterland Lunet I

Koningsweg

omgeving Koningsweg

voorland Lunet II

A

B

C

hoofdpad: voetgangers en fietsers

wandelpad

bomen (indicatief)

grasland of hooiland

bossingel en/of struweel

niet beschikbare grond

water

plangrens

indicatie deelgebied

achterland Lunet I

ontwikkeling o.a. afhankelijk van
medewerking initatiefnemers

omgeving Koningsweg

voorland Lunet II

A

B

C

plangrens

Galgenwaard en omgeving

restauratie van de Vier Lunetten

Koningsweg 135

Rijndijk 12-14

herinrichting Koningsweg

Route Utrecht om de Zuid

B

C

D

A

E

F

hoofdverdedigingslijn

forten

innudatiegebied

water

stad of dorp
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Door de restauratie kunnen de Vier Lunetten weer lange tijd de 
toekomst in en behouden blijven als historische bouwwerken en voor 
bezoekers een zichtbare informatiebron over de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. 

Herinrichting Koningsweg (C)
Medio 2022 wordt gestart met de planvorming voor herinrichting van 
de Koningsweg. Het betreft hier het deel tussen de Tamboersdijk en 
de kruising op de Laan van Maarschalkerweerd. De Koningsweg wordt 
verkeerskundig afgewaardeerd en recreatief, landschappelijk en 
ecologisch opgewaardeerd. Meer over de ambitie voor de herinrichting 
leest u in de gebiedsbeschrijving over de Koningsweg in 
Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (2020). 

2.3  Relevante ontwikkelingen

Rond Lunettenpark en in het plangebied zijn verschillende 
ontwikkelingen in voorbereiding of in uitvoering. De meest relevante 
ontwikkelingen die relatie hebben met de Lunettenpark komen hier 
onder aan bod. De ontwikkelingen dragen bij aan de ambities uit 
Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (2020).
 
Galgenwaard en omgeving (A)
De gemeente gaat het gebied rond stadion Galgenwaard vernieuwen. 
Dat gebeurt samen met de eigenaar van het stadion en de eigenaar 
van de Herculestoren. Sport blijft natuurlijk een belangrijke plek 
houden. Maar er wordt ook gewerkt aan extra woningen, werkplekken, 
nieuwe voorzieningen en de verbetering van de openbare ruimte. Er 
komt ook een voetgangersverbinding over de Kromme Rijn heen 
tussen Galgenwaard en het Jaagpad. Er wordt op dit moment gewerkt 
aan een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE).

Restauratie van de Vier Lunetten (B)
De Vier Lunetten van de NHW krijgen een opknapbeurt. De 
verdedigingsmuren van de forten worden gerestaureerd. Onder andere 
de bekledingsmuren rondom de forteilanden van Lunet I, II en IV 
worden aangepakt. Daarnaast worden de kazematten van Lunet II en 
Lunet III gerestaureerd. Begin 2022 is gestart met de werkzaamheden 
aan de forten. Dit neemt ongeveer 6 maanden per fort in beslag. Eind 
2023 zijn naar verwachting alle forten gerestaureerd. Daarbij worden 
er ook enige groenwerkzaamheden uitgevoerd. 

Lunettenpark

Kromme Rijn Oeverpark

(tijdelijke) ruimte voor groen/recreatie

(vernieuwd) Stadion Galgenwaard

groen en blauwe verbinding

indicatie studiegebied knooppunt Lunetten (MIRT)

groene verbinding, uitwerking afhankelijk 
van besluitvorming aanpassing Ring Utrecht

indicatieve ontwikkelruimte vastgoed bij Galgenwaard

groene openbare ruimte Galgenwaard

Sportcampus, incl andere voorzieningen 

Nieuw Amelisweerd met lanen en paden

laan Koningsweg

groene voegen, lanen, coulissen

doorgaande fiets- en wandelverbinding
wenselijke fiets- en wandelverbinding op lange termijn

doorgaande hoofd wandelverbinding

brug, onderdoorgang of gelijkvloerse kruising

trein

OV halte

pleisterplaats, bijzondere plek

station

gebieden in ontwikkeling

sportboulevards

brug

tram

verbinding autoverkeer

stedelijke en landelijke infra voor autoverkeer                

mogelijke nieuwe OV halte

doorgaande wandelverbinding

hoofdverdedigingslijn

forten / lunetten

achterland

water

infrastructuur

voorland

plangrens

indicatie deelgebied

achterland Lunet I

Koningsweg

omgeving Koningsweg

voorland Lunet II

A

B

C

hoofdpad: voetgangers en fietsers

wandelpad

bomen (indicatief)

grasland of hooiland

bossingel en/of struweel

niet beschikbare grond
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Afbeelding:
Impressie voor de 
herinrichting van de 
Koningsweg ter hoogte 
van Zoudenbalch.
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Route ‘Utrecht Om de Zuid’ (F)
De gemeente werkt samen met U Ned aan de fietsroute ‘Utrecht om 
de Zuid’. Deze fietsroute verbindt de Merwedekanaalzone en 
Nieuwegein met Utrecht Science Park. Een deel van deze route loopt 
door het achterland van de Vier Lunetten. In het Ontwikkelperspectief 
Maarschalkerweerd (2020) staat de volgende ambitie over de 
verbinding in het Lunettenpark: “Tussen Lunet 2 en 3 kruist het 
wandel- en fietspad de sporen met een ‘balkon’ dat een panoramisch 
uitzicht geeft over het waterliniegebied, zelfs tot aan Fort bij Vechten. 
Daarmee wordt het waterliniesysteem ter verdediging van de Houtense 
Vlakte, dat tussen De Vier Lunetten en forten bij Rhijnauwen en 
Vechten ligt inzichtelijk.”

De route Utrecht om de Zuid en de wandel-fietsverbinding over de 
sporen volgt de hoofdweerstandslijn van de de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Het vormt een soort ‘parklint’ langs de voormalige 
hoofdweerstandslijn. Die verbindt in de stadrand alle relicten zoals 
forten met elkaar. Vanuit recreatief en toeristisch oogpunt is de route 
en brug een belangrijk aspect. 

In het kader van ‘Utrecht om de Zuid’ wordt een variantenstudie 
voorbereid voor een wandel-fietsverbinding over de sporen tussen 
Lunet II en III, waarvoor de besluitvorming nog moet plaats vinden. De 
verdere uitwerking volgt in Deel 2 van het IPvE Lunettenpark en in het 
IPvE Route ‘Utrecht om de Zuid’.

Rijndijk 12-14 (D)
In afstemming met de gemeente Utrecht en het Ontwikkelperspectief 
zijn aan de Rijndijk 12-14 bestaande kassen omgebouwd tot een 
locatie voor het kweken van bijzondere kruiden en groenten, horeca en 
een theetuin. De particuliere eigenaar, de ‘Stadsjochies’, heeft een 
openbaar toegankelijk wandelpad over het terrein aangelegd waarmee 
een aansluiting kan worden gerealiseerd op een nieuwe 
wandelverbinding in het Lunettenpark. Zo draagt het bij aan een 
verbindende stadslandbouw en een open en toegankelijk gebied. 

Koningsweg 135 (E)
Koningsweg 135 bestaat uit een voormalig agrarisch bedrijfsperceel 
en direct aansluitende woonpercelen in Maarschalkerweerd. De 
eigenaar heeft het initiatief ontwikkeld om op het privéterrein twee 
nieuwe woningen te bouwen en zeven kleine recreatiewoningen 
(logieswoningen) te ontwikkelen passend in een landschappelijke 
inrichting en passend binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Hiervoor zijn de vele kassen en een bedrijfswoning op het terrein 
verwijderd en ontstaat een open en groen terrein (‘Ruimte voor ruimte 
regeling’). Daarbij wordt binnen het initiatief een wandelpad en een 
ecologische oever langs de Oud Wulverbroekwetering mogelijk 
gemaakt. Het initiatief is in afstemming met de gemeente Utrecht en 
het Ontwikkelperspectief ontwikkeld. Voor het initiatief is een nieuw 
bestemmingsplan in voorbereiding.
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Om deze reden is de bebouwing in het voorland is nog steeds beperkt 
aanwezig en heeft vooral het schootsveld van Lunet II nog steeds een 
open karakter.

Lunettenpark

Kromme Rijn Oeverpark

(tijdelijke) ruimte voor groen/recreatie

(vernieuwd) Stadion Galgenwaard

groen en blauwe verbinding

indicatie studiegebied knooppunt Lunetten (MIRT)

groene verbinding, uitwerking afhankelijk 
van besluitvorming aanpassing Ring Utrecht

indicatieve ontwikkelruimte vastgoed bij Galgenwaard

groene openbare ruimte Galgenwaard

Sportcampus, incl andere voorzieningen 

Nieuw Amelisweerd met lanen en paden

laan Koningsweg

groene voegen, lanen, coulissen

doorgaande fiets- en wandelverbinding
wenselijke fiets- en wandelverbinding op lange termijn

doorgaande hoofd wandelverbinding

brug, onderdoorgang of gelijkvloerse kruising

trein

OV halte

pleisterplaats, bijzondere plek

station

gebieden in ontwikkeling

sportboulevards

brug

tram

verbinding autoverkeer

stedelijke en landelijke infra voor autoverkeer                

mogelijke nieuwe OV halte

doorgaande wandelverbinding

hoofdverdedigingslijn

forten / lunetten

achterland

water

infrastructuur

voorland

plangrens

indicatie deelgebied

achterland Lunet I

Koningsweg

omgeving Koningsweg

voorland Lunet II

A

B

C

hoofdpad: voetgangers en fietsers

wandelpad

bomen (indicatief)

grasland of hooiland

bossingel en/of struweel

niet beschikbare grond

water

plangrens

indicatie deelgebied

achterland Lunet I

ontwikkeling o.a. afhankelijk van
medewerking initatiefnemers

omgeving Koningsweg

voorland Lunet II

A

B

C

plangrens

Galgenwaard en omgeving

restauratie van de Vier Lunetten

Koningsweg 135

Rijndijk 12-14

herinrichting Koningsweg

Route Utrecht om de Zuid

B

C

D

A

E

F

hoofdverdedigingslijn

forten

innudatiegebied

water

stad of dorp

Op een steenworp afstand van het centrum sta je midden in 
Lunettenpark. Aan deze stadsrand ontvouwt zich een 
bijzonder gebied, waar militair werelderfgoed en unieke 
biodiversiteit samen zorgen voor een unieke beleving. Dit 
hoofdstuk beschrijft de ambitie van het gezamenlijk voor- en 
achterland van Lunet I en Lunet II in Lunettenpark.

3.1 Lunettenpark 

Het Lunettenpark wordt een groot samenhangend parkgebied dat de 
Vier Lunetten en hun achter- en voorland met elkaar verenigd met het 
Beatrixpark, Kromme Rijn Oeverpark en de Sportcampus. In het 
Lunettenpark staat de Nieuwe Hollandse Waterlinie centraal. De forten 
en andere verdedigingswerken beschermden het westen van 
Nederland tegen invallen vanuit het oosten. De blikvanger in 
Maarschalkerweerd is natuurlijk de Vier Lunetten. Het 
verdedigingswerk is een bijzondere complex binnen de NHW, waar 
robuuste natuur en militair erfgoed voor een unieke beleving zorgen in 
een stedelijk gebied.

Belangrijk onderdeel van het ensemble van de Vier Lunetten is het 
gezamenlijk achterland en voorland, die ieder hun eigen accent in 
gebruik en inrichting hebben. Om de forten verborgen te houden voor 
de vijand zijn in het verleden in het achterland bomen en struiken 
geplant. In oorlogstijd werden de schootsvelden in het voorland juist 
open gemaakt en de inundatievelden onder water gezet, zodat de 
vijand er niet kon schuilen of doorheen kon lopen. Om het gebied vóór 
de Lunetten, het voorland, goed met wapens te kunnen verdedigen 
mocht in de “verboden kringen” ook niet of beperkt (in hout) worden 
gebouwd. 

3. Ambitie 

Afbeelding:
De Vier Lunetten liggen 
zijn onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Dit deel van 
de NHW ligt in stedelijk 
gebied.
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De Koningsweg is een belangrijke oude radiaal die Maarschalkerweerd 
met Amelisweerd en de binnenstad verbindt. Vanaf 1808 is de 
Koningsweg in opdracht van Lodewijk Napoleon ingericht als een 
monumentale oprijlaan naar Amelisweerd, dat hij toen heeft 
aangekocht. Aan weerszijden van het pad werden dubbele bomenrijen 
aangebracht. De Koningsweg vormde later een van de te verdedigen 
accessen van de Vier Lunetten. De verdedigingswerken van de 
Koningsweg worden weer herkenbaar door het herstellen van 
aardwerken (traversen en glacis) voor en achter de forten en de 
reconstructie van de damsluisbrug in de Koningsweg (paragraaf 3.5).

Een informatieve route rondom Lunet I en II verbindt het voor- en 
achterland in Lunettenpark met elkaar en de omgeving. De route laat 
de bezoeker beleven hoe een ingenieus systeem van forten, sluizen, 
bruggen en aarden wallen zich door de jaren heen heeft ontwikkeld de 
stad Utrecht en haar toegangswegen op de hoger gelegen Houtense 
vlakte te kunnen beschermen in oorlogstijd. Aan de route bevinden 
zich verblijfsplekken met sport- en spelaanleidingen voor educatieve, 
recreatieve en/of culturele doeleinden. Dit trekt gedurende de dag veel 
‘ogen’ in het Lunettenpark waardoor de sociale veiligheid hoog is. 
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Afbeelding:
De Vier Lunetten 
bestaan uit een 
gezamelijk voorland en 
achterland, die ieder 
een accent in gebruik en 
inrichting hebben. 
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De Koningsweg is een belangrijke oude radiaal die Maarschalkerweerd 
met Amelisweerd en de binnenstad verbindt. Vanaf 1808 is de 
Koningsweg in opdracht van Lodewijk Napoleon ingericht als een 
monumentale oprijlaan naar Amelisweerd, dat hij toen heeft 
aangekocht. Aan weerszijden van het pad werden dubbele bomenrijen 
aangebracht. De Koningsweg vormde later een van de te verdedigen 
accessen van de Vier Lunetten. De verdedigingswerken van de 
Koningsweg worden weer herkenbaar door het herstellen van 
aardwerken (traversen en glacis) voor en achter de forten en de 
reconstructie van de damsluisbrug in de Koningsweg (paragraaf 3.5).

Een informatieve route rondom Lunet I en II verbindt het voor- en 
achterland in Lunettenpark met elkaar en de omgeving. De route laat 
de bezoeker beleven hoe een ingenieus systeem van forten, sluizen, 
bruggen en aarden wallen zich door de jaren heen heeft ontwikkeld de 
stad Utrecht en haar toegangswegen op de hoger gelegen Houtense 
vlakte te kunnen beschermen in oorlogstijd. Aan de route bevinden 
zich verblijfsplekken met sport- en spelaanleidingen voor educatieve, 
recreatieve en/of culturele doeleinden. Dit trekt gedurende de dag veel 
‘ogen’ in het Lunettenpark waardoor de sociale veiligheid hoog is. 

In
ud

at
ie

ka
na

al

1

2

3

4

KONINGSWEG

Krom
me R

ijn

W
ate

rlin
iew

eg

B

A

C

D

Lunettenpark

Kromme Rijn Oeverpark

(tijdelijke) ruimte voor groen/recreatie

(vernieuwd) Stadion Galgenwaard

groen en blauwe verbinding

indicatie studiegebied knooppunt Lunetten (MIRT)

groene verbinding, uitwerking afhankelijk 
van besluitvorming aanpassing Ring Utrecht

indicatieve ontwikkelruimte vastgoed bij Galgenwaard

groene openbare ruimte Galgenwaard

Sportcampus, incl andere voorzieningen 

Nieuw Amelisweerd met lanen en paden

laan Koningsweg

groene voegen, lanen, coulissen

doorgaande fiets- en wandelverbinding
wenselijke fiets- en wandelverbinding op lange termijn

doorgaande hoofd wandelverbinding

brug, onderdoorgang of gelijkvloerse kruising

trein

OV halte

pleisterplaats, bijzondere plek

station

gebieden in ontwikkeling

sportboulevards

brug

tram

verbinding autoverkeer

stedelijke en landelijke infra voor autoverkeer                

mogelijke nieuwe OV halte

doorgaande wandelverbinding

hoofdverdedigingslijn

forten / lunetten

achterland

water

infrastructuur

voorland

plangrens

indicatie deelgebied

achterland Lunet I

Koningsweg

omgeving Koningsweg

voorland Lunet II

A

B

C

hoofdpad: voetgangers en fietsers

wandelpad

bomen (indicatief)

grasland of hooiland

bossingel en/of struweel

niet beschikbare grond

water

plangrens

indicatie deelgebied

achterland Lunet I

ontwikkeling o.a. afhankelijk van
medewerking initatiefnemers

omgeving Koningsweg

voorland Lunet II

A

B

C

plangrens

Galgenwaard en omgeving

restauratie van de Vier Lunetten

Koningsweg 135

Rijndijk 12-14

herinrichting Koningsweg

Route Utrecht om de Zuid

B

C

D

A

E

F

hoofdverdedigingslijn

forten

innudatiegebied

water

stad of dorp

Lunettenpark

Kromme Rijn Oeverpark

(tijdelijke) ruimte voor groen/recreatie

(vernieuwd) Stadion Galgenwaard

groen en blauwe verbinding

indicatie studiegebied knooppunt Lunetten (MIRT)

groene verbinding, uitwerking afhankelijk 
van besluitvorming aanpassing Ring Utrecht

indicatieve ontwikkelruimte vastgoed bij Galgenwaard

groene openbare ruimte Galgenwaard

Sportcampus, incl andere voorzieningen 

Nieuw Amelisweerd met lanen en paden

laan Koningsweg

groene voegen, lanen, coulissen

doorgaande fiets- en wandelverbinding
wenselijke fiets- en wandelverbinding op lange termijn

doorgaande hoofd wandelverbinding

brug, onderdoorgang of gelijkvloerse kruising

trein

OV halte

pleisterplaats, bijzondere plek

station

gebieden in ontwikkeling

sportboulevards

brug

tram

verbinding autoverkeer

stedelijke en landelijke infra voor autoverkeer                

mogelijke nieuwe OV halte

doorgaande wandelverbinding

hoofdverdedigingslijn

forten / lunetten

achterland

water

infrastructuur

voorland

plangrens

indicatie deelgebied

achterland Lunet I

Koningsweg

omgeving Koningsweg

voorland Lunet II

A

B

C

hoofdpad: voetgangers en fietsers

wandelpad

bomen (indicatief)

grasland of hooiland

bossingel en/of struweel

niet beschikbare grond

water

plangrens

indicatie deelgebied

achterland Lunet I

ontwikkeling o.a. afhankelijk van
medewerking initatiefnemers

omgeving Koningsweg

voorland Lunet II

A

B

C

plangrens

Galgenwaard en omgeving

restauratie van de Vier Lunetten

Koningsweg 135

Rijndijk 12-14

herinrichting Koningsweg

Route Utrecht om de Zuid

B

C

D

A

E

F

hoofdverdedigingslijn

forten

innudatiegebied

water

stad of dorp

Afbeelding:
Schetsontwerp 
Lunettenpark. Dit IPvE 
richt zich op drie 
deelgebieden: 
‘Achterland Lunet I (A)’, 
‘Voorland Lunet II’ (B) en 
‘Omgeving Koningsweg’ 
(C). 
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3.2 Verdedigingswerken

De Vier Lunetten zijn het hoogtepunt in Lunettenpark (paragraaf 3.1). 
Het bijzondere aan het ensemble van de vier waterliniewerken (forten) 
is dat ze in hoogstedelijk gebied liggen. De forten zijn in de toekomst 
openbaar toegankelijk (tussen zonsopkomst en zonsondergang) en 
kennen een publiek gebruik. Lunet I en II hebben vanwege hun 
centrale ligging een (boven)stedelijke betekenis. Belangrijk is dat 
nieuwe functies op deze forten bijdragen aan het openbaar karakter 
van het Lunettenpark, zoals ontmoetingsplekken of horeca. 

De herkenbare bakstenen bastions van Lunet I en II worden 
opgeknapt. De verdedigingsmuren van de forten worden gerestaureerd 
en de bekledingsmuren aangepakt zodat deze weer jaren mee kunnen 
(paragraaf 2.4). Bij het opknappen van de forteilanden worden unieke 
natuurwaarden gekoesterd, versterkt en beleefbaar gemaakt. 
Bijvoorbeeld door het inrichten van nieuwe verblijfsplaatsen voor 
vleermuizen, het toepassen van kalkrijke mortel in de bekledingsmuren 
en het verbeteren van leefomstandigheden voor wilde bijen. 

Het verhaal van de Vier Lunetten en haar positie binnen de NHW zal 
beleefbaar worden gemaakt. Hoewel de Vier Lunetten nooit een 
actieve rol hebben gespeeld in oorlogssituatie zal een deel van de 
bastions en het glacis in het voorland van Lunet II worden 
teruggebracht naar ‘oorlogstijd’ situatie, zodat je de verschillen goed 
kan zien en de werking van de Lunetten zichtbaar zijn. Een uitzichtpunt 
toont de samenhang tussen de verdedigingswerken, het spooracces, 
het open schootsveld en het agrarisch landschap dat hier nog altijd 
aanwezig is dankzij de verboden kringen. Op Lunet I zal aandacht 
besteed worden aan de Koude Oorlog in verband met de 
hoofdcommandopost die zich hier bevond. 
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Impressie in 
vogelvluchtperspectief 
van de 
verdedigingswerken 
rondom de Koningsweg 
tussen Lunet I en II. 

3.2 Verdedigingswerken

De Vier Lunetten zijn het hoogtepunt in Lunettenpark (paragraaf 3.1). 
Het bijzondere aan het ensemble van de vier waterliniewerken (forten) 
is dat ze in hoogstedelijk gebied liggen. De forten zijn in de toekomst 
openbaar toegankelijk (tussen zonsopkomst en zonsondergang) en 
kennen een publiek gebruik. Lunet I en II hebben vanwege hun 
centrale ligging een (boven)stedelijke betekenis. Belangrijk is dat 
nieuwe functies op deze forten bijdragen aan het openbaar karakter 
van het Lunettenpark, zoals ontmoetingsplekken of horeca. 

De herkenbare bakstenen bastions van Lunet I en II worden 
opgeknapt. De verdedigingsmuren van de forten worden gerestaureerd 
en de bekledingsmuren aangepakt zodat deze weer jaren mee kunnen 
(paragraaf 2.4). Bij het opknappen van de forteilanden worden unieke 
natuurwaarden gekoesterd, versterkt en beleefbaar gemaakt. 
Bijvoorbeeld door het inrichten van nieuwe verblijfsplaatsen voor 
vleermuizen, het toepassen van kalkrijke mortel in de bekledingsmuren 
en het verbeteren van leefomstandigheden voor wilde bijen. 

Het verhaal van de Vier Lunetten en haar positie binnen de NHW zal 
beleefbaar worden gemaakt. Hoewel de Vier Lunetten nooit een 
actieve rol hebben gespeeld in oorlogssituatie zal een deel van de 
bastions en het glacis in het voorland van Lunet II worden 
teruggebracht naar ‘oorlogstijd’ situatie, zodat je de verschillen goed 
kan zien en de werking van de Lunetten zichtbaar zijn. Een uitzichtpunt 
toont de samenhang tussen de verdedigingswerken, het spooracces, 
het open schootsveld en het agrarisch landschap dat hier nog altijd 
aanwezig is dankzij de verboden kringen. Op Lunet I zal aandacht 
besteed worden aan de Koude Oorlog in verband met de 
hoofdcommandopost die zich hier bevond. 

 



26 - Integraal Programma van Eisen Lunettenpark Deel 1, concept juni 2022

Op plekken waar het achterland van Lunet I wat breder is, lopen 
verschillende smalle wandelpaden door de lommerrijke beplanting, 
waardoor de waterlinie en de natuur op een rustige manier ervaren 
kan worden. Als rustplek zijn er op enkele plekken banken langs het 
hoofdpad voorzien op het vondstenveld. Hier kunnen vondsten of 
kunst gerelateerd aan de NHW tentoon worden gesteld. Ter hoogte 
van de weg wordt een verwijzing gemaakt van de verdwenen traverse. 
Vanuit de stad betreed je hier straks het Lunettenpark (paragraaf 3.5). 

 

3.3 Achterland 

Het achterland van de Vier Lunetten is een lommerrijke ruggengraat 
van het Lunettenpark. Door het achterland slingert recreatieve, 
doorgaande wandel- en fietsroute. Deze volgt de voormalige 
hoofdweerstandslijn van de NHW, vanaf het Inundatiekanaal in de wijk 
Lunetten tot en met de Kromme Rijn. Tussen Lunet II en III kruist het 
hoofdpad de sporen met een ‘balkon’ dat een panoramisch uitzicht 
geeft over het waterliniegebied tot aan Fort bij Vechten (paragraaf 2.3). 
Daarmee wordt het waterliniesysteem ter verdediging van de Houtense 
Vlakte, dat tussen De Vier Lunetten en forten bij Rhijnauwen en 
Vechten ligt, inzichtelijk. Op termijn kan het hoofdpad doorlopen van 
Fort het Hemeltje tot Fort Blauwkapel, waardoor alle waterlinie-
elementen in de oostrand van de stad met elkaar zijn verbonden. 

Voor de herinrichting van het achterland van Lunet I en Lunet, II wordt 
voortgebouwd op bestaande kwaliteiten, zodat het achterland als een 
samenhangend en herkenbaar gebied ervaren wordt. Het hoofdpad 
krijgt een continue verloop met zicht en oriëntatie op de forten. De 
forten zijn met hun brug direct aan het hoofdpad geadresseerd. Vanaf 
dit pad is al het moois van de waterlinie en bijhorende natuur te 
beleven. Aan de zijde van de forten zijn er doorkijken naar de forten 
tussendoor halfopen beplanting van bomen en kruidenrijk hooiland. De 
zijde aan de waterlinieweg is dicht en gevarieerd beplant met bomen, 
struiken en kruiden. 

Vanaf het hoofdpad loopt een nieuwe wandelverbinding naar het 
Jaagpad langs de Kromme Rijn. Die is als hellingbaan geïntegreerd in 
het hoogteverschil van het achterland. Hierdoor takt het Lunettenpark 
op een voor iedereen toegankelijke manier aan op het druk 
bewandelde Jaagpad. Ze komen samen bij de bestaande trap die 
uitnodigend wordt gemaakt. Bij de Plofsluisbrug over de Kromme Rijn, 
bovenaan de trap, is een informatiepunt met verblijfsplek. 
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Op plekken waar het achterland van Lunet I wat breder is, lopen 
verschillende smalle wandelpaden door de lommerrijke beplanting, 
waardoor de waterlinie en de natuur op een rustige manier ervaren 
kan worden. Als rustplek zijn er op enkele plekken banken langs het 
hoofdpad voorzien op het vondstenveld. Hier kunnen vondsten of 
kunst gerelateerd aan de NHW tentoon worden gesteld. Ter hoogte 
van de weg wordt een verwijzing gemaakt van de verdwenen traverse. 
Vanuit de stad betreed je hier straks het Lunettenpark (paragraaf 3.5). 

 

Impressie van het 
hoofdpad in het 
achterland van Lunet I. 
Het hoofdpad ligt tussen 
de aarden wal (traverse) 
en de fortgracht in.
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In het voorland groeien struiken en zijn bloemweides, met her en der 
wat opgaande beplanting zoals boomgaarden, boomgroepen en 
landschappelijke heggen. De bomen worden regelmatig gesnoeid om 
vrij zicht over het voorland te behouden. Door het voorland lopen 
wandelpaden en struinpaden, waardoor het een openbaar 
uitloopgebied voor de stedeling is. Het geeft ruimte om te bewegen en 
de ruimte en rust te beleven die het gebied nog altijd biedt tegen de 
stadsrand aan. Twee (doorgaande) wandelroutes lopen dwars door het 
voorland en verbinden het voorland met de omgeving. 

Eén loopt vanaf Stadion Galgenwaard, langs de Oud 
Wulverbroekwetering, naar de Station Lunetten. 
Langs het doorgaande wandelpad floreert ecologie door 
natuurvriendelijke oevers, zodat deze geschikter voor vestiging van 
planten en dieren. In eerste instantie verbindt het wandelpad de 
Koningsweg met de Rijndijk. Ter hoogte van het terrein met de 
trekkershutten (paragraaf 2.3: Koningsweg 135) is een 
landschappelijke heg aangeplant. Deze heg heeft over een lange 
lengte visuele onderbrekingen door afwisseling (hoogte en geleding) 
van bomen, struiken en openingen (natuurlijke uitstraling). Lokaal mag 
sprake zijn van hoger uitgroeiende struiken of solitaire boomvormers.

De ander loopt op termijn vanaf het Park Oosterspoorbaan naar 
landgoed Amelisweerd. Dit pad is aangesloten op een wandelpad door 
het hooilandvegetatie rondom sportpark Koningsweg. Langs de route 
komen in het hooiland ongeveer tien soorten zingende sprinkhanen 
voor. In eerste instantie zal deel van de route worden gerealiseerd, 
zodat deze gebruikt kan worden als inloopronde of wandelronde door 
sporters, passanten en recreanten. Het is de bedoeling dat de route 
op termijn start en eindigt op de Koningsweg; aansluit op het 
wandelpad langs de Oud Wulverbroekerwetering. 

Het wandelpad langs de Oud Wulverbroekwetering en het wandelpad 
naar landgoed Amelisweerd komen in de toekomst uit op het 
Maarschalkerweerdpad. Een ambitie  is om met een passage, ook 
voor water en ecologie, onder de trambaan door, de routes bij elkaar 
te brengen.  

3.4 Voorland

Het voorland van de Vier Lunetten is een rijk geschakeerd, vrij open 
parkgebied dat de fortificatie verbindt met landgoed Amelisweerd, Fort 
Rhijnauwen en Fort Vechten. Het voormalige tuindersgebied voor 
Lunet I en II zijn verenigd tot één samenhangend en verbonden 
voorland. In dit voorland zijn bestaande functies, zoals de 
scoutingverenigingen, nadrukkelijk onderdeel van het gebied. Ook is 
er ruimte voor nieuwe functies, zoals kleinschalige verblijfsrecreatie 
met trekkershutten. De functies hebben alle (een mate van) 
openbaarheid, toegankelijkheid en medegebruik.

Om het voorland van Lunet II weer meer betekenis te geven worden de 
voormalige schoots- en inundatievelden open gehouden en 
zichtrelaties hersteld. Ook wordt buiten de fortgracht van Lunet II het 
glacis, een aarden wal, ter verdediging van het fort, herstelt. Het 
grootste deel van het aarden wallen voor Lunet II is in de loop der tijd 
vergraven. We willen de aarden wallen weer terug brengen, zodat het 
verhaal van de werking van de Lunetten weer beter zichtbaar wordt. Er 
loopt een gedekt pad (aanvankelijk in gras, later in halfverharding) 
tussen de fortgracht en de aarden wal voor de voetganger of 
hardloper. 

Vanaf dit pad is Lunet II goed te bewonderen. In het glacis wordt ook 
de voorgracht herstelt met een trekpont of stapstenen om het water 
over te steken. Er kan op het de helling worden geklauterd of via een 
trap worden beklommen. Voor de natuur is dat ook interessant omdat 
je een grotere variatie krijgt van drogere en nattere plekken en 
daarmee een grotere variatie van dieren en planten. In de zone voor 
de fortgracht wordt de oorspronkelijke strategische militaire begroeiing 
teruggebracht om de beleving van de NHW te versterken. De aarden 
wal zelf is begroeid met bloemrijk grasland en een verzamelplaats 
voor allerlei insecten. 
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In het voorland groeien struiken en zijn bloemweides, met her en der 
wat opgaande beplanting zoals boomgaarden, boomgroepen en 
landschappelijke heggen. De bomen worden regelmatig gesnoeid om 
vrij zicht over het voorland te behouden. Door het voorland lopen 
wandelpaden en struinpaden, waardoor het een openbaar 
uitloopgebied voor de stedeling is. Het geeft ruimte om te bewegen en 
de ruimte en rust te beleven die het gebied nog altijd biedt tegen de 
stadsrand aan. Twee (doorgaande) wandelroutes lopen dwars door het 
voorland en verbinden het voorland met de omgeving. 

Eén loopt vanaf Stadion Galgenwaard, langs de Oud 
Wulverbroekwetering, naar de Station Lunetten. 
Langs het doorgaande wandelpad floreert ecologie door 
natuurvriendelijke oevers, zodat deze geschikter voor vestiging van 
planten en dieren. In eerste instantie verbindt het wandelpad de 
Koningsweg met de Rijndijk. Ter hoogte van het terrein met de 
trekkershutten (paragraaf 2.3: Koningsweg 135) is een 
landschappelijke heg aangeplant. Deze heg heeft over een lange 
lengte visuele onderbrekingen door afwisseling (hoogte en geleding) 
van bomen, struiken en openingen (natuurlijke uitstraling). Lokaal mag 
sprake zijn van hoger uitgroeiende struiken of solitaire boomvormers.

De ander loopt op termijn vanaf het Park Oosterspoorbaan naar 
landgoed Amelisweerd. Dit pad is aangesloten op een wandelpad door 
het hooilandvegetatie rondom sportpark Koningsweg. Langs de route 
komen in het hooiland ongeveer tien soorten zingende sprinkhanen 
voor. In eerste instantie zal deel van de route worden gerealiseerd, 
zodat deze gebruikt kan worden als inloopronde of wandelronde door 
sporters, passanten en recreanten. Het is de bedoeling dat de route 
op termijn start en eindigt op de Koningsweg; aansluit op het 
wandelpad langs de Oud Wulverbroekerwetering. 

Het wandelpad langs de Oud Wulverbroekwetering en het wandelpad 
naar landgoed Amelisweerd komen in de toekomst uit op het 
Maarschalkerweerdpad. Een ambitie  is om met een passage, ook 
voor water en ecologie, onder de trambaan door, de routes bij elkaar 
te brengen.  

Impressie van de 
teruggebrachte 
aarden wallen 
(glacis) in het 
voorland van Lunet 
II.
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Bij de aanleg van de brug maakt de 30 meter lange duiker plaats voor 
een open waterverbinding. Dit zorgt voor een betere doorstroming van 
het water tussen de fortgrachten en draagt bij aan de ecologische 
waterkwaliteit in de watergang. De middelste passage onder de brug 
wordt geschikt gemaakt voor kanovaart.

3.5 Omgeving Koningsweg

De Koningsweg wordt als oude verdedigingsacces en monumentale 
laan binnen het kader van de huidige tijdsgeest herstelt . 
Verkeerskundig wordt de weg afgewaardeerd naar 30 km/uur voor 
bestemmingsverkeer. Op termijn is de ambitie om fietsers mee te laten 
rijden op de weg waarbij het mengen van verkeer aan de orde is. De in 
ere herstelde bomenrijen aan weerzijden van de weg maken de 
Koningsweg een aantrekkelijke straat voor voetgangers en fietsers. 

In het Lunettenpark wordt relatie van de NHW met de Koningsweg 
weer zichtbaar gemaakt door de verdedigingswerken terug te brengen. 
Een aarden wal, de traverse, wordt opgeworpen. De Koningsweg snijdt 
hier door heen. Het hoogteverschil van de traverse kan als 
spelaanleiding of verblijfsplek dienen. De aarden wal is begroeid met 
bloemrijk grasland en een hotspot voor allerlei insecten. Naast de 
aarden wal wordt ‘Damsluisbrug K’ (1875) met een S-bocht, die 
verdween bij het rechttrekken en verbreden van de Koningsweg in 
1962, teruggebracht. 

Damsluisbrug K kon de watergang tussen de fortgracht van Lunet I en 
II afsluiten als de fortificatie werd belegerd door het laten zakken van 
houten balken tussen de brugpijlers. Op deze manier kon het 
inundatiegebied in voorland van de Vier Lunetten ‘onder water gezet’ 
worden. Door het weghalen van het brugdeel tussen de twee 
middelste pijlers werd de doorgaande weg afgesloten. Met het herstel 
van de damsluisbrug maken we de werking van de NHW zichtbaar en 
begrijpelijk voor parkbezoekers. 

De damsluisbrug wordt daarom in een vergelijkbare verschijningsvorm, 
zoals aanwezig in 1961, teruggebracht op de nog aanwezige fundering 
(paragraaf 5.5). De originele balustrades, die opgeslagen liggen bij 
Monumentenwacht Utrecht, kunnen worden hergebruikt. 
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Bij de aanleg van de brug maakt de 30 meter lange duiker plaats voor 
een open waterverbinding. Dit zorgt voor een betere doorstroming van 
het water tussen de fortgrachten en draagt bij aan de ecologische 
waterkwaliteit in de watergang. De middelste passage onder de brug 
wordt geschikt gemaakt voor kanovaart.

Impressie van de 
teruggebrachte 
Damsluisbrug K in 
de Koningsweg. 
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Achterland Lunet I
De belangrijkste ingrepen bij de herinrichting van dit deelgebied zijn: 
• Een continu hoofdpad (gemengd gebruik) van maximaal 3,75 m 

breed voor gecombineerd gebruik door voetgangers en fietsers in 
twee richtingen door het achterland. 

• Een oriëntatie en daarmee beleving van Lunet I door een licht 
verloop in het hoofdpad. De toegangsbrug van Lunet I wordt direct 
aan het hoofdpad geadresseerd in het achterland.

• Dichte tot halfdichte beplanting langs de Waterlinieweg en het 
hoofdpad bestaande uit voornamelijk inheemse bomen, struiken 
en kruiden. Halfopen tot open beplanting tussen het hoofdpad en 
fortgracht. Beplanting bestaat hier voornamelijk uit (kruidenrijk) 
hooiland met enkele bomen en struiken.

• Een wandelverbinding (hellingbaan) vanaf het hoofdpad naar het 
Jaagpad langs de Kromme Rijn. Het Jaagpad is toegankelijk vanaf 
het hoofdpad via de taludtrap en hellingbaan. Deze onderdelen 
vormen één samenhangend geheel.

• Diverse smalle wandelpaden in bredere delen van het achterland 
lopen. De wandelpaden lopen  door de beplanting en sluiten aan 
op de traverse. 

• Een wijziging van de kavelgrenzen van Koningsweg 286 en 288 
om het schetsontwerp van het Achterland van Lunet I mogelijk te 
maken.  

De ambitie voor de ontwikkeling is uitgebreid aan bod 
gekomen in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk leest u meer over 
de beoogde inrichting van drie deelgebieden in 
Lunettenpark: ‘Achterland Lunet I’, ‘Voorland Lunet II’ en 
‘Omgeving Koningsweg’. Daarnaast worden de 
uitgangspunten die belangrijk zijn voor het ontwerp 
behandeld.

4.1 Herinrichting ‘Achterland Lunet I’

In het achterland van de Vier Lunetten wordt voortgebouwd op 
bestaande kwaliteiten, zodat dit een als een samenhangend, 
herkenbaar gebied als drager van het Lunettenpark ervaren en 
gebruikt wordt. In paragraaf 3.3 komt de ambitie voor de herinrichting 
van het achterland aan bod. 

4. Uitgangspunten 

Uitsnede van het 
schetsontwerp voor het 
achterland Lunet I
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• Bezoekers van het fort stallen de fiets in principe op het forteiland. 
Bewoners stallen hun fietsen op eigen terrein. In de openbare 
ruimte van het achterland van Lunet I worden geen fietsen gestald.  

• Voor het gehele plangebied wordt onderzocht het aantal 
fietsenstalplaatsen in de openbare ruimte volstaat. In de 
vervolgfase worden specifieke locaties voor het stallen van fietsen 
aangewezen mocht uitbreiding nodig zijn.

Autoverkeer
• Verkeer op de Koningsweg (30 km/uur) heeft voorrang op 

zijwegen. Dit geldt ook voor het hoofdpad. Voorrang van de 
Koningsweg is in de tijdelijke situatie geregeld via bebording en 
markering. 

• Een voorstel voor de eindsituatie van de oversteek is onderdeel 
van de herinrichting van de Koningsweg tussen de Tamboersdijk 
en Laan van Maarschalkerweerd. 

Voetganger
• Het hoofdpad (gemengd gebruik) is zowel obstakelvrij als 

toegankelijk voor voetgangers en mindervaliden. 
• Het hoofdpad verbindt op logische wijze aangrenzende looproutes 

in het gebied. Het Jaagpad is toegankelijk vanaf het hoofdpad via 
een taludtrap en wandelpad (hellingbaan).

• Het wandelpad (hellingbaan) tussen het hoofdpad naar het jaagpad 
heeft een hellingspercentage van maximaal 4% (conform HOR). 

• Wandelpaden (in halfverharding) zijn maximaal 1,2 m breed en 
sluiten aan op het hoofdpad.

Fietser
• Het hoofdpad (gemengd gebruik) maakt onderdeel uit een 

(toekomstige) hoofdfietsroute ‘Om de Zuid’.
• Aanwezige oversteek op de Koningsweg vervalt door het nieuwe 

hoofdpad. Er wordt een tijdelijk eenvoudige maatregel genomen.

Afbeeldingen:
Voorbeelden van wegen 
met en gemengd 
gebruik en 
bestemmingsverkeer. 
Links: Groenedijk (4 
meter breed) in Utrecht. 
Rechts: Smalle Themaat 
(3 meter breed) in 
Utrecht. 
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op parkeren aan de randen van het gebied zoals beschreven in 
Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. Aanwonenden parkeren 
op eigen terrein. Laden en lossen is niet toegestaan in het 
Achterland.  

• Nood- en hulpdiensten blijven gebruik maken van het hoofdpad. 
Opstelplaats voor de brandweer is voorzien op het hoofdpad. 
Brandkranen zijn ingepast en bereikbaar zijn voor de brandweer. 

Bomen en groen
• Aanwezige bomen blijven zoveel mogelijk gehandhaafd in het 

achterland van Lunet I. 
• De reconstructie van de aarden wallen  (2 stuks) en aanpassingen 

in verkaveling van de woonkavels (1 stuks) in het achterland gaat 
mogelijk ten koste van bestaande bomen. Bestaande bomen die 
niet in te passen zijn in deze zoekgebieden worden ruimschoots 
gecompenseerd in het plangebied.

• Op het hoofdpad is alleen bestemmingsverkeer toegestaan: 
bewoners (van Koningsweg 286 en 288), mindervaliden en 
leveranciers van Lunet I (die laden en lossen).

• Bij de toegang van het hoofdpad wordt met bebording aangegeven  
welke verkeersdeelnemers (bestemmingsverkeer)  zijn toegestaan. 

• Tussen de inrit Koningsweg 288 en Kromme Rijn is geen 
autoverkeer toegestaan. 

• Gaandeweg wordt bekeken of naast reeds toegepaste maatregelen 
aanvullende ingrepen moeten worden gedaan om foutparkeren 
langs het hoofdpad te voorkomen tijdens wedstrijddagen in Stadion 
Galgenwaard. Bijvoorbeeld door het plaatsen van boomstammen 
in de berm. 

• De kavels Koningsweg 286 en 288 zijn via een inrit aangesloten op 
hoofdpad. Koningsweg 288 is via de inrit bereikbaar (draaicirkels) 
met een kleine personenbus.

• Bezoekersparkeren vindt plaats op afstand op de bestaande 
openbare parkeerplaatsen in de omgeving, waarbij wordt gestuurd 

Afbeeldingen:
Voorbeeld voor een 
dichte bossingel op het 
talud van de 
Waterlinieweg en een 
open karakter richting 
de forten. 
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• De erfafscheiding van 286 en 288 bestaat grotendeels uit een 
haag op eigen terrein, uitgezonderd van de fortgrachtzijde. Aan de 
noordzijde 288 bestaat het uit een groep struiken, eventueel met 
bomen.

• Het principe van ‘groen tenzij’ is van toepassing: de openbare 
ruimte is groen ingericht, tenzij dat niet kan vanwege een vereiste 
functionaliteit (o.a. voet-fietspad). Het groenbeheer natuurlijk 
groenbeheer en gericht op het verhogen van de biodiversiteit. 

Constructies
• Bijzondere (civieltechnische) elementen (o.a. traverse, taludtrap) 

zijn passend binnen beeldtaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Verlichting
• In principe is het achterland donker. Enkel het hoofdpad 

(hoofdfietsroute) is functioneel verlicht om sociale veiligheid te 
garanderen. De toegepaste verlichting is vleermuisvriendelijk.

• Er worden nieuwe bomen (indicatief op schetsontwerp) geplant in 
het achterland van Lunet I om de oorspronkelijke strategische 
militaire begroeiing te versterken: 
- Zone tussen Waterlinieweg en hoofdpad verder verdichten en 

uitbreiden met diverse: schaduwtolerante boomsoorten, zoals 
Linde, Esdoorn, Iep en struiken zoals Hazelaar, Veldesdoorn, 
Vuilboom, Sleedoorn, Meidoorn. Bestaande lindelaan zoveel 
mogelijk op laten gaan in verdichting. Aangevuld met een 
kruiden- en stinzenlaag.

- Zone tussen hoofdpad en fortgracht beplanten met 
boomgroepen en solitairen, zoals Linde, Iep, Eik, Els, Wilg, 
Populier. Her en der met een kleine groep van struiken, zoals 
Sleedoorn, Meidoorn, Vuilboom. Aangevuld met bloemrijk 
hooiland en oeverbegroeiingen (met moerasplanten). 

• Bomen staan op voldoende afstand van de persleiding dat onder 
het voormalig fietspad ligt. Ook houden bomen voldoende afstand 
van kabels en leidingen die worden gehandhaafd in het ontwerp. 

Afbeeldingen:
Voorbeelden voor het 
vernieuwen en 
veranderen van de 
aansluiting op het 
Jaagpad met taludtrap 
en hellingbaan.
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4.2 Herinrichting ‘Voorland Lunet II’

Door het open voorland lopen doorgaande wandelpaden, waardoor 
het een openbaar uitloopgebied voor de stedeling is. Een belangrijke 
wandelroute loopt langs de Oud Wulverbroekwetering. In paragraaf 
3.4 komt de ambitie voor de herinrichting van het voorland aan bod. 

• Verlichtingsmasten hebben een maximale hoogte van 4,5 m en  
staan aan de westzijde van het hoofdpad. De onderlinge afstand is 
in de vervolgfase nader te bepalen.

Meubilair
• Het meubilair in Lunettenpark moet zich verhouden tot het 

werelderfgoed door sobere, utilitaire en terughoudende 
vormgeving van de NHW. Meubilair wordt in de vervolgfase 
bepaald. 

• Op strategische locaties wordt de NHW van het gebied digitaal of 
fysiek herkenbaar en beleefbaar  gemaakt in Lunettenpark. De 
programmering (bijvoorbeeld via kunst en cultuur) wordt in de 
vervolgfase bepaald. De bewegwijzering fiets- en wandel 
knooppuntroutes blijven behouden in het Lunettenpark. 

Verharding
• Het hoofdpad sluit aan op verhardingsmateriaal in de omgeving: 

zwart asfalt met ingewalst split. Losliggend split is niet toegestaan.
• Wandelpaden zijn uitgevoerd in halfverharding zoals aanwezig in 

het Beatrixpark: (antraciet) ternair zand of vergelijkbaar materiaal.

Ondergrondse infrastructuur
• Persleiding (onder bestaand klinkerpad) blijft, deels onder 

verharding en deels in het groen, liggen. Het deel van de 
persleiding dat in het groen komt te liggen is vrij van bomen. 

• Het onderzoeksgebied van de aarden wal voorziet in behoud van 
nutsvoorzieningen voor hoogspanning (nutskast en nutstracé) en 
gas hoge druk (nutstracé). 

• Overige kabels en leidingen (onder bestaand klinkerpad) blijven, 
deels onder verharding, deels in het groen, liggen. Het deel van de 
infrastructuur dat in het groen komt te liggen is vrij van bomen.

• Nutskasten aan Koningsweg worden behouden en komen waar 
mogelijk in opgaand groen te staan.

Afbeelding:
Uitsnede van het 
schetsontwerp van de 
aarden wallen (glacis) 
voor Lunet II.
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• Bezoekers stallen hun fietsen op hun bestemming (zoals 
Koningshof en Stadsjochies). Bewoners stallen hun fietsen op 
eigen terrein.

• Onderzocht wordt of het aantal fietsenstalplaatsen in de openbare 
ruimte van het plangebied Lunettenpark volstaat. In de vervolgfase 
worden specifieke locaties voor het stallen van fietsen mocht 
uitbreiding nodig zijn.

Autoverkeer
• De Rijndijk en het pad langs sportpark Koningsweg blijft 

toegankelijk voor bestemmingsverkeer: bewoners, bezoekers en 
leveranciers (o.a. Koningshof en Stadsjochies). Er staat een bord 
aan de Koningsweg dat aangeeft dat het betreffende pad en 
toegangsweg alleen bestemd is voor aanwonenden en dat 
parkeren in de berm niet mag. 

• Bezoekersparkeren vindt plaats op afstand in de omgeving.. 
Aanwonenden parkeren op eigen terrein. 

• Laden en lossen is niet toegestaan op de Rijndijk of het pad langs 
sportpark Koningsweg. Dit is wel toegestaan op eigen terrein.

• Nood- en hulpdiensten blijven gebruik maken van de Rijndijk en 
het pad langs sportpark Koningsweg. Brandkranen zijn ingepast en 
bereikbaar zijn voor de brandweer. 

Bomen en groen
• Aanwezige bomen blijven zoveel mogelijk gehandhaafd in het 

voorland van Lunet II. De reconstructie van de ‘glacis’ gaat 
mogelijk wel ten koste van bestaande bomen. Deze worden zoveel 
mogelijk gecompenseerd binnen het projectgebied. 

• In het voorland worden her en der bomen geplant, zoals: grauwe 
wilg, boswilg, schietwilg en zwarte els. Er zijn enkele struiken, 
zoals sleedoorn, meidoorn en hondsroos. Rondom Sportpark 
Koningsweg zijn ook enkele boomvormers (zoals zomereik) 
denkbaar (relatie landgoed Amelisweerd).

Voorland Lunet II
De belangrijkste ingrepen bij de herinrichting van dit deelgebied zijn: 
• Het terugbrengen van de (deels) verdwenen aarden wal (glacis) en 

voorgracht voor Lunet II. De aarden wal wordt met voorgracht 
gereconstrueerd. Tussen de fortgracht en aarden wal ligt een 
gedekt pad.

• Een doorgaande, openbare wandelroute langs de Oud 
Wulverbroekwetering tussen de Koningsweg en de Rijndijk. Delen 
van de wetering krijgen een natuurvriendelijke oever. 

• Aanplant van enkele bomen en struiken in de groenstrook langs de 
Koningsweg en Uithoflijn met behoud het open karakter. 

• Er wordt een doorgaand, openbaar wandelpad door het groen 
rondom het sportpark Koningsweg aangelegd. Het streven is deze 
op termijn aan te sluiten op de Koningsweg. 

• Het groen refereert aan de oorspronkelijke begroeiing van de 
Kromme Rijn in het voorland. Bij de fortgracht wordt 
oorspronkelijke militaire begroeiing weer zichtbaar. 

Voetganger
• Wandelpaden zijn maximaal 2 m breed en toegankelijk/obstakelvrij 

voor voetgangers en mindervaliden. Het wandelpad tussen de 
fortgracht en aarden wal is maximaal 1,2 m breed.

• Wandpaden in het voorland van Lunet II zijn op logische wijze 
verbonden aangrenzende looproutes in het gebied en met de 
omgeving. 

• Er worden twee voetgangersbruggen over de Oud 
Wulverbroekwetering aangelegd. Alle voetgangersbruggen sluiten 
in principe aan op maaiveld.  

Fietser
• De Rijndijk en andere toegangswegen blijven toegankelijk voor 

fietsers. Er worden geen  andere fietspaden in het voorland van 
Lunet II aangelegd. 



38 - Integraal Programma van Eisen Lunettenpark Deel 1, concept juni 2022

• De oever van de Oud Wulverbroekwetering wordt met 
oeverbegroeiingen (moerasplanten) weer geschikter voor vestiging 
van planten en dieren.

• De delen van de watergang met een bovenbreedte tot 8 m breed 
kunnen vanaf één zijde van de watergang worden beheerd via een 
obstakelvrije ruimte van 3,5 m breed. 

• Op delen waar de watergang breder is dan 8 meter moet deze 
tweezijdig onderhouden worden via een obstakelvrije ruimte van 
3,5 m breed. In de vervolgfase wordt onderzocht of dit vanaf de 
oever (met medewerking van perceeleigenaren) of vanaf het water 
(conform huidige situatie) mogelijk is. 

• De fortgracht en voorgracht van Lunet II moet goed bereikbaar zijn 
voor onderhoudswerkzaamheden via een obstakelvrije ruimte van 
3,5 m breed. 

• Bomen die niet in te passen zijn worden ruimschoots 
gecompenseerd in het voorland van lunet II (indicatief op 
schetsontwerp) elders in het plangebied. 

• De begroeiing in het voorland refereert aan de oorspronkelijke 
begroeiing van de Kromme Rijn. Deze bestaat uit kruidenrijk 
grasland en struwelen (zoals sleedoorn en meidoorn)

• Op het glacis voor Lunet II worden bomen (zoals zwarte els, 
schietwilg, grauwe wilg) en struiken (indicatief op schetsontwerp) 
aangebracht om de oorspronkelijke strategische militaire 
begroeiing te versterken. Het sortiment van de struiken wordt in de 
vervolgfase bepaald. 

• Landschappelijke heggen worden toegepast als erfafscheiding 
bestaande uit een heg van bomen struiken die van nature in het 
gebied voorkomen, zoals meidoorn, sleedoorn, Spaanse aak, 
grauwe wilg en rozen (hondsroos, heggenroos en/of rimpelroos). 

• De maximale (struik)hoogte in een landschappelijke heg is 3,5 a 4 
m. Solitaire boomvormers zijn toegestaan. Om te voorkomen dat 
de struweel gaat verbossen moeten niet geplande boomvormers 
bijtijds worden verwijderd.

• Het principe van ‘groen tenzij’ is van toepassing: de openbare 
ruimte is groen ingericht, tenzij dat niet kan vanwege een vereiste 
functionaliteit (o.a. voet-fietspad). Het groenbeheer natuurlijk 
groenbeheer en gericht op het verhogen van de biodiversiteit. 

Water en oevers
• De oevers aan de zuidzijde van de Oud Wulverbroekwetering 

worden zoveel mogelijk voorzien van een natuurvriendelijke oever 
. Afhankelijk van de beschikbare ruimte varieert de helling van het 
talud tussen 1:2 en 1:4. Een natuurvriendelijke oever (1:3) voorzien 
van een plasberm is toegestaan. Beschoeiing wordt alleen 
toegepast als dat wat beschikbare ruimte betreft echt niet anders 
kan. In dat geval worden maatregelen getroffen om de oever 
toegankelijk en passeerbaar te maken voor dieren.

Afbeelding:
Voorbeeld voor een 
wandelpad langs de 
Oud 
Wulverbroekwetering 
met natuurvriendelijke 
oever.
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• De toegepaste verlichting is vleermuisvriendelijk. De standplaats 
van de te plaatsen lichtmasten (en onderlinge afstand) is in de 
vervolgfase nader te bepalen. 

Meubilair 
• Het meubilair in Lunettenpark moet zich verhouden tot het 

werelderfgoed door sobere, utilitaire en terughoudende 
vormgeving van de NHW. Meubilair wordt in de vervolgfase 
bepaald. 

• Op strategische locaties wordt de NHW van het gebied digitaal of 
fysiek herkenbaar en beleefbaar  gemaakt in Lunettenpark. De 
programmering (bijvoorbeeld via kunst en cultuur) wordt in de 
vervolgfase bepaald. De bewegwijzering fiets- en wandel 
knooppuntroutes blijven behouden in het Lunettenpark. 

Constructies 
• De verdwenen aarden wal (glacis) voor Lunet II wordt opgeworpen 

uit een mengsel van zand, klei en leem, arm aan organische stof, 
zodat deze begroeid kunnen raken met een kruidenrijke vegetatie. 

• Wandelpaden kruisen de Oud Wulverbroekwetering met een 
standaard houten voetgangersbrug, zoals aanwezig in het jaagpad 
langs de Kromme Rijn. 

• Bijzondere (civieltechnische) elementen (o.a. glacis, taludtrap) zijn 
passend binnen beeldtaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Verlichting
• Er staat verlichting langs de Koningsweg en Rijndijk 

(hoofdfietsroute of toegangsroute) om sociale veiligheid te 
garanderen. In de andere delen van het voorland is het in principe 
donker. Dit betekent dat de wandelpaden niet worden verlicht. 

Afbeeldingen:
Voorbeelden van een 
terughoudende 
vormgeving voor het 
herkenbaar en 
beleefbaar maken van 
de NHW in het 
Lunettenpark.
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4.3 Herinrichting ‘Omgeving Koningsweg’

De traversen, aarden wal in het achterland, aan weerszijden van de 
Koningsweg worden hersteld. Ook zijn de ‘Damsluisbrug K’ en de 
S-bocht in de Koningsweg teruggebracht. In paragraaf 3.5 komt de 
ambitie voor de herinrichting van het voor- en achterland aan 
weerszijden van de Koningsweg aan bod. 

Omgeving Koningsweg 
De belangrijkste ingrepen bij de herinrichting van dit deelgebied zijn: 
• De Koningsweg wordt verkeerskundig afgewaardeerd naar 30 km 

per uur (zone) voor bestemmings- en langzaam verkeer. De rijbaan 
is maximaal 5 meter breed.

• Een reconstructie van de traverse, een aarden wal in het 
achterland, aan weerszijden van Koningsweg wordt opgeworpen. 
De Koningsweg ‘snijdt’ door de traverse heen. 

• Damsluisbrug K wordt in een vergelijkbare verschijningsvorm, 
zoals aanwezig in 1961, teruggebracht in de Koningsweg.  

• De S-bocht teruggebracht in de Koningsweg naar voorbeeld van 
de oorspronkelijke ligging van de Koningsweg tot 1961. 

• Dubbelle bomenrij aan weerzijden van de Koningsweg (in 
oorsprong de Napoleontische laan) wordt na de S-bocht herstelt. 

Voetganger
• Wandelpaden zijn maximaal 2 m breed en toegankelijk/obstakelvrij 

voor voetgangers en mindervaliden. 
• De wandpaden langs de Koningsweg zijn op logische wijze 

verbonden aangrenzende looproutes in het gebied en met de 
omgeving. 

Verharding
• Wandelpaden zijn uitgevoerd in halfverharding zoals aanwezig in 

het Beatrixpark: (antraciet) ternair zand of vergelijkbaar materiaal. 
• Het pad tussen de fortgracht en traverse wordt aanvankelijk in gras 

uitgevoerd. Wanneer het pad op termijn wordt doorgetrokken is 
deze, net als de andere paden in het voorland, uitgevoerd in 
halfverharding. 

Ondergrondse infrastructuur
• Mogelijke knelpunten met riolering, kabels en leidingen die relatie 

hebben met het schetsontwerp worden in de vervolgfase op basis 
van een KLIC-melding onderzocht. 

 

Afbeelding:
Uitsnede van het 
schetsontwerp voor de 
herinrichting van de 
Koningsweg ter hoogte 
van Lunet I en II. 
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Water en oevers
• Met het herstel van de Damsluisbrug K wordt de duiker vervangen 

door een open waterverbinding tussen de fortgracht van Lunet I en 
II. 

• De middelste passage (1x) onder de damsluisbrug wordt 
toegankelijk gemaakt voor kanovaart. De buitenste passages (2x) 
worden voorzien van een fysiek barrière op niveau van de 
waterlijn.

• De landhoofden van Damsluisbrug K worden aan weerzijden 
voorzien van een faunaloopstrook (ca 20 cm) die aansluit de 
oevers op de watergang tussen de fortgrachten van Lunet I en 
Lunet II. De brug dient ook in de lengte te functioneren als 
verbinding tussen voor- en achterland.

• De fortgracht van Lunet I en Lunet II moet goed bereikbaar zijn 
voor onderhoudswerkzaamheden via een obstakelvrije ruimte van 
3,5 m breed. 

Fietser
• De Koningsweg (gemengd gebruik) is geschikt voor fietsverkeer in 

twee rijrichtingen. Fietsers op de Koningsweg hebben voorrang op 
(fiets)verkeer uit de zijstraten.

• Bezoekers stallen hun fietsen op hun bestemming (zoals 
Koningshof). Bewoners stallen hun fietsen op eigen terrein. 

• Onderzocht wordt of het aantal fietsenstalplaatsen in de openbare 
ruimte van het plangebied volstaat. In de vervolgfase worden 
specifieke locaties voor het stallen van fietsen mocht uitbreiding 
nodig zijn.

Autoverkeer
• Automobilisten delen de rijbaan in twee rijrichtingen, waarbij het 

mengen van verkeer aan de orde is.
• De Koningsweg wordt in de voorrang aangeboden. Verkeer uit 

zijwegen moet dus voorrang verlenen aan de Koningsweg.
• Er bevinden geen zich geen parkeerplaatsen langs de Koningsweg 

tussen de Tamboersdijk en de S-bocht. 

Bomen en groen
• Aan weerzijden van de Koningsweg wordt een dubbele rij bomen 

aangeplant. De historische bomenlaan wordt binnen het kader van 
de huidige tijdsgeest zoveel mogelijk hersteld. 

• Het plantverband in de zijbermen, waaronder de onderlinge 
afstand en het gewenst sortiment worden binnen het project voor 
de herinrichting van de gehele Koningsweg bepaald (paragraaf 
2.3).  

• De laanstructuur van de Koningsweg wordt zo min mogelijk 
doorbroken, en loopt zover als mogelijk door tot de kruisingen.

• De Koningsweg heeft als ecologische verbinding de stad in vooral 
betekenis door de continue beplanting met grote bomen.

Afbeelding:
Voorbeeld van de 
oorspronkelijke 
Damsluisbrug K die 
terug wordt gebracht 
over de fortgracht van 
Lunet I en II.
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Verlichting 
• Er staat verlichting langs de Koningsweg om sociale veiligheid te 

garanderen. De toegepaste verlichting langs de Koningsweg is 
vleermuisvriendelijk. De standplaats van de te plaatsen 
lichtmasten (en onderlinge afstand) is in de vervolgfase nader te 
bepalen. 

• Onder de damsluisbrug wordt geen verlichting aangebracht en bij 
verlichting van het wegdek wordt armatuur toegepast die uitstraling 
naar het water zoveel mogelijk beperkt. 

Constructies
• Een reconstructie van de traverse, aarden wal in het achterland, 

wordt opgeworpen uit humusarm zand en leem aan weerszijden 
van de Koningsweg. 

• Bij het herstel van de Damsluisbrug K wordt de oorspronkelijke 
fundering zoveel mogelijk hergebruikt. De fundering is 6,97 m 
breed en bepaald de breedte van de toekomstige brug. 

• De nieuw op te metselen delen van de brug worden 
muurplantvriendelijk uitgevoerd, dat wil zeggen met kalkhoudende 
zachte mortel.

• Het brugdek sluit zonder opstaande randen of barrières direct aan 
op de oever aan weerzijden van de brug, zodat deze ook als 
passage van dieren kan functioneren.

Afbeeldingen:
Voorbeelden voor het 
terugbrengen van de 
aarden wallen (traverse) 
ter hoogte van de 
Koningsweg.
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Meubilair
• Het meubilair in Lunettenpark moet zich verhouden tot het 

werelderfgoed door sobere, utilitaire en terughoudende 
vormgeving van de NHW. Meubilair wordt in de vervolgfase 
bepaald. 

• Bij het terugbrengen van Damsluisbrug K worden de 
oorspronkelijke balustrades hergebruikt. De kleur van de 
balustrades sluit aan bij de meubilairlijn die voor Lunettenpark is 
ontwikkeld. 

• Op strategische locaties wordt de NHW van het gebied digitaal of 
fysiek herkenbaar en beleefbaar  gemaakt in Lunettenpark. De 
programmering (bijvoorbeeld via kunst en cultuur) wordt in de 
vervolgfase bepaald. De bewegwijzering fiets- en wandel 
knooppuntroutes blijven worden behouden in het Lunettenpark. 

Verharding
• De verharding van de wandelpaden parallel aan de Koningsweg 

wordt binnen het project voor de herinrichting van de gehele 
Koningsweg bepaald (paragraaf 2.3).  

• Overige wandelpaden zijn uitgevoerd in halfverharding zoals 
aanwezig in het Beatrixpark: (antraciet) ternair zand of 
vergelijkbaar materiaal.

Ondergrondse infrastructuur
• Mogelijke knelpunten met riolering, kabels en leidingen die relatie 

hebben met het schetsontwerp worden in de vervolgfase op basis 
van een KLIC-melding onderzocht. 
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Ter onderbouwing van het IPvE voor de ontwikkeling van het 
Lunettenpark zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Dit 
hoofdstuk beschrijft welke onderzoeken er zijn gedaan en 
welke vervolgonderzoeken nog nodig zijn. 

5.1 Archeologie en monumenten 

Archeologie
De archeologische waardenkaart van de gemeente Utrecht geeft 
inzicht in de te beschermen meldingsgebieden waar zekerheid van 
vondsten het grootst is.  De kaart laat zien dat het plangebied in een 
zone met archeologische verwachting ligt (groen). De Vier Lunetten 
liggen in een gebied van hoge archeologische waarde (rood). In de 
omgeving van de Kromme Rijn, Koningsweg en Oud 
Wulverbroekwetering geldt een hoge archeologische verwachting 
(geel). In de volgende ontwerpfase wordt meer invulling gegeven aan 
de nog uit te voeren onderzoeken voor een vergunningsprocedure. 

Monumenten
De Vier Lunetten zijn beschermd als Rijksmonument. De forteilanden 
zijn inclusief de hoofdgrachten onderdeel van de NHW die in juli 2020 
is ingeschreven in het register van UNESCO Werelderfgoed. Daarbij is 
een zone van 50 meter buiten het bedoelde werelderfgoed 
aangewezen als attentiezone . Bij ontwikkelingen in het UNESCO-
gebied mag de uitzonderlijke universele waarde van de NHW niet 
worden aangetast. 

Heel Maarschalkerweerd is aangewezen als Militair Erfgoed in de 
Provinciale Omgevingsvisie. In het gebied dat niet binnen attentiezone 
van het werelderfgoed valt, hebben zich in de loop der tijd diverse 
ontwikkelingen voorgedaan waardoor het karakter van het militair 
erfgoed is veranderd. 

5. Onderzoek en haalbaarheid

Afbeelding:
Archeologische 
waardenkaart. 
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De aanwezige cultuurhistorische structuren, objecten en waarden van 
de waterlinies die nog in het gebied aanwezig zijn, dienen goed te 
worden ingepast in eventuele ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen 
mogen de uitzonderlijke universele waarde van het nabijgelegen 
werelderfgoed bovendien niet aantasten.

5.2 Verkeer en parkeren

Verkeer
Uitgangspunt is dat de Koningsweg op termijn wordt afgewaardeerd 
voor autoverkeer en opgewaardeerd voor recreatief verkeer, 
landschappelijk en ecologisch. Daarmee bedient de Koningsweg in te 
toekomst alleen bestemmingsverkeer en de oversteekbaarheid 
verbetert. De Koningsweg wordt daarmee een van de belangrijke 
functionele en ruimtelijke dragers van de groene long die stad en 
landschap verbindt, goed ingepast in het cultuurhistorische erfgoed 
van de NHW. Maatregelen voor het verder verminderen van het 
autoverkeer op de Koningsweg, zoals het invoeren van een 
verkeerskundige afsluiting, worden onderzocht binnen het IPvE dat 
wordt opgesteld voor de herinrichting van de Koningsweg tussen de 
Rijndijk en Laan van Maarschalkerweerd. 

Afbeelding:
De Vier Lunetten zijn 
beschermd als 
Rijksmonument. De 
exacte begrenzing van 
het rijksmonument is in 
het rood aangegeven.  
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5.3 Bodem en water

Bodemkwaliteit
Er is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd om de actuele 
bodemkwaliteit inzichtelijk te maken. Hieruit blijkt bij enkele boringen 
een verhoging van zink aanwezig te zijn in de ondergrond. In de 
vervolgfase wordt nader onderzoek uitgevoerd als er 
grondwerkzaamheden worden uitgevoerd in de nabijheid van de 
verontreinigingen. 

Niet gesprongen explosieven
In de fortgrachten en het voorland en achterland van de Vier Lunetten 
is er mogelijk sprake van Niet Gesprongen Conventionele 
Explosieven. Er zijn twee gebieden aangemerkt waar zich 
afwerpmunitie in de fortgracht kan bevinden ter hoogte van Lunet II en 
III. Dit wordt in de vervolgfase nader onderzocht. 

Waterparagraaf
De Oud Wulverbroekwetering en fortgrachten van de Vier Lunetten 
hebben de status van een primaire watergang en worden beheerd 
door het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR). Daarnaast 
is HDSR waterkwaliteitsbeheerder en zorgt in nauwe samenwerking 
met de gemeente Utrecht voor de ecologische kwaliteit. 

Aanpassingen aan de waterhuishouding zullen moeten voldoen aan 
het beleid van de gemeente en waterschap. De doelstellingen zijn 
grotendeels overlappend: een goed functionerend watersysteem welke 
enerzijds bijdraagt aan het voorkómen van wateroverlast/-tekort en 
anderzijds aan een gezonde ecologie. Daarbij is het van belang dat bij 
de inrichting van de watergangen rekening wordt gehouden met 
duurzaam beheer en onderhoud. De randvoorwaarden zijn afhankelijk 
van meerdere aspecten zoals: leggerstatus van de watergang, de 
grondslag, beschikbare ruimte, gebruiksfunctie, natuurwaarde. 

Autoparkeren
Parkeren in het plangebied van het Lunettenpark vindt beperkt plaats. 
Het autoverkeer in het gebied is vooral bestemmingsverkeer. In het 
Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (2020) wordt gezocht naar 
een passende en gezonde mobiliteit in het gebied. De ambitie is om 
het aantal parkeerplaatsen op maaiveld in heel te verlagen waardoor 
extra ruimte ontstaat voor sport, recreatie en natuur. Bij voorkeur wordt 
in de toekomst alleen nog door gebruikers van het gebied in 
Maarschalkerweerd geparkeerd. Eind 2021 is een onderzoek gestart 
om de mogelijkheden voor parkeren in Maarschalkerweerd in beeld te 
brengen. Onderzocht wordt door welke gebruikers in het gebied wordt 
geparkeerd. Daarnaast wordt gekeken de mogelijkheid van de 
invoering en/of uitbreiding van de parkeerregulering. Dit onderzoek is 
naar verwachting medio 2022 gereed.

Fietsparkeren
In plaats van de auto als eerste keuze om Maarschalkerweerd te 
bezoeken, stimuleren we lopen en fietsen. Onderzocht wordt of het 
aantal fietsenstalplaatsen in de openbare ruimte van het plangebied 
volstaat. In de vervolgfase worden specifieke locaties voor het stallen 
van fietsen mocht uitbreiding nodig zijn.
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Voor overzicht van de randvoorwaarden is in te zien in het Handboek 
Openbare Ruimte en van de gemeente Utrecht en de Keur van het 
waterschap. 
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Binnen het Lunettenpark liggen meerdere mogelijkheden om het 
bestaande watersysteem te optimaliseren. In het plangebied bestaat 
deze optimalisatie uit het natuurvriendelijk maken van de oever van de 
Oud Wulverbroekwetering, het terugbrengen van de voorgracht voor 
Lunet II en het herstellen van de waterverbinding tussen de fortgracht 
van Lunet I en II. Het totaal areaal oppervlaktewater neemt hierdoor 
toe. Eventueel kan deze toename worden ingezet als 
watercompensatie voor projecten in de directe omgeving van het 
plangebied. 

Klimaatadaptatie
Utrecht, en dus ook Lunettenpark, moet ook in een opwarmend klimaat 
een aangename plek zijn om te wonen, te werken of te recreëren. 
Utrecht zal in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met extreme 
regenbuien, wateroverlast en langere perioden van hitte en droogte. In 
de visie Klimaatadaptatie (2022) geven we aan welke ambities we 
hebben voor het reduceren van hittestress en het vasthouden van 
regenwater. Door het vele groen en de geringe hoeveelheid verharding 
scoort het plangebied op al deze ambities voldoende. Desondanks 
hebben we de ambitie om waar mogelijk verharding te verminderen, 
meer groen toe te voegen en ook het wateroppervlak te vergroten. Zo 
zorgen wij ervoor dat zoveel mogelijk regenwater in het gebied zelf 
vastgehouden kan worden. Bij open stukken met weinig beschutting 
voegen wij bomen toe om voor schaduw te zorgen.

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ebb7f1bd-9bf4-4352-81e0-5427789933d1?documentId=8d32abf9-1f7f-4b2c-a60d-fa7008a85e77&agendaItemId=d20aa079-76be-47c9-b6eb-8aead379abff
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De bossen en opgaande beplantingen bestaan uit een gevarieerd 
bestand van voornamelijk loofbomen. Langs de waterkanten is zwarte 
els dominant aanwezig, aangevuld met schietwilg en katwilg. Op de 
drogere locaties groeien onder meer zomereik, gewone esdoorn, 
Spaanse aak, gewone es en robinia. Langs het fietspad in het 
achterland van Lunet I staat een dubbele rij Hollandse linde. Her en 
der staan naaldbomen, waaronder grove den. In de ondergroei van de 
boomlaag staan heesters als eenstijlige meidoorn en gewone vlier. De 
bomen en bosplantsoenen vormen leefgebied voor een grote 
diversiteit aan broedvogels, waaronder grote bonte specht, goudvink, 
appelvink, bosrietzanger en grauwe vliegenvanger. Ook voor 
zoogdieren zijn de bomen van belang, waaronder voor eekhoorn en 
bunzing. De bunzing is een marterachtige die in Utrecht voornamelijk 
buiten de stadsrand is te vinden, het is dan ook bijzonder dat de soort 
hier tot zo dicht in de stad voorkomt. Voor vleermuizen, waaronder 
gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis, zijn de bomen 
belangrijke structuren, zowel om te jagen als om zich – in het donker 
– door het gebied te verplaatsen. De bomen hebben ook een functie 
als vliegroute voor vleermuizen die op de lunetten overwinteren in 
ondergrondse objecten (watervleermuis, franjestaart, gewone 
grootoorvleermuis). 

Water en oever vormen in omvang een belangrijk biotoop in het 
gebied. De wateren rond de Lunetten zijn overwegend helder en 
lokaal rijk begroeid met fonteinkruiden, waaronder het vrij zeldzame 
spits fonteinkruid. Op en rond het water leeft de ijsvogel, die vanaf 
overhangende takken jaagt op vissen. De ijsvogel broedt in een 
speciale ijsvogelwand bij Lunet IV. De wateren zijn tevens van belang 
als foerageergebied voor de watervleermuis en gewone 
dwergvleermuis. Tot in de 20ste eeuw leefde ook de otter nog in het 
gebied. Dit iconische dier is hier waarschijnlijk rond 1970 uitgestorven, 
maar lijkt langzaamaan bezig met een opmars terug naar de stad. Ook 
de ringslang laat zich af en toe zien in de wateren rond de lunetten. 

Circulair en duurzaamheid
Utrecht wil koploper zijn als het gaat om de verandering naar een 
duurzame energievoorziening en economie. Bij de ontwikkeling van 
Lunettenpark streven wij naar zo veel mogelijk hergebruik van 
materialen en het benutten van beschikbare dan wel hernieuwbare 
materialen en grondstoffen. Concreet is dit terug te zien bij de 
Damsluisbrug, waarbij we streven naar het hergebruik van de 
aanwezige fundering bij het herstel van de brug. Ook is er aandacht 
voor het minimaliseren van de milieuimpact en levensduurverlenging 
van materialen en producten. In het Lunettenpark brengen we 
daarnaast extra vergroening aan en zorgen we voor minder 
verharding. De aannemers waar we tot op heden mee werken zijn 
reeds aanbesteed volgens de aanbestedingsregels van de gemeente 
Utrecht, waarbij we streven naar een bijdrage aan een gezonde, 
inclusieve en duurzame stad.

5.4  Groen en bomen

Algemeen
Het plangebied is in 2020 uitgebreid onderzocht op aanwezige 
natuurwaarden (ref). Het onderzoek was gericht op beschermde 
soorten (Wet natuurbescherming), beleidsmatig beschermde soorten 
(Utrechtse Soorten) en bijzondere of bedreigde soorten (Rode Lijst). In 
aanvulling hierop zijn onderzoeken uitgevoerd naar wilde bijen, 
overwinterende vleermuizen, paddenstoelen en muurvegetaties. 
Tevens zijn diverse databestanden geraadpleegd, waaronder de 
Nationale Databank Flora en Fauna. 

In het gebied zijn in hoofdzaak drie natuurtypen aanwezig: bos en 
opgaande beplanting, water en oever en graslandvegetaties. 
Daarnaast kan de bebouwde omgeving, specifiek de forten zelf, als 
apart biotoop worden beschouwd. 
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watervleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis, eekhoorn en 
alle soorten (broed)vogels. Voor ingrepen die leiden aantasting van 
functioneel leefgebied (essentieel foerageergebied, vaste rust- en 
verblijfplaatsen, nestplaatsen) is ontheffing noodzakelijk. Daarnaast 
komt een aantal lichter beschermde soorten, waarvoor provincie 
vrijstelling biedt voor overtreding van verbodsbepalingen. Dit zijn 
konijn, egel, wezel, bunzing, bastaardkikker, bruine kikker, meerkikker, 
gewone pad, kleine watersalamander en een aantal soorten muizen 
waaronder bosmuis en veldmuis. Voor deze en alle andere soorten 
geldt de zorgplicht, die voorschrijft dat op een zorgvuldige manier met 
planten en dieren wordt omgegaan. Naast de wettelijk beschermde 
soorten komt een aantal beleidsmatig soorten voor, de soorten van de 
Utrechtse Soortenlijst. Voor deze soorten geldt dat zij behouden 
moeten blijven in het onderzoeksgebied en maatregelen getroffen ter 
stimulering. Dit zijn tongvaren, wilde marjolein en wilde reseda. 

Bomenparagraaf
De bestaande bomen in het plangebied zijn geïnventariseerd, waarbij 
de boomconditie en de toekomstverwachtingen zijn bepaald. 
Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen per deelgebied vermeld. In 
de vervolgfase wordt op basis van het voorlopig ontwerp onderzocht of 
bomen van mindere kwaliteit worden behouden of vervangen worden 
door nieuwe aanplant.

Achterland Lunet I
Er is een uitgewerkt ontwerp gemaakt met daarop aangegeven welke 
bomen behouden moeten blijven, welke gekapt moeten worden en 
welke nieuwe bomen worden aangeplant. Ook worden alle soorten 
benoemd.

Voorland Lunet II
In het struweel staan enkele groepen elzen. Op het erf van Rijndijk 11 
staat een grote eik en in de directe omgeving enkele meidoorns.

De graslandvegetaties zijn rijk en goed ontwikkeld. Op de klei- en 
zavelgronden die zijn afgezet door de Kromme Rijn komen bijzondere 
vegetaties tot ontwikkeling, met daarin zeldzame soorten als aardaker, 
gewone agrimonie en goudhaver. Andere planten die hierin voorkomen 
zijn bijvoorbeeld gewone margriet, knoopkruid, glad walstro en grote 
ratelaar. De best ontwikkelde en meest waardevolle vegetaties zijn te 
vinden op en in het achterland van Lunet I en op en in het voorland 
van Lunet II. Ook in het voor- en achterland van Lunet III en IV liggen 
waardevolle vegetaties. De kruidenrijke graslanden vormen leefgebied 
voor een rijk gevarieerde insectenfauna, waaronder een groot aantal 
soorten wilde bijen. Ook voor vlinders als het in Utrecht vrij zeldzame 
groot dikkopje en bruin zandoogje vormen de lunetten en omliggende 
vegetaties belangrijk leefgebied. In het voorland van Lunet II leeft 
tevens een zeer bijzondere sprinkhaan, het kalkdoorntje. Dit kleine 
sprinkhaantje is sterk gebonden aan min of meer open begroeiingen in 
het rivierengebied, zoals kleigroeven. In Utrecht komt het kalkdoorntje 
alleen voor in Maarschalkerweerd. Ongestoorde en al lang als zodanig 
beheerde grazige vegetaties op relatief voedselarme grond, zoals 
bijvoorbeeld aanwezig op Lunet II, zijn rijk aan paddenstoelen 
waaronder wasplaten. 

De forten vormen een biotoop op zich. In een aantal ondergrondse 
kazematten en groepsschuilplaatsen worden gebruikt als winterverblijf 
door vleermuizen, waaronder watervleermuis en gewone 
grootoorvleermuis. In deze verblijfplaatsen is de hele winter sprake 
van een stabiel koud en vochtig klimaat, ideaal voor de winterslaap 
van vleermuizen. 

Beschermde soorten
De volgende in het plangebied voorkomende soorten genieten strikte 
bescherming op basis van de Wet natuurbescherming: gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, 
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In het dek zijn in verband met de zwaardere belastingeis mogelijk wat 
constructieve aanpassingen noodzakelijk. Hier dient in de vervolgfase 
een herberekening voor te worden gemaakt. 

5.6 Inrichting en beheer

Kwaliteitsniveau
De gemeente wil dat de kwaliteit van de openbare ruimte mooi aansluit 
bij de omgeving. Voor de samenhang in het gebruik, de inrichting en 
het beheer van de verschillende gebieden houd de gemeente zich aan 
de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte. Het plangebied is ingedeeld 
in kwaliteitsniveau Domstad. Hier geldt een standaardinrichting en 
basisonderhoud. Beatrixpark (stadspark) ingedeeld is in Domstad 
Bijzonder en zijn de Vier Lunetten (forten) ingedeeld in Utrechtse 
Allure. Ambitie is om het kwaliteitsniveau ‘Utrechtse Allure’ dat geldt 
voor de inrichting en het beheer van Vier Lunetten (forten) uit te 
breiden naar het gehele Lunettenpark nu de NHW Werelderfgoed is. 
De komende periode werken we de uitgebreide onderbouwing en de 
financiële raming verder uit. Het omzetten naar Utrechtse Allure wordt 
bij het IPvE Deel 2 ter besluitvorming voorgelegd aan het college.

Beheer
Alle beoogde veranderingen in de openbare ruimte voldoen aan het 
Handboek Openbare Ruimte. Indien bij de nadere uitwerking van het 
FO tot VO/DO hiervan wordt afgeweken of gedeeltelijk niet aan kan 
worden voldaan, wordt dit goed gemotiveerd ter goedkeuring 
voorgelegd aan de toetsingscommissie Beheer Inrichting en Gebruik 
(BInG). 

Voor het beheer van de openbare ruimte wordt uitgegaan van Nota 
Beheer Openbare Ruimte. Gelet op het belang van het gebied voor 
biodiversiteit in het Lunettenpark wordt het beheer afgestemd op 
behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. 

Koningsweg
Ter hoogte van het Galgenwaardsepad staat een losse groep acacia’s 
langs de Koningsweg. Vanaf vanaf de Rijndijk wordt de weg begeleidt 
door rijen bomen, grotendeels aan één zijde van de weg. Dit zijn 
voornamelijk essen. De kwaliteit van de bomen wordt richting de Laan 
van Maarschalkerweerd steeds slechter. Ongetwijfeld is de 
essentaksterfte hier debet aan. Ook is te zien dat enkele jonge iepen 
als inboet van eerder verwijderde essen zijn aangeplant. In de huidige 
situatie is de doorwortelbare ruimte tussen de parkeervakken beperkt. 

5.5 Constructies 

Damsluisbrug K
In 1962 werd de Damsluisbrug in de Koningsweg gedeeltelijk gesloopt 
en vervangen door een duiker die onder de weg door loopt. Bij de 
sloop is de fundering en een deel van de opbouw van de tussenpijlers 
en de landhoofden behouden. Ter plaatse is in 2021 (week 24) door 
constructiebureau De Prouw een schouw (door middel van ontgraving) 
uitgevoerd nog aanwezige constructies in de bodem. Uit de schouw 
blijkt dat de kwaliteit van de nog aanwezige fundering boven 
verwachting is . De fundering lijkt nog van een dusdanige kwaliteit dat 
hergebruik bij herstel van de brug mogelijk is. Voorbehoud moet 
worden gemaakt dat niet de hele fundering is ontgraven. 

Aanvullend bodemonderzoek in de nabijheid van Damsluisbrug K laat 
zien dat de brug met een grondverbetering van stampbeton 
gefundeerd is op de vaste zandlaag. Verder zijn er berekening 
uitgevoerd naar een hogere asbelasting op de fundering waarmee 
gerekend moet worden in verband calamiteitenvoertuigen over de brug 
moeten kunnen rijden. Voor de aanwezige fundering lijkt de hogere 
asbelasting geen probleem. 

https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/openbare-ruimte/2016-12-Kadernota-Kwaliteit-Openbare-Ruimte.pdf
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Voor dit onderdeel is de samenwerking aangegaan met de Provincie 
Utrecht, waarbij onderzocht wordt hoe deze meubilairlijn breder in de 
waterlinie toegepast kan worden. Ook het Erfgoed Expert Team van de 
Provincie Utrecht zal hiervoor ingezet worden. Naast de reguliere 
recreatieve bebording zal er in diezelfde stijl bebording met informatie 
over de Nieuwe Hollandse Waterlinie te vinden zijn.
 

Voor het beheer van het groen is het belangrijk dat de ruigte in het 
gebied in stand blijft en de flora en fauna zich kan blijven ontwikkelen.  
Hiertoe worden bloemenweiden en grasland worden extensief 
beheerd. De bloemenweides worden in principe 2x per jaar gemaaid, 
waarbij een steeds wisselend gedeelte (ca 10-20%) niet wordt 
gemaaid. De graslanden worden 6-8x per jaar gemaaid. 

In het gebied wordt dit maaibeleid wordt al stapsgewijs ingevoerd. 
Daarbij wordt in overleg met de groenbeheerder en stadsecoloog al 
gekeken wordt hoe ander beheer kan bijdragen aan versterking van de 
natuur- en erfgoedwaarden in het gebied. Ook voor de  reconstructie 
van de aarden wallen (traverse en glacis) in het Lunettenpark wordt 
gebruik gemaakt van leemhoudend en humusarm zand, zodat hier een 
begroeiing op kan komen die passend is bij de Kromme Rijn.

Na het opstellen van het VO/DO worden de beheerafspraken voor het 
voor het gehele plangebied Lunettenpark vastgelegd.
 
Meubilair
Voor de NHW is een handboek ontwikkeld met eigentijdse meubilair, 
zoals picknickbanken, taludtrappen, hekwerken, etc. Het doel van het 
Handboek Meubilair Nieuwe Hollandse Waterlinie is het creëren van 
uniformiteit in de voorzieningen passend bij het eigen karakter van de 
NHW. Het handboek is uitgewerkt in bestekstekeningen voor de 
diverse onderdelen. Belangrijke kenmerken van het Liniemeubilair zijn 
soberheid, terughoudendheid en utilitaire bouw. Op een aantal locaties 
in de NHW waterlinie wordt het liniemeubilair al toegepast, zoals langs 
de Diefdijklinie. 

Ambitie is om het meubilair ook toe te passen in Lunettenpark. Naast 
het liniemeubilair wordt een aantal specifieke elementen toegevoegd in 
het Lunettenpark, zoals lichtmasten, die passen bij de uitstraling van 
het geheel. 
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bestaande functies van de Vier Lunetten; placemaking en 
gebiedsmarketing en een onderzoek naar het terugbrengen van de 
Damsluisbrug. 
De aansturing hiervan is ondergebracht bij de projectleider 
Lunettenpark en de opgave adviseur Forten van VGU. Afstemming 
vindt plaats in het projectteam Lunettenpark.  
De projectleider van de restauratie en de opgave adviseur van VGU 
nemen deel in het Projectteam Lunettenpark om de samenhang 
tussen beide projecten te waarborgen.

In 2019 hebben we een subsidie ontvangen van de provincie Utrecht 
(programma Vitaal Platteland) voor het optimaliseren van het 
achterland van Lunet I. Het betreft hier verbetering en optimalisatie 
van het groen en het bestaande fiets-wandelpad. Hiertoe komt ook 
een tijdelijke en veilige aansluiting op de Koningsweg. Bij de 
herinrichting van de Koningweg wordt dit passend definitief 
vormgegeven. Er is door het projectteam Lunettenpark parallel aan het 
opstellen van het IPvE Lunettenpark voor dit deelgebied Achterland 
een ontwerp en bestek gemaakt zodat het volgens de 
subsidievoorwaarden medio 2022 wordt uitgevoerd. 

Er zijn meerdere particuliere ontwikkelingen die in en aan het 
Lunettenpark liggen en met behulp van het IPvE Lunettenpark goed 
kunnen worden ingepast zoals de Stadsjochies aan de Rijndijk 12 en 
de ontwikkeling van recreatiewoningen en het wandelpad aan de 
Koningsweg 135. Afstemming vindt plaats tussen de projectleiders en 
in het kernteam Maarschalkerweerd.

6.1 Proces

Voor dit project Lunettenpark is UPP 4 voor buitenruimteprojecten van 
toepassing. Dat betekent dat het concept IPvE eerst wordt vrijgegeven 
voor reactie. Naar aanleiding van de reacties wordt het IPvE mogelijk 
aangepast en stellen we een reactienota op. Vervolgens wordt het 
IPvE ter vaststelling voorgelegd aan het college van Burgemeester en 
Wethouders. 
Ter voorbereiding op dit IPvE zijn er meerdere bijeenkomsten geweest 
met betrokkenen waar de uitgangspunten en ideeën voor het 
Lunettenpark zijn gepresenteerd en besproken. Alle input is gewogen 
en heeft waar mogelijk een plek gekregen in dit IPvE ofwel krijgt een 
plek in het voorlopig ontwerp of in het IPvE Deel 2. Verder is er 
regelmatig afstemming met raakvlakprojecten zodat de samenhang zo 
goed mogelijk geborgd wordt. 

Afstemming met andere werkzaamheden in het Lunettenpark
Het project Lunettenpark heeft afhankelijkheden met andere projecten 
en ontwikkelingen. Begin 2022 is gestart met de restauratie van de 
Vier Lunetten door de Vastgoedorganisatie Utrecht. Te weten de 
bekledingsmuren van Lunet I, II en IV en twee kazematten. Dit is een 
belangrijke aanleiding om de planuitwerking van het omringende 
Lunettenpark op te starten en het gebied als eerste te ontwikkelen. 
Voor het uitvoeren van groenwerkzaamheden door Stadsbedrijven 
rondom de forten en uitvoeringswerkzaamheden ter versterking van 
de beleefbaarheid van de Vier Lunetten door VGU, zal zoveel mogelijk 
samen worden opgetrokken om zo werk met werk te maken.  

In 2020 hebben we een subsidie ontvangen uit de 
Uitvoeringsverordening Subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
Stelling van Amsterdam voor onder andere uitvoeringswerkzaamheden 
ter versterking van de beleefbaarheid van de Vier Lunetten; een 
onderzoek naar de eventuele nieuwe of de optimalisering van 

6. Vervolgstappen 
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meerdere bewonersbijeenkomsten per jaar en regelmatige individuele 
gesprekken betrekken we de omgeving bij de planvorming. 
Een tweede doel is het faciliteren van een soepel proces en zoveel 
mogelijk begrip en draagvlak te ontwikkelen voor het project en de 
maatregelen in deze fase.
Derde doel is de bekendheid en identiteit, en daarmee het gebruik, van 
het park vergroten. 
Het is belangrijk dat relevante partijen het verhaal van 
Maarschalkerweerd kennen, dat bewoners het gebied bezoeken, dat 
investeerders de kansen zien, dat sporters en gebruikers elkaar 
ontmoeten. 
Een vierde doel is bouwen aan een netwerk en samenwerking tot 
stand brengen. Tijdens het opstellen van het Ontwikkelperspectief 
Maarschalkerweerd (2020) bleken er diverse eigenaren en gebruikers 
in het gebied te zitten, die vol goede ideeën zitten en voorstellen doen. 
Deze samenwerking en verbinding tussen de partijen onderling en met 
de gemeente biedt kansen om de ambities ook daadwerkelijk te 
verzilveren.

 Er is een communicatieplan, een participatieplan en een 
communicatiekalender opgesteld met daarin de projectmijlpalen en 
ook relevante evenementen (zoals Open Monumenten Dag) waarbij we 
kunnen aansluiten. 

De communicatie volgt het project. Passend bij de historie en 
kernwaarden van het gebied zijn er verhaallijnen opgesteld: 
‘Fortenlandschap vol verhalen’ en ‘Natuurlijk verrassend’ (bijlage A). 
Naast de verwerking in het ontwerp zullen deze verhaallijnen 
terugkomen in de gebiedsmarketing, communicatie en placemaking. 
Placemaking kan plaats vinden nadat de basis voor de 
gebiedsbranding (verhaal, kernwaarden, beeldmerk) gereed is. Er is 
dus een onderlinge afhankelijkheid en volgordelijkheid. 

6.2 Samenwerking

Er wordt veelvuldig afgestemd en samengewerkt met grondeigenaren, 
huurders en initiatiefnemers in het plangebied. Er worden gesprekken 
gevoerd met de grondeigenaren van Koningsweg 135 over de 
aanpassing van eigendomsgrenzen voor de aanleg van een openbaar 
wandelpad langs de Oud Wulverbroekwetering. Daarnaast is er veel 
afstemming geweest met eigenaren van Koningsweg 286 en 288. Met 
hen is de overeenkomst bereikt waarbij de erfafscheiding passend 
wordt gemaakt aan het ontwerp voor het Achterland en de 
erfafscheiding wordt aangeplant met beplanting die vanuit de historie 
van de NHW voorkomt in het gebied. De huurders op de forteilanden 
zijn actief betrokken bij het onderzoek naar toekomstige invullingen op 
de Vier Lunetten. Daarbij vinden er gesprekken plaats met overige 
grondeigenaren en huurders in het gebied om te zoeken naar 
koppelkansen, samenwerking en dubbelgebruik van grond. 

6.3 Communicatie en participatie

In de geest van het actieprogramma ‘Samen stad maken op de 
Utrechtse manier’ betrekken we bij het tot stand komen van onze 
plannen een groot aantal belanghebbenden en belangstellenden. 

Hiertoe is een krachtenveldanalyse gemaakt. De inzet van participatie 
en communicatie heeft als eerste doel de huidige gebruikers, 
eigenaren en huurders in het gebied te betrekken bij de inhoud en het 
proces van de totstandkoming van IPvE voor Lunettenpark. De 
omgeving informeren doen we continu gedurende het hele traject over 
de ontwikkelingen en de voortgang van het project via 
bewonersbijeenkomsten en de webpagina utrecht.nl/lunettenpark. 
Verder is er een projectpagina op Denkmee.utrecht.nl. Hierop staat het 
participatieproces geschetst, wordt terugkoppeling gegeven van 
bewonersbijeenkomsten en staat de uitkomst van de enquête. Middels 

https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/gebiedsbeleid/_oost/2020-07-ontwikkelperspectief-maarschalkerweerd.pdf
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/gebiedsbeleid/_oost/2020-07-ontwikkelperspectief-maarschalkerweerd.pdf
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Het VO en DO zijn naar verwachting gereed medio 2024. Afhankelijk 
van beschikbare gelden kan de uitvoering van het IPVE deel 2 starten 
eind 2024.

• IPvE deel 1: besluitvorming kort na zomer 2022 in college
• VO, DO deel 1: medio 2023
• Vergunning en aanbesteding: najaar 2023
• IPvE deel 1: Start uitvoering deel 1: eind 2023 (NB: afhankelijk van 

beschikbare gelden)
• IPvE deel 2: gereed medio 2023 (NB: afhankelijk van gesprekken 

met huurders, perceeleigenaren en raakvlakprojecten)
• VO, DO deel 2: gereed medio 2024
• IPVE deel 2 uitvoering starten eind 2024

Voor placemaking is uitgangspunt dat er zoveel mogelijk 
samenwerking plaats vindt met partners in het gebied of dat er 
aangehaakt wordt bij activiteiten van stakeholders in het gebied. Door 
de coronamaatregelen is het uitvoeren van placemakings en fysieke 
participatieactiviteiten vaak niet mogelijk (geweest). Er is recent een 
kwartiermaker voor placemaking aangetrokken. Deze kwartiermaker 
zal zich gaan richten op communitybuilding en vooral inzetten op 
versterken van de kansen en activiteiten van de partijen die reeds in 
het gebied (actief) zijn. Hierbij steeds gebruik makend van de link naar 
de verhaallijnen, NHW en het Lunettenpark. 

6.4 Planning

Nadat het IPvE, deel 1, is vastgesteld door het college (zomer 2022) 
kan het Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) worden 
opgesteld en de bijbehorende onderzoeken worden gedaan. 
Afhankelijk van beschikbare gelden en te verlenen vergunningen kan 
de uitvoering van het IPVE deel 1 starten eind 2023. Mogelijk vindt de 
uitvoering gefaseerd plaats, vanwege samenloop met andere 
ontwikkelingen in de directe nabijheid van het plangebied. Het zou dus 
kunnen dat delen van het plangebied later worden uitgevoerd. Maar 
ook is de inzet om delen die geen afhankelijkheid hebben en eerder 
uitgevoerd kunnen worden, al eerder uit te voeren.  

De uitvoeringswerkzaamheden ter versterking van de beleefbaarheid, 
ecologie en recreatieve toegankelijkheid, dus direct op en rond de 
forten, zijn gekoppeld aan de aannemer die werkt aan de restauratie 
van de forten. Deze werkzaamheden starten begin 2022 en zijn naar 
verwachting eind 2023 afgerond. 

Vanaf de zomer 2022 wordt gestart met opstelling van het IPvE deel 2. 
Naar verwachting is dit gereed medio 2023. 
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Afgesproken is om jaarlijks via de Voorjaarsnota budget aan te vragen 
ter dekking van de kosten  

Deel 1
Voor de dekking van de verdere planontwikkeling, de 
planvoorbereidings- en uitvoeringskosten van dit IPvE deel 1 is een 
aantal dekkingsbronnen beschikbaar: een subsidie uit de 
Uitvoeringsverordening Subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
Stelling van Amsterdam; een subsidie vanuit programma Vitaal 
Platteland; een bijdrage uit het programma Water, een bedrag uit de 
Programmabegroting 2021 – 2024, vanuit het 
Coronauitvoeringsprogramma; een bedrag uit het 
Meerjarengroenprogramma en voor de Herinrichting Koningsweg 
dekking uit het programma Fiets. Een deel is nog niet gedekt. Hiervoor 
zijn aanvullende middelen aangevraagd via het Overdrachtsdossier 
2022.   

Deel 2
Voor planontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van deel 2 van het 
IPvE zijn nog geen middelen beschikbaar. Om het Lunettenpark de 
volgende fases door te leiden, van voorlopig ontwerp, definitief 
ontwerp naar realisatie zijn aanvullende financiële middelen nodig. Met 
het bedrag dat vanuit het Coronauitvoeringsprogramma beschikbaar 
is, kan een start worden gemaakt. Om uitvoering te kunnen geven aan 
het vervolg daarop worden de komende jaren financiële 
dekkingsmogelijkheden onderzocht, waaronder extra externe 
financiering vanuit bijvoorbeeld het Rijk en/of de Provincie. De 
mogelijkheden voor gemeentelijke investeringen worden jaarlijks bij de 
Voorjaarsnota door de gemeenteraad afgewogen.

6.5 Risico’s en beheersmaatregelen

Er is gekeken naar eventuele risico’s voor het project Lunettenpark. De 
belangrijkste risico’s zijn: 
• Het plangebied is versnipperd wat betreft eigendomssituatie en 

gebruik. Er zijn gronden in eigendom van particulieren, gronden in 
eigendom van de gemeente en verschillende huurders/gebruikers 
in het gebied. Om hen mee te nemen in de plannen, lopen er 
gesprekken, maar dit leidt er wel toe dat het niet mogelijk is om 
alles in één keer te ontwikkelen. 
- Door te werken met een integraal team wordt er gewerkt aan 

voldoende samenhang. 
• Erfgoed is een belangrijk onderdeel van het plangebied en de 

ontwikkeling. Met de status van Rijkserfgoed zijn er beperkingen in 
wat er wel en niet gedaan kan en mag worden in het plangebied. 
- Tijdige afstemming met de Rijksdienst voor cultureel erfgoed 

draagt bij aan een passend plan voor het Lunettenpark.
• Er is nog niet voldoende budget voor de realisatie van alle plannen. 

- Afgesproken is dat jaarlijks bij de Voorjaarsnota budget wordt 
aangevraagd. Daarbij worden er ook subsidies geworven. 

6.6 Financien

Voorbereidings- en uitvoeringskosten
Bij dit IPvE deel 1 is een globale raming gemaakt van de 
planontwikkelings-, de planvoorbereidings- en uitvoeringskosten. Bij 
de uitwerking van het IPvE tot voorlopig- en definitief ontwerp wordt de 
raming verder gespecificeerd en zal het passende kwaliteitsniveau 
verder worden uitgewerkt en het eventuele effect op de inrichtings- en 
beheerkosten worden aangegeven. Als onderdeel van de 
besluitvorming over het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd door 
de raad is een uitvoeringsparagraaf inclusief kostenraming opgesteld. 
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Koppelkansen
Er wordt intensief samengewerkt met Vastgoedorganisatie Utrecht. Zo 
wordt er onder andere gekeken welke werkzaamheden voor 
herinrichting van de openbare ruimte gecombineerd kunnen worden 
door de aannemer die de restauratie van de Vier Lunetten verzorgd. 
Ook is er een samenwerking met programma Water, het 
groenprogramma, mobiliteit, en het project herinrichting Koningsweg.
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sportlandschap van Maarschalkerweerd en de landgoederen 
Amelisweerd en Rhijnauwen. Dit gebied is met zijn omgeving 
verbonden door fiets- en wandelpaden, een route naar gezonde 
mobiliteit.
Als Unesco Werelderfgoed is de Nieuwe Hollandse Waterlinie een 
bijzondere plek om te recreëren. Hoewel de Lunetten nooit een actieve 
functie hebben vervuld in oorlogstijd beschermen ze vandaag de dag 
tóch iets heel waardevols: een uniek stuk groen vol bijzondere planten 
en dieren op veelal onontdekte plekken. Het unieke gevoel van 
beschutting, maar ook van overzicht en ruimte blijft behouden, net als 
het kenmerkende water en weelderig groen. Van gesloten 
verdedigingswerk gaan we naar openbaar park: hier word je 
uitgenodigd om de verhalen te komen ontdekken. En om deel te 
nemen aan het volgende hoofdstuk, waarin de forten op een nieuwe 
manier gebruikt zullen worden.  

Natuurlijk verrassend

Op een steenworp afstand van het centrum sta je midden in de natuur! 
Aan deze stadsrand ontvouwt zich een bijzonder gebied, waar natuur 
en militair erfgoed samen zorgen voor een unieke beleving. 
Na lang zwerven heeft de Rijn hier een vruchtbaar rivierenlandschap 
achtergelaten, waar door de bewoners graan, groente en fruit werden 
verbouwd. Dit gebied is dan ook eeuwenlang onmisbaar geweest voor 
de landbouw, om de alsmaar groeiende bevolking van Utrecht van 
voedsel te voorzien. Nu en in de toekomst wordt deze traditie op kleine 
en lokale schaal voortgezet, in de vorm van moestuinen en 
stadslandbouw. De rivier is beteugeld en heeft zijn wilde en vormende 
kracht verloren. Maar in de nog aanwezige variatie aan planten en 
dieren schuilt de rijkdom van het bijzondere verleden. Deze rijkdom 
wordt versterkt door nieuwe natuur te ontwikkelen en de Oud 
Wulverbroekerwetering als oude Rijnloop weer ruimte te geven. 

Bureau Missing Link heeft onderzocht welke verhalen 
verborgen liggen in het plangebied en hoe deze bijdragen 
aan de identiteit van het Lunettenpark. Vertrekpunt hiervoor 
zijn de historische ontwikkeling van het gebied, de ambities 
uit het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (2020) en 
de kernwaarden van het gebied. De verhaallijnen worden 
onder meer gebruikt in de communicatie, gebiedsmarketing, 
placemaking en vormgeving van Lunettenpark. In deze 
bijlage leest u over de verhalen ‘fortenlandschap vol 
verhalen’ en ‘natuurlijk verassend’. 

Fortenlandschap vol verhalen

Hier geldt: hoe meer je weet, hoe meer je ziet. Want in het 
Lunettenpark ligt een rijk verleden vol verhalen besloten. Kom ze 
ontdekken!
Van grensgebied in de Romeinse tijd tot verdedigingslinie dicht bij de 
stad; van agrarisch gebied tot groen sportlandschap aan de Utrechtse 
stadsrand… dit gebied is, net als de mensen hier, voortdurend in 
beweging. En die ontwikkeling laat zich lezen in het landschap, met als 
blikvanger natuurlijk de vier Lunetten, een uniek complex binnen de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie dat enorm bepalend is geweest voor de 
inrichting van het omringende gebied. 
Om de stad Utrecht, de hoger gelegen Houtense vlakte en haar 
toegangswegen te kunnen beschermen in oorlogstijd, werden in de 
19de eeuw de vier Lunetten gebouwd. Beleef hier hoe een ingenieus 
systeem van forten, sluizen, bruggen en aarden wallen zich door de 
jaren heen heeft ontwikkeld, om de vijand te kunnen blijven verrassen. 
Precies op de grens tussen stad en land, vormt deze zone al sinds 
lange tijd de verbindende schakel tussen de binnenstad, het 

Bijlage A: Verhaallijnen 
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En de Kromme Rijn, van oudsher één van de belangrijkste 
transportaders van Utrecht, biedt nog altijd de unieke gelegenheid de 
stad per boot en te voet via het jaagpad te bereiken of juist de natuur 
in te trekken. In de voetsporen van eeuwen aan voorgangers.

Laat je verrassen door het samenspel tussen de natuur en de forten, 
die als stenen wachters uit het water oprijzen: dit is het thuis van de 
ijsvogel, bijzondere en zeldzame wilde bijen, vleermuizen en talrijke 
bloemen en planten. Doordat de forten lange tijd in ruste waren, heeft 
de natuur op en om de forten volop kans gehad om ongestoord te 
verwilderen. De natuur op en rond de Vier Lunetten heeft lang verstopt 
gelegen, maar is er klaar voor om opnieuw ontdekt en gekoesterd te 
worden. Neem de kano of SUP of ontdek schaatsend de fortgrachten 
en beleef de ruige natuur bij de forten, waar de tijd lijkt te hebben 
stilgestaan.
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