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Reactienota 
Bouwenenvelop International School Utrecht, Cambridgelaan 
 
Gebundelde reacties op de door de gemeente opgestelde bouwenvelop met beantwoording 

Het totaal aantal mensen dat op de plannen gereageerd heeft betreft: 6 

      0. Samenvatting    

  
Aandachtspunten vanuit de consultatie en binnengekomen reacties 
Gedurende de consultatieperiode zijn er zes reacties binnengekomen. De reacties met beantwoording zijn opgenomen in de reactienota. Op een 
aantal punten is de bouwenvelop aangepast naar aanleiding van de binnengekomen reacties. Hieronder volgt een samenvatting van de 
belangrijkste reacties: 
 
Dubbel gebruik accommodaties 
In een reactie werd verzocht om dubbel gebruik van accommodaties, in het bijzonder de sportaccommodaties. In het ontwerp wordt rekening 
gehouden met verhuur aan derden van sport- en muziekruimten in het gebouw buiten schooltijden. 
 
Hinder licht en reflectie, zicht op bebouwing 
Zorg is geuit over mogelijke lichthinder van de sportvelden en reflectiehinder van het gebouw. Het voorliggende plan voorziet niet in de aanleg van 
officiële sportvelden met verlichting, echter alleen in speelvelden, bedoeld voor buitenactiviteiten. Er komt geen buitenverlichting bij deze 
speelvelden. Bij de keuze van materialen voor de gevel van het gebouw wordt rekening gehouden met reflectie en daarmee verband houdende 
lichthinder naar de omgeving. 
Doordat de school een compact bouwvlak heeft en de afstand tussen de verschillende gebouwen groot is, zijn de gevolgen voor uitzicht en privacy 
beperkt en geen reden om het plan aan te passen. 
 
Verkeersveiligheid routes naar de school 
Aandacht wordt gevraagd voor het goed kunnen afwikkelen van het nieuwe verkeer op de fiets en het goed samengaan met het reeds aanwezige 
verkeer op het USP. Ook wordt aandacht gevraagd voor de kruising Weg naar Rhijnauwen met de Weg tot de Wetenschap (o.a. oversteek 
trambaan). 
In de reactienota wordt dit aandachtspunt onderstreept en wordt gewezen op de maatregelen die reeds zijn genomen op het desbetreffende 
kruispunt en de mogelijke aanleg van een alternatieve fietsroute.  
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Groen en USP 
Aandacht wordt gevraagd voor een totaalvisie op het groen voor het gehele USP. Daarnaast is specifiek de wens geuit om de groenstructuur te 
versterken om hierdoor zicht vanuit het landschap op de bebouwing weg te nemen. 
Het perceel valt binnen de stedelijke groenstructuur. In de haalbaarheidsfase is geconcludeerd dat menging van stedelijk groen met andere 
stedelijke functies mogelijk is, met als randvoorwaarde dat het groene karakter, de waarden en het gebruik van het groen wordt behouden of 
verbeterd. In de haalbaarheidsstudie is een waardenonderzoek uitgevoerd en zijn compensatiemaatregelen onderzocht. In de bouwenvelop zijn 
daarom maatregelen opgenomen om de ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Door een compact gebouw te realiseren aansluitend op de 
bestaande bebouwing is de impact op het landschap zo beperkt mogelijk gehouden. Daarnaast zijn compensatiemaatregelen opgenomen die het 
bouwen van de school in de groenstructuur compenseren. Bij deze maatregelen is gezocht naar een combinatie van verschillende kwaliteiten 
(cultuurhistorie, water, ecologie, recreatie en landschap). Daarbij is ook gekeken naar de vigerende Toekomstvisie 2011-2031 Landgoederen 
Amelisweerd en Rhijnauwen en de hierin omschreven verbinding van het USP met het landschap. 
 
In samenwerking met de Universiteit zijn de afgelopen maanden de compensatiemaatregelen verder uitgewerkt. Hiervoor heeft ook overleg 
plaatsgevonden met het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Bunnik. Naast de maatregelen ten zuiden van de 
Toulouselaan zijn ook maatregelen verder uitgewerkt die bijdragen aan een betere groene (en ecologische) verbinding tussen het groengebied van 
de Kromme Rijn met het groen aan de zuidzijde van het USP. De maatregelen geven een impuls aan de kwaliteit van het groen en vergroten de 
biodiversiteit in dit gebied. 
 
Het toewerken naar een USP brede toekomstvisie op groen, natuur en landschap wordt meegenomen in het reeds opgestarte traject van de 
omgevingsvisie. Borging van het belang van groen, natuur en biodiversiteit op grotere schaal moet hier een plek krijgen. Natuur- en 
milieuorganisaties, waaronder partijen die op de bouwenvelop voor ISU hebben gereageerd, zijn uitgenodigd om hier in mee te denken. 
 
Recreatieve verbinding tussen het USP en de landgoederen 
Er is een bezwaar geuit tegen de aanleg van een recreatief wandelpad tussen het USP (Toulouselaan) en de Weg naar Rhijnauwen. De aanleg van dit 
wandelpad is één van de maatregelen ter compensatie van het bouwen in de stedelijke groenstructuur. De aanleg van dit wandelpad is één van de 
maatregelen ter compensatie van het bouwen in de stedelijke groenstructuur. Utrecht is een snelgroeiende stad. Deze groei geven we vorm onder 
het motto ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Een belangrijk onderdeel daarbij is een aantrekkelijke, toegankelijke groene omgeving voor 
iedere inwoner. Nieuwe wandelpaden vergroten de toegankelijkheid van het groen en het landschap en nodigen uit tot bewegen. Deze verbinding 
is al langer een wens van zowel de gemeente Utrecht als de gemeente Bunnik. De ligging van het pad is in lijn met de Toekomstvisie 2011-2031 
Landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen, waarin een zone is aangewezen als zoekgebied voor een recreatieve wandelverbinding. 
 
Concrete aanpassingen in de bouwenvelop 
De bouwenvelop is na aanleiding van de binnengekomen reacties niet grootschalig aangepast. Wel zijn verduidelijkingen aangebracht en zijn 
onderdelen aangescherpt of verder uitgewerkt. Zo is bijvoorbeeld de legenda van de bouwenveloptekening aangepast (sportveld naar speelveld) en 
is een nieuwe overzichtstekening met toelichting toegevoegd waarin de compensatiemaatregelen vanuit water en groen verder zijn uitgewerkt.  
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Nummer Reactie Antwoord 

 1. Sport  

1.1 

 

Ik zie dat er in het plan terug is gegaan van 3 sportvelden naar 2. Voor 

buitenvelden kan ik me dat voorstellen, maar is er ook gekeken naar 

dubbelgebruik van de binnenruimten / sportlocaties? Zelf sport ik al een 

poos in Utrecht en krijg ik regelmatig te horen van mijn club dat er 

binnen de gemeente Utrecht te weinig zaalhuur mogelijk is om als sport 

of club te groeien. Hetzelfde argument wordt aangegeven als reden 

waarom wij niet altijd fatsoenlijke trainingstijden kunnen krijgen (we 

hebben een aantal lidmaatschapopzeggingen ivm trainingstijden tot 

22.30 in Leidsche Rijn van leden die elders in Utrecht wonen en dit echt 

te ver vinden). Is er ook naar duo-gebruik van de binnensportruimten 

gekeken om zo de tekorten aan zaalruimte wat op te vangen? 

Het plan voorziet in twee speelvelden buiten en twee gymzalen 

binnen. De twee gymzalen kunnen gecombineerd worden tot een 

sportzaal. De intentie is om deze voorziening in het gebouw buiten 

schooltijden te verhuren aan derden. Deze intentie is voor meerdere 

ruimtes (muziek/dansruimtes). In het ontwerp van het gebouw wordt 

hier rekening mee gehouden door het mee ontwerpen van een 

speciale toegang tot deze accommodatie. Bij de speelvelden buiten 

wordt gekeken of deze velden buiten schooltijden openbaar 

toegankelijk kunnen zijn. Dit zal een informeel karakter hebben, 

aangezien hier geen officiële sportvelden worden gerealiseerd.  

De gemeente Utrecht is bezig om met de groei van de stad ook de 

sportaccommodaties mee te laten groeien. Er staan de komende jaren 

4 extra sporthallen (waaronder een sporthal in Leidsche Rijn bij het 

Berlijnplein) geprogrammeerd in de stad. Daarbij wordt altijd 

geprobeerd om sporthallen die nodig zijn voor het onderwijs en voor 

de verenigingssport te combineren.  

1.2 

 

Hoewel ze op dit moment niet in het ontwerp van de  

Internationale School meegenomen zijn, willen we hier 

nogmaals benadrukken, dat de aanleg van sportvelden aan 

de zuidkant van het USP voor ons iets is, waar we fel tegen 

gekant zijn. De bezwaren moge duidelijk zijn: licht-  

en geluidsoverlast (tegenover de nachtelijke duisternis en 

de stilte in de natuur), toenemende verkeersbewegingen 

met een groot risico op sluipverkeer en op toename van de  

luchtvervuiling. Pagina’s 22 en 23 van de Bouwenvelop  

verontrusten ons, de inhoud is ongewenst!  

Ten behoeve van de leerlingen van ISU worden geen officiële 

sportvelden aangelegd maar speelvelden geschikt voor gymlessen 

buiten. Deze speelvelden worden ingepast binnen de bestaande 

waterstructuur. Het worden geen sportvelden, dit betekent dat er 

geen verlichting komt. Er wordt nog gekeken of dubbelgebruik 

mogelijk is, zodat bijvoorbeeld in het weekend overdag ook gebruik 

kan worden gemaakt van deze speelvelden. We zien dat dit in de 

legenda van de tekening in de bouwenvelop niet duidelijk staat 

aangegeven, daarom passen we de bewoording in de legenda aan. 

Daar waar –sport- staat benoemd, wijzigen we in –speelveld-. 
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Tijdens het planproces van de omgevingsvisie zal de afweging 

plaatsvinden of de sportvelden van Olympos verplaatst moeten 

worden en zo ja, waarheen deze verplaatst zouden kunnen worden. 

 

   

 2. Mobiliteit/bereikbaardheid/OV  

Nummer Reactie Antwoord 

2.1 

 

In hoeverre wordt er onderzocht of / dat de verschillende gebouwen op 

de Uithof (USP) hun starttijden op elkaar afstemmen? Ik doel dan op de 

mega-stroom aan studenten die dagelijks met de fiets of het OV naar de 

Uithof komt voor hun lessen, waar er nu ook nog een paar honderd 

fietsende leerlingen bijkomen. Deze zullen in het fietsgedrang moeilijk 

hun plekje kunnen vinden schat ik op de spits-tijden. Het stimuleren van 

het OV lijkt me heel goed voor ouders met kinderen die naar school 

gebracht worden. Echter de halte bij het Minnaert gebouw is nou niet 

direct dichtbij als je met twee kleine kinderen in de regen naar de BSO / 

de ISU zou moeten tussen de drukte van de fietsende studenten door in 

de Uithof-spits. Is er rondom de aanvangstijden van de school geen 

schoolbus mogelijk oid om deze verkeersstromen van elkaar te scheiden? 

 

 

Om de drukte op de wegen, de fietspaden en het OV van en naar het 

USP binnen de perken te houden zijn de USP-partners continu met 

elkaar in gesprek, onder andere over het spreiden van de 

aanvangstijden van de colleges. Daar zijn ook resultaten geboekt: 

zowel de Universiteit als de Hoge School hebben enerzijds hun 

openingstijden flink verruimd waardoor de onderwijsruimtes een 

groter deel van de dag benut kunnen worden terwijl tevens het steeds 

vaker online aanbieden van studiestof leidt tot een daling van de 

hoeveelheid contacturen en daarmee dus ook het aantal fysieke 

verplaatsingen.  Hierdoor hoeven minder studenten gelijktijdig naar 

het USP te reizen en ontstaat een dempend effect op de verkeersdruk 

in de spits. Anderzijds hebben UU en HU jaren geleden hun 

aanvangstijden al gespreid met een start van 08.30 voor de HU en 

09.00 voor de UU. Er is dus al enige mate van spreiding in tijden, 

hetgeen we ook terugzien in de vervoerscijfers die ook meerdere 

pieken over de dag laten zien. Toch is de grootste piek voor het gebied 

nog steeds rond 9.00 uur wat veroorzaakt wordt doordat veel meer 

UU-studenten dan HU-studenten (meer thuiswonend) per fiets reizen. 

Dat is een half uur later dan de aanrijtijd van het ISU, waarvan de 

aanvangstijd 08.30 uur is. De leerlingen van de ISU zullen dus eerder 

gebruik maken van de fietspaden dan het gros van de studenten. Wij 

denken dat de fietspaden en het OV op dat tijdstip nog voldoende 

capaciteit hebben om de extra toestroom van kinderen en hun ouders 



5 

 

 

5 

op een veilige manier te kunnen verwerken. Aan de andere kant zien 

we ook dat de bereikbaarheid van het USP onder druk staat. Vandaar 

dat we voortdurend kijken of we maatregelen kunnen treffen om daar 

verbetering in aan te brengen. De komst van Uithoflijn bijvoorbeeld zal 

verlichting brengen in de druk op het OV. 

 
OV-halte Padualaan ligt op circa 250 meter loopafstand van de 

geplande locatie van de ISU. Deze route loopt over vrijliggende 

voetpaden en is, ook in de regen, eenvoudig en veilig te overbruggen. 

Wij zien op dit moment geen noodzaak om de stroom ISU-scholieren 

en studenten te scheiden. 

2.2 

 

We vinden het hier tot slot relevant een opmerking te maken over de 

kruising Weg naar Rhijnauwen, Weg tot de Wetenschap, Platolaan. Deze 

is nu al zeer onoverzichtelijk en onveilig. Als ‘straks’ de tram rijdt zal dat 

helemaal in combinatie met de groep jonge fietsers richting de ISU 

ongelukken gaan opleveren. De gemeente zou voor ongelijkvloerse 

kruisingen moeten kiezen op de zeer intensief gebruikte fietspaden. 

De afgelopen tijd heeft de gemeente meerdere vragen gekregen over 

de veiligheid van de kruising Weg naar Rhijnauwen, Weg tot de 

Wetenschap, Platolaan. We nemen de zorgen over deze, en andere 

kruispunten met de trambaan, zeer serieus en hebben onderzocht 

welke maatregelen de verkeerssituatie zouden kunnen verbeteren. Het 

realiseren van een zeer kostbare ongelijkvloerse kruising komt pas in 

beeld als alle andere maatregelen niet tot het gewenste resultaat 

leiden.  

Omdat we zagen dat het vooral kruisende fietsstromen zijn die elkaar 

in de weg zitten en omdat veel fietsers door rood licht bleken te rijden, 

zijn de maatregelen die de gemeente neemt, en soms ook al genomen 

heeft, vooral daarop gericht: 

- Er is een opstelvak voor fietsers gemaakt op de Weg naar 

Rhijnauwen. Fietsers uit deze richting kunnen nu in één keer de 

Weg tot de Wetenschap oversteken, tegelijk met het autoverkeer. 

De regeling van de verkeerslichten is hier ook op aangepast. 

- Een aantal verkeerslichten voor fietsers is beter zichtbaar 

gemaakt en voorzien van een richtingsaanduiding, zodat 

duidelijker is wanneer het ‘rood licht’ is en niet veilig om de 

trambaan over te steken. Ook wordt er onderzocht of er in het 

fietspad extra signalering aangebracht kan worden met lichtstrips 

die fietsers attenderen op een naderende tram. 
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- De nieuwe verkeerssituatie bij de Platolaan wordt op meerdere 

manieren kenbaar gemaakt aan fietsers:  

o Een voorwaarschuwingslicht dat gaat knipperen voordat 

er een tram aankomt; 

o Een knipperend onderlicht bij het verkeerslicht; 

o Een geluidssignaal voor voetgangers (ook hoorbaar voor 

fietsers); 

o Twee verkeerslichten bij de eerste oversteek over de 

trambaan, zodat fietsers van alle kanten de 

verkeerslichten goed kunnen zien; 

o Een wit kruis op de trambaan om extra duidelijk te 

maken dat fietsers daar niet mogen staan. 

 

Tot slot onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om een goede 

alternatieve fietsroute tussen de binnenstad en het USP te realiseren 

die loopt door de woonwijk Rijnsweerd. Deze route zou het drukke 

kruispunt Platolaan-Weg tot de Wetenschap kunnen ontlasten. 

Fietsers die aan de noordkant van het USP moeten zijn, hoeven dan 

niet twee keer de trambaan over te steken. En fietsers die naar de 

zuidkant gaan, krijgen extra keuzemomenten voor de oversteek (zoals 

bij de Wim Sonneveldlaan of Sorbonnelaan). 
 
 
Zie ook 
https://www.uithoflijn.nl/nieuws/overzicht/detail/artikel/veiligheid-
kruisingen-platolaan-en-herculeslaan 
 

 

 

https://www.uithoflijn.nl/nieuws/overzicht/detail/artikel/veiligheid-kruisingen-platolaan-en-herculeslaan/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&cHash=963dabab7de5d5c17d0707c2702fd77d
https://www.uithoflijn.nl/nieuws/overzicht/detail/artikel/veiligheid-kruisingen-platolaan-en-herculeslaan/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&cHash=963dabab7de5d5c17d0707c2702fd77d
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 3. Capaciteit  

Nummer Reactie Antwoord 

3.1 

 

Is een totaal van 1200 leerlingen in de snelgroeiende stad van Nederland 

niet nog steeds wat weinig? Tot welk aantal kan de school nog groeien? 

Dit haal ik niet helemaal uit de stukken. Ik ken de beschikbaarheid van 

plaatsen op scholen in Utrecht niet goed genoeg, maar ik kan me 

voorstellen dat we over een paar jaar zeggen "hadden we maar met een 

snellere groei rekening gehouden".  

De omvang van de school is gebaseerd op extrapolatie van het aantal 

aangemelde leerlingen. Deze extrapolatie is gedaan bij het opstellen 

van het Programma van Eisen en met het huidige aantal leerlingen van 

850 ontwikkelt de school zich zoals toen geprognotiseerd. De prognose 

zal zich verder ontwikkelen naar 1200 leerlingen per eind 2022. 

Daarnaast is rekening gehouden met bedrijfseconomische en 

onderwijskundige eisen, waarbij een school van circa 1200 leerlingen 

wordt beoordeeld als optimaal.  

3.2 

 

De omvang van de school wordt nergens gemotiveerd. 

 

Zie beantwoording hierboven. 

 

 4. GROEN/OPENBARE RUIMTE/PRIVACY  

Bewoner Reactie Antwoord 

4.1 

 

Er ligt een plan bij de gemeente om een struinpad aan te leggen van de 

Toulouselaan langs de recent aangelegde houtwal naar de Weg naar 

Rhijnauwen. Hier waren en zijn wij tegen. In een eerder stadium ten tijde  

van het opstellen van de Toekomstvisie is dit zelfde plan verworpen!!  

Het is een kleine moeite voor mensen om vanaf USP om te lopen via de 

Boeijelaan. Een extra pad op die plek (meer mensen die daar lopen) 

verstoort de natuur, de rijkheid aan vogels die daar leven èn het gevoel 

van rust voor de mènsen wat het zicht op groene weilanden met zich 

mee brengt. Het land / de ruimte zal dan nog verder versnipperd worden, 

een soort verkaveling in miniformaat.  

Utrecht is een snelgroeiende stad. Deze groei geven we vorm onder 

het motto ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Een belangrijk 

onderdeel daarbij is een aantrekkelijke, toegankelijke groene 

omgeving voor iedere inwoner. Nieuwe wandelpaden vergroten de 

toegankelijkheid van het groen en het landschap en nodigen uit tot 

bewegen. Met nieuwe wandelpaden ontstaan er (meerdere) 

wandelommetjes. Inwoners van de stad kunnen hierdoor natuur en 

landschap beter beleven. Ook ontstaat er (meer) ruimte voor sporten 

en bewegen. Samenvattend, nieuwe wandelpaden dragen bij aan de 

mentale en fysieke gezondheid van de inwoners van Utrecht en de 



8 

 

 

8 

gebruikers van het USP.  

Het wandelpad van de Toulouselaan naar de Weg naar Rhijnauwen 

maakt het landschap rond Amelisweerd toegankelijk. Deze verbinding 

is al langer een wens van zowel de gemeente Utrecht als de gemeente 

Bunnik. In de Toekomstvisie 2011-2031 Landgoederen Amelisweerd en 

Rhijnauwen is voor een nieuw wandelpad een zoekgebied bepaald. 

Het voorgestelde wandelpad valt binnen dit zoekgebied. Het 

wandelpad sluit aan bij de structuur van het landschap, het versterkt 

de beleving van het coulisselandschap, zoals zich dat voordoet rondom 

de landgoederen in het gebied. Het wandelpad wordt uitgevoerd in 

halfverharding, gelijk aan de meeste wandelpaden op het landgoed. 

Ook de universiteit Utrecht heeft de ambitie het landschap en USP 

ruimtelijk en recreatief beter met elkaar te verbinden. Het wandelpad 

is daar onderdeel van.  

Het wandelpad dient geen ecologisch belang. Realisatie en gebruik van 

het wandelpad zal leiden tot beperkte verstoring van fauna. Aangezien 

geen bijzondere kwetsbare soorten op deze directe locatie 

voorkomen, worden echter geen wezenlijk nadelige effecten verwacht 

op het ecologisch functioneren van dit gebied.  

De gemeente neemt uw reactie niet over. 

4.2 

 

Wij maken ons grote zorgen om mogelijke reflectie van glas/metaal aan 

de buitenzijde van het gebouw van de Internationale School door de zon 

richting de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. We verzoeken de 

gemeente rekening hiermee te houden bij de keuze van materialen.  

 

Bij de keuze van materialen wordt rekening gehouden met reflectie en 

daarmee verband houdende lichthinder naar de omgeving. 

Verder staat in de bouwenvelop aangegeven dat bij verlichting van het 

terrein de uitstraling van licht naar de omgeving zoveel mogelijk 

voorkomen dient te worden. Dit geldt zowel tijdens de aanleg- als 

gebruiksfase. 
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4.3 

 

Om de overgang van het USP met de nieuwe Internationale School en zijn 

overige toenemende bebouwing vriendelijker en natuurlijker te maken, 

verzoeken wij de gemeente beplanting te plaatsen langs de Toulouselaan, 

in diversiteit van bomen en struiken. Geen eenzijdige beplanting met 

bijvoorbeeld eiken of essen. Diverse beplanting blijkt essentieel voor 

behoud van de biodiversiteit en volgt het karakter van de landgoederen. 

Zo kan het zicht op de school en meer worden verminderd. In een eerder 

stadium (enige jaren geleden) bleek er bezwaar vanuit de gemeente te 

zijn op dit punt, omdat dit de open lijnen zou doorkruisen. We willen 

echter, nu er meer bebouwing bij komt, graag tot een oplossing komen.  

Voor het Utrecht Science Park wordt een omgevingsvisie opgesteld. 

Een onderdeel daarin is de groene omgeving, het landschap in en rond 

het USP. De overgang van gebouwde omgeving naar het open 

landschap maakt hier onderdeel van uit. De keuze voor wel of geen 

beplanting langs de Toulouselaan maakt nu geen onderdeel uit van de 

planvorming ISU. Meer informatie over de omgevingsvisie kunt u 

vinden op www.uspomgevingsvisie.nl. 

 

 

4.4 

 

Kortom, als de International School gebouwd zal worden, wordt het 

uitzicht enorm belemmerd, verliezen de bewoners van de Cambridgelaan 

hun privacy en zullen zij hun gordijnen nu vaak dicht moeten doen om te 

voorkomen dat leerlingen bij hun naar binnen gluren, verdwijnt het groen 

waar we juist zoveel behoefte aan hebben, wordt wonen in en rond de 

Uithof voor Nederlandse studenten bemoeilijkt en meer geld en moeite 

gestoken in het binnenhalen van geld door internationals dan 

gewoonweg de ruimte die er al is voor studenten optimaal te benutten 

en de kansen voor de studenten die wij in het land zelf al hebben zo groot 

mogelijk te maken. 

De International School komt op meer dan 145 meter afstand van het 

woongebouw aan de Cambridgelaan te staan. Een groot deel van de 

ruimte tussen het woongebouw en de school bestaat uit bos. De 

bomen zorgen ervoor dat de school slechts beperkt zichtbaar is vanaf 

het woongebouw. Deze bomen worden in het plan gehandhaafd. Ook 

de bestaande zonneweide die naast het woongebouw aan de 

Cambridgelaan ligt zal worden gehandhaafd. Het effect van de school 

op de woonomgeving wat betreft privacy en inkijk is door de grote 

afstand tussen de gebouwen en het behoud van het groen minimaal. 

De woningen op de lagere verdiepingen zullen vanwege het aanwezige 

groen de school nauwelijks zien, het uitzicht van de woningen op de 

hogere verdiepingen zal wel veranderen door de komst van de school. 

Doordat de school een compact bouwvlak heeft en de afstand tussen 

de verschillende gebouwen groot is dit effect beperkt en geen reden 

om het plan aan te passen. 

Aan de vestiging van de school is een zorgvuldige inpassingsstudie 

vooraf gegaan. Na afweging van verschillende locaties is de keuze op 

deze plek in het USP gevallen.  

Er is geen verband tussen de internationale school en woonruimte 

voor (Nederlandse) studenten. De school zal lager en middelbaar 

onderwijs aanbieden, onderwijs waar de Universiteit Utrecht geen 

http://www.uspomgevingsvisie.nl/
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financiële baten van heeft. 

 

4.5 

  

 

Ik kreeg laatst bericht over de bouw van een international school naast 

het Cambridgelaan complex, maar hier ben ik erg op tegen. Ik heb uitzicht 

vanuit mijn kamer op waar het nieuwe gebouw zou komen en hier geniet 

ik elke dag van. Ik zou het heel vervelend vinden als mijn uitzicht zou 

worden verpest (meer bewoners zijn dit met mij eens). Daarbij zou ik 

iedere dag het gevoel hebben dat mensen zomaar in mijn kamer zouden 

kunnen kijken en dat mijn privacy niet meer is zoals deze is. Ik (en meer 

bewoners) hebben bij de bouw van het RIVM gebouw al dit gevoel en 

deze staat zelfs nog verder weg. Ik wil dit gevoel graag niet en zonder 

zorgen mijn gordijnen open kunnen laten. Daarnaast is deze bouw niet 

met de bewoners overlegd en dat is erg vervelend. 

Zie beantwoording hierboven. 

4.6 

 

De Universiteit Utrecht heeft diverse groene studies door externe laten 

verrichten in de afgelopen 5 jaar. Daar is niets meegedaan. 

De compenserende maatregelen op het gebied van groen worden 

uitgevoerd in het slagenlandschap ten zuiden van de Uithof. Richting de 

landgoederen/ Dit slagenlandschap dient zoveel mogelijk in originele 

staat te blijven. 

Pleidooi om eerst een gedegen analyse te houden voordat bepaald wordt 

waar de compenserende maatregelen uitgevoerd gaan worden. 

Maar ook de compenserende maatregelen kwalitatief te bepalen, is nu 

niet gedaan. Zie de discussie die door de Provincie Utrecht gevoerd is bij 

de locatie Maxima centrum. 

Werk ook aan een collectief geheugen, wat is al onderzocht. 

Niet duidelijk is welke studies worden bedoeld. Bij het bepalen van de 

bouwvlek en in de bouwenvelop is rekening gehouden met relevante 

studies die eerder zijn gedaan.  

In het kader van het haalbaarheidsonderzoek voor ISU en de 

groencompensatie heeft de gemeente aan bureau Land-ID 

opdrachtgegeven voor een waardestelling, te weten het 

waardestellingsrapport van Land-ID (inclusief het 

natuurwaardenonderzoek ISU).  

Bij het bepalen van de compensatiemaatregelen is onder andere 

gebruik gemaakt van de waardestelling van Land-ID, de 

Ontwikkelstrategie Groene Omgeving en de Toekomstvisie 

Landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen 2011-2031 (2011).  

Het verkavelingspatroon ten zuiden wordt versterkt door het 

verlengen van de houtwal, gecombineerd met wandelpad waardoor 

het landschap toegankelijk en beleefbaar is. De watercompensatie zal 

plaatsvinden in bestaande hoofdwatergangen, tussen Cambridgelaan-
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Toulouselaan en langs De Boeijelaan. Het wordt uitgevoerd met 

natuurvriendelijke oevers en bermen, waardoor de natuurkwaliteit en 

biodiversiteit toeneemt.  

 

4.7 

 

Wij hebben begrip voor het belang van een vestiging van de 

Internationale School en begrijpen uit het voortraject dat deze locatie 

uiteindelijk als enig alternatief over is gebleven. 

 

Deze locatie heeft echter thans de bestemming ‘Groen’. Zoals u zelf 

memoreert maakt het ook deel uit van de stedelijke groenstructuur. Dat 

betekent dat het logisch is dat een ingreep als voorgesteld minimaal dient 

te worden gecompenseerd op een wijze die de samenhang van de 

groenstructuur kan versterken. Niet enkel door compensatie ter plekke, 

wat in dit specifieke geval gezien alle eisen die de nieuwe bestemming 

stelt ook onmogelijk is.  

 

De concept Bouwenvelop stelt “Door een compact gebouw te realiseren 

aansluitend op de bestaande bebouwing is de impact op het landschap zo 

beperkt mogelijk gehouden. Daarnaast zijn compensatie-maatregelen 

opgenomen die het bouwen van de school in de groenstructuur 

compenseren. Bij deze maatregelen is gezocht naar een combinatie van 

verschillende kwaliteiten (cultuurhistorie, water, ecologie, recreatie en 

landschap)”. 

 

De in verschillende paragrafen vermelde maatregelen komen goed 

beschouwd over als een goed bedoelde catalogus zonder samenhang, 

soms onderling tegenstrijdig. Zo betwijfelen wij het kennelijk positief 

beoordeelde effect voor de aanwezige natuur van een recreatieve route 

aan de oostkant van het plangebied pal langs het bestaande 

natuurgebiedje. Het onder de noemer compensatie vermelde 

“minimaliseren van de impact” kan natuurlijk niet eens het begin van 

compensatie worden genoemd. Maatregelen op het gebied van 

Voor de compensatie van groen wordt niet alleen gezocht naar 

mogelijkheden voor compensatie op het bouwvlak zelf, maar ook 

daarbuiten. Uitgangspunt is dat voldoende groen wordt 

gecompenseerd, wat op verschillende wijze uitwerking kan krijgen. Dit 

staat in de bouwenvelop ook verwoord.  

 

Inmiddels zijn de maatregelen samen met de Universiteit verder 

uitgewerkt. Eerder was al benoemd de natuurvriendelijke oever aan 

de oostzijde van de ISU. Daarnaast het verlengen van de houtwal met 

als toevoeging een recreatief wandelpad van Toulouselaan naar de 

Vossegatsedijk. In afstemming met de Universiteit is besloten de 

resterende compensatie in te zetten in het versterken van de kwaliteit 

van het groen ten noorden van de oost-west watergang ten zuiden van 

de Toulouselaan. Dit betekent een verbetering van het groen (kwaliteit 

en vergroten biodiversiteit) vanaf de Boeijelaan tot en met de 

Toulouselaan ten zuiden van de ISU. Hierbij gaat het om de aanpak van 

oevers (deels in de vorm van natuurvriendelijk oevers), bermen en 

groenstroken. Hiermee wordt een sterkere ecologische verbinding 

gemaakt met het groen langs de Kromme Rijn. De maatregelen 

worden vastgelegd in het bestemmingsplan en in de overeenkomsten 

die worden gesloten met de Universiteit, horende bij de gronduitgifte. 

Ter verduidelijking is in de bouwenvelop een nieuwe 

overzichtstekening opgenomen van het totale pakket aan 

compensatiemaatregelen van zowel water als groen. 

 

Zonnevelden maken geen onderdeel uit van het project ISU. De 

Universiteit Utrecht heeft een enorme verduurzamings opgave. Zodra 

er meer duidelijk is of en zo ja, waar zonnevelden worden 
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klimaatadaptatie zijn natuurlijk uitstekend, maar moeten sowieso al bij 

elk denkbaar plan worden genomen, en kunnen dus ook niet als 

compensatie worden beschouwd. 

Wij vinden het mooi dat het uitzicht van de locatie op de landgoederen 
Amelisweerd en Rhijnauwen als een kwaliteit worden genoemd, maar 
horen ook verhalen over voorstellen om de weiden zuidelijk van de 
Toulouselaan met een zonneweide te beleggen. Wellicht kunt hierover 
duidelijkheid verschaffen. 
Waar wij als Vrienden van Amelisweerd om vragen is de structurele 

borging van het belang van groen, natuur en biodiversiteit in het gehele 

gebied van De Uithof. Dit belang wordt nog eens onderstreept door drie 

zeer recent (18/07/19) naar aanleiding van de behandeling van de 

Omgevingsvisie USP door de Utrechtse gemeenteraad aanvaarde 

amendementen: 

- Amendement 62 “Rode contour in het USP”, dat pleit voor het 
behoud van bijzondere landschappen in het gebied en zich 
verzet tegen de voortdurende verdringing van groene waarden 
door rode functies; 

- Amendement 65 “Ruimte voor rust, ook op het Science Park“ 
dat als opgave formuleert “Hoe kunnen de bestaande waarden 
van het landschap worden ingezet voor ruimte voor 
ontmoeten, sport, recreatie, rust en bezinning en gezonde 
mobiliteit in relatie tot de bebouwing?"  

- en Amendement 57 dat daarbij Utrechtse natuur- en 
milieuorganisaties noemt als georganiseerde stakeholders die 
betrokken dienen te worden bij de verdere planvorming. 

 
De startnotitie van de Omgevingsvisie formuleert onder het kopje “Park” 
de volgende centrale vraag: ‘Hoe kan de groene omgeving in en om het 
USP meer betekenis krijgen voor de stad”(p.2). 
Dat houdt in dat juist in de uitwerking van de visie, en in concrete 
plannen als hier voor de Internationale School gepresenteerd, de groene 
omgeving meer is dan een toevallige leuke achtergrond maar betekenis 
dient te krijgen als een te versterken richtinggevende kwaliteit.  
Die kwaliteit wordt niet geborgd door een niet eens als eisen 
geformuleerde grabbelton aan voorstellen in deze Concept Bouwenvelop. 
In de hoofdstukken 5 en 6, die de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de 

gerealiseerd, zal daar een apart informatie -en inspraaktraject voor 

gestart worden.  

 

 

Zoals u zelf ook al aangeeft is in de startnotitie voor de Omgevingsvisie 

uitgebreid aandacht voor de kwaliteit, de betekenis en het gebruik van 

groen en landschap in en om het USP. In het planproces, dat recent is 

gestart, gaan we hier ook met partijen over in gesprek. Natuur- en 

milieuorganisaties zijn hier nadrukkelijk voor uitgenodigd. De 

aangenomen amendementen geven daarbij een heldere richting.  

  

 

De omgevingsvisie voor het USP en daarnaast de bouwenvelop en het 

bestemmingsplan voor specifiek de ISU zijn planologisch twee 

losstaande trajecten die in tijd niet parallel lopen. Het proces om een 

geschikte locatie te vinden voor de International School Utrecht loopt 

al een paar jaar en is een lang gekoesterde wens van veel partijen. Wij 

zijn van mening dat voor de inpassing van de internationale school 

zorgvuldig is gekeken naar de gevolgen voor het landschap. 

Uiteindelijk is het een integrale afweging tussen verschillende 

belangen.  
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plannen behandelen, worden opgaven op het gebied van mobiliteit en 
duurzaamheid als eisen en opgaven geformuleerd. Opgaven ten aanzien 
van natuur, biodiversiteit en groencompensatie vinden wij niet op een 
dergelijke toetsbare wijze vermeld 

Wij stellen voor dat voor toestemming wordt gegeven vóór de 
ontwikkeling van deze locatie eerst duidelijke afspraken worden gemaakt 
over een duurzame en toekomstbestendige groenstructuur voor De 
Uithof (wij gebruiken met opzet deze naam omdat het gebied meer is dan 
een Science Park) waarbij het karakter van verbindingszone tussen 
Heuvelrug en Kromme Rijngebied wordt geborgd en de potenties op het 
gebied van natuur en biodiversiteit zo goed mogelijk worden benut. 
In lijn met de raadsuitspraken over de Omgevingsvisie lijkt het ons van 

het grootste belang dat natuur- en milieuorganisaties (zoals ook de NMU 

en het Utrechts Landschap) daar een stem in hebben en zo spoedig 

mogelijk hierbij worden betrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het opstellen van de omgevingsvisie worden natuur- en milieu 

organisaties actief betrokken worden. Meer informatie over de 

omgevingsvisie kunt u vinden op www.uspomgevingsvisie.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uspomgevingsvisie.nl/
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 5. OVERIG (o.a. participatie)  

Nummer Reactie Antwoord 

5.1 

 

Een tijdje terug verscheen in mijn inbox het eerste bericht voor de bouw 

van de International School aan de Heidelberglaan, wat kwam als een 

grote verrassing voor mij en mijn huisgenootjes aan de Cambridgelaan.  

Velen van ons wonen hier nu 2-4 jaar en genieten enorm van deze 

locatie, met name van de fijne kamers met het mooie natuurlijke uitzicht 

op de velden en bebossing aan de kant van de zonneweide. Met de 

mogelijke komst van de International School zou dit voor ons betekenen 

dat dit uitzicht volledig weg zal vallen en onze privacy sterk verminderd 

zal worden. Dit is enorm zonde en ook niet wat ik in gedachten had toen 

ik hier kwam wonen.  

Persoonlijk vind ik het belachelijk dat er zomaar besloten wordt om daar 

een school neer te zetten zonder ook maar om input te vragen van de 

bewoners uit deze buurt. Het "vragenuurtje" komt meer over als een 

mogelijkheid om vragen te stellen, maar niet om de omwonenden mee te 

laten praten over dit soort beslissingen, en dat vind ik niet zo netjes. Er 

wordt al een heel RIVM gebouw geplaatst die een deel van het uitzicht 

verpest en waarvan de bouw lang duurt met het een en ander aan 

geluidsoverlast tot in de late (en ook erg vroege) uren.  

Daarnaast zijn er ook grote minpunten aan de bouw van een 

International School die in mijn ogen alleen maar als doel heeft om nog 

meer internationals naar Utrecht te laten trekken en hieraan geld te 

verdienen. De meeste onderwijsinstellingen op hbo/universitair niveau in 

Nederland zitten al vol met internationals, en woongelegenheden zijn 

enorm beperkt, mede hierdoor. Áls de bouw van deze International 

School doorgaat, zal dit een nog veel groter probleem worden... Eigenlijk 

verdrijft Utrecht hiermee juist Nederlandse studenten die gemotiveerd 

zijn om hun studie hier te voltooien. In het nieuws is dit ook al voorbij 

Voorafgaand het vrijgeven voor consultatie is contact opgenomen met 

het woonbestuur van het studentencomplex Cambridgelaan. Zij zijn 

uitgebreid geïnformeerd over de bouwenvelop. Daarnaast zijn 

uitnodigingen voor de inloopbijeenkomst opgehangen op de 

prikborden in het studentencomplex. Ook is in het wijkbericht 

aandacht besteed aan de informatiebijeenkomst. 

De International School komt op meer dan 145 meter afstand van het 

woongebouw aan de Cambridgelaan te staan. Een groot deel van de 

ruimte tussen het woongebouw en de school bestaat uit bos. De 

bomen zorgen ervoor dat de school slechts beperkt zichtbaar is vanaf 

het woongebouw. Deze bomen worden in het plan gehandhaafd. Ook 

de bestaande zonneweide die naast het woongebouw aan de 

Cambridgelaan ligt zal worden gehandhaafd. Het effect van de school 

op de woonomgeving wat betreft privacy en inkijk is door de grote 

afstand tussen de gebouwen en het behoud van het groen minimaal. 

De woningen op de lagere verdiepingen zullen vanwege het aanwezige 

groen de school nauwelijks zien, het uitzicht van de woningen op de 

hogere verdiepingen zal wel veranderen door de komst van de school. 

Doordat de school een compact bouwvlak heeft en de afstand tussen 

de verschillende gebouwen groot is dit effect beperkt en geen reden 

om het plan aan te passen. 

Aan de vestiging van de school is een zorgvuldige inpassingsstudie 

vooraf gegaan. Na afweging van verschillende locaties is de keuze op 

het USP en deze locatie gevallen.  

De ISU is een school voor algemeen vormend onderwijs. De ISU is 

opgericht met als doel om kinderen van internationaal werkende 

ouders, die gemiddeld drie jaar in Nederland zijn, dezelfde kansen te 
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gekomen en gebleken dat het binnenhalen van internationals en het 

verengelsen van studies alleen maar een voordeel is voor de 

portemonnee van de universiteit/hogeschool en voor de Nederlandse 

jeugd vrijwel geen verdere voordelen heeft naast het nadeel van zich 

minder goed te kunnen ontwikkelen in de Nederlandse taal, hun 

leefruimte, woonmogelijkheden etc.  

Daarnaast staat Utrecht, en eigenlijk het overgrote deel van Nederland al 

helemaal volgebouwd en verdwijnt al het groen wat deze omgeving hier 

op de Uithof juist zo siert. Ik heb deze woonplek, naast het feit dat het 

dichtbij de leslocaties is, voornamelijk gekozen vanwege dit mooie groen 

dat mijn horizon kleurt als ik uit het raam kijk. Dit alles zal in mijn ogen 

verpest worden door het bouwen van nóg een gebouw op de Uithof, 

terwijl hier al zo onwijs veel staat.  

Om een andere optie te noemen: een groot deel van de lokalen in het 

Buys Ballotgebouw (BBG) bijvoorbeeld staat een groot deel van de tijd 

leeg. Deze ongebruikte, verwaarloosde lokalen kunnen veel beter eerst 

benut worden voor internationals dan de bouw van nog een heel gebouw 

dat volledig onnodig is aangezien er al meer dan genoeg voorzieningen 

zijn en de bouw hiervan geen echte essentiële waarde kent in mijn ogen.  

geven als ieder ander kind in Nederland. Internationale scholen bieden 

wereldwijd eenzelfde curriculum en instructietaal (Engels), zodat 

kinderen van land en school kunnen wisselen, zonder dat zij hierdoor 

een achterstand oplopen. De ISU levert ook een bijdrage aan de 

voorbereiding op of afronding van internationaal onderwijs van 

Nederlandse leerlingen die naar het buitenland vertrekken dan wel 

naar Nederland terugkeren. 

Er is geen verband tussen de internationale school en woonruimte 

voor (Nederlandse) studenten. De school zal lager en middelbaar 

onderwijs aanbieden, onderwijs waar de Universiteit Utrecht geen 

financiële baten van heeft. 

Voor de compensatie van groen wordt niet alleen gezocht naar 

mogelijkheden voor compensatie op het bouwvlak zelf, maar ook 

daarbuiten.  

 

 

5.2 

 

Natuur – en Milieuorganisaties worden niet actief betrokken bij de 

planvorming 

 

In het voortraject is contact geweest of zijn keukentafelgesprekken 

gevoerd met een aantal stakeholders over de komst en inpassing van 

ISU op deze locatie. Dit zijn bijvoorbeeld de directe buren zoals het 

RIVM, de Hogeschool Utrecht en het woonbestuur van het 

studentencomplex Cambridgelaan, maar ook het Buurtschap 

Amelisweerd Rhijnauwen, de direct omwonenden en Vrienden van 

Amelisweerd.  

 

5.3 

 

Er is al uit een prijsvraag een voorlopig ontwerp van de school. Hier 

vanuit is de concept bouwenvelop samengesteld. Een omgekeerde 

volgorde van werken. Zonder inspraak laat staan participatie. 

Bij het Plu hebben wij al meer dan 25 a 35 jaar ervaring met de 

Er is geen voorlopig ontwerp beschikbaar. Er heeft een aanbesteding 

plaatsgevonden met als doel een integraal ontwerpteam te selecteren. 

Onderdeel van de selectieprocedure is geweest het opstellen van een 

ontwerpvisie. De beelden die u heeft gezien, zijn beelden uit deze 

ontwerpvisie. Er zal nog een te plannen informatieavond worden 
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planvorming in de Uithof en hebben veel kennis. Ook hoe het niet moet. 

Niet aanvaardbaar dat voor de zoveelste keer een plan ontwikkeld wordt, 

dat niet past in het vigerende bestemmingsplan 

Het vigerende bestemmingsplan is tot stand gekomen na een uitgebreid 

proces en betrokkenheid participanten. Maar ook vooral naar een 

gedegen stedenbouwkundige visie op het totale gebied van de Uithof. 

 

georganiseerd na de afronding van het definitief ontwerp.  

 

 

 

 

 

 

 

 




