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Inleiding
Groen, open en sociaal

Wijkgroenplan Zuid

Het Utrechts college heeft het groen hoog in het vaandel staan. Een
speerpunt is het realiseren van een duurzame stad, waar iedere Utrechter
op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen. Bij het inrichten,
gebruik en beheer van de openbare ruimte en groen wil het college graag
bewoners betrekken.

In 2011 maakt de gemeente met wijkbewoners het wijkgroenplan voor
wijk Zuid: Hoograven en Lunetten. Het wijkgroenplan bestaat voornamelijk
uit een lijst met uitvoeringsprojecten. Het ‘Wijkgroenplan Zuid’ is in 2011
gereed, waarna ditzelfde jaar ook gestart wordt met de realisatie van een
project. De overige projecten worden verspreid over de komende twee tot
drie jaar gerealiseerd.

Het college zet in op de realisatie en uitvoering van het ‘Groenstructuurplan
Utrecht’ (2007), ook in wijken. Het groenstructuurplan beschrijft de wenselijke stedelijke groenstructuur in 2030. Dit is een robuuste structuur met
ruimte voor ecologie, landschap en cultuurhistorie. Het groenstructuurplan
wordt uitgewerkt in verschillende vervolgplannen, zoals het bomenbeleid
(2009) en verschillende wijkgroenplannen, waarvan dit er een is. In het
wijkgroenplan worden projecten beschreven om het groen op wijkniveau te
ontwikkelen aan de hand van bewonerswensen.
Het groenstructuurplan wordt gerealiseerd door projecten uit het meerjaren
groenprogramma. De wijkgroenplannen vallen hier ook onder. Per jaar is
hiervoor € 1,1 miljoen extra in het meerjaren groenprogramma beschikbaar. Concreet betekent dit dat er € 500.000 is voor elk wijkgroenplan. Met
wijkgroenplannen zoeken we aansluiting bij andere initiatieven in de wijk
en bij cofinanciering, zodat er een nog grotere impuls aan het groen en de
openbare ruimte gegeven wordt.
De betrokkenheid van bewoners bij projecten is een speerpunt van het
college. Bij de lerende en open stad past een participatieve lokale democratie: datgene wat met en door de samenleving kan gebeuren, wordt niet
alleen door de gemeente gedaan, maar juist gezamenlijk. Dit betekent voor
de wijkgroenplannen dat de bewoners de belangrijkste stem krijgen bij de
invulling van het wijkgroenplan: een gezamenlijke agenda voor het groen in
de wijk.

Het wijkgroenplan heeft als doel: meer, beter en toegankelijk groen in de
wijk. Met de verschillende projecten in dit wijkgroenplan wordt er aan dit
doel gewerkt. De projecten zijn verschillend van aard. Het opwaarderen
van de waterkwaliteit dient bijvoorbeeld een ecologisch doel maar zorgt
ook dat bij diezelfde ingreep een kanoroute wordt gerealiseerd. Er worden
moestuinen aangelegd, parkstroken en wandelpaden gerealiseerd, straten
vergroend, bijzondere groenstructuren versterkt, kortom een grote groene
impuls voor de wijk.
Niet alle projecten zijn even ver uitgewerkt. De mogelijkheid bestaat dat na
verdere verkenning projecten niet haalbaar zijn (bijvoorbeeld door ontbreken van technische mogelijkheden). Daarom zijn reserveprojecten geselecteerd die als alternatief dienen. Deze kunnen nog worden gerealiseerd als de
andere projecten voordeliger uitvallen.
De sociale participatieve opzet is het uitgangspunt bij het opstellen van
het wijkgroenplan. De wensen van bewoners, welke al grotendeels bij de
gemeente bekend waren maar tot op heden nooit konden worden gehonoreerd, zijn de basis voor dit wijkgroenplan. Een representatieve selectie
van wijkbewoners heeft met de gemeente hierin een keuze gemaakt. Dit is
vervolgens breder gecommuniceerd via de website van de gemeente en het
wijkbureau, social media, de lokale nieuwsbladen, wijkberichten en mondop-mond reclame. De inloopavond waar dit wijkgroenplan werd gepresenteerd is druk bezocht en de bezoekers waren allen verrast door de vele
mogelijkheden voor groen in de wijk. Een beschrijving van het proces is te
lezen op pagina 36.
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Algemeen:
Beeldbepalende bomenrij
Beeldbepalende laan
Groene zoom langs (Rijks)wegen en spoor
Kanaal
Waterlopen

Hoograven:
Parken en plantsoenen in vooroorlogs Hoograven

Hoograven

Parken in naoorlogs Hoograven
Singelpark Hoograven
Groen in naoorlogse stempels*
* flats en eengezinswoningen in een rechthoek die
meerdere keren is herhaald; gestempeld

Groene middenberm
Begraafplaats

Lunetten:
(natuurlijke) Parken
Natuurlijke waterlopen
Groene plekken in woonerven

Schematische weergave van
het groen in wijk Zuid
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Lunetten

Het groen in wijk Zuid
Analyse van het groen in de wijk
Bij de statr van het wijkgroenplan is een analyse gemaakt van wijk Zuid en
het groen. Wat zijn de kwaliteiten, gebruikswaarde en karakteristieken/
structuur van het groen en waar kan groen verbeterd of toegevoegd worden? Daarnaast is een inventarisatie van (groene) ontwikkelingen in de wijk
gemaakt waar dit wijkgroenplan al danniet op aansluit.
Het resultaat van de analyse vormt het vertrektpunt bij het bepalen van de
uitvoeringsprojecten.
Karakteristiek en structuur van het groen
Wijk Zuid bestaat uit Hoograven en Lunetten. Beide wijkdelen hebben
een karakteristieke en verschillende stedenbouwkundige en daarmee ook
groene structuur. Dit maakt dat het groen in wijk Zuid zeer gevarieerd is.
Hoograven
Hoograven bestaat uit twee duidelijk herkenbare delen. Een vooroorlogs
deel, ook wel Oud Hoograven genoemd, en een naoorlogs deel, Nieuw Hoograven.

gerekt vooroorlogs Hoograven. Net als het bebouwingspatroon heeft het
groen ook een structuur van lange lijnen. De rijtjeswoningen langs de straten hebben meestal voortuinen die destijds vaak een haag rondom hadden.
De Briljantlaan tot en met de Hooft Graaflandstraat is beplant als laan en
was de toenmalige grens van het vooroorlogs Hoograven. Langs de Vaartsche Rijn liggen her en der parken. Zij zijn veelal het restant van verdwenen
buitenplaatsen met omvangrijke tuinen die tussen die industriegebouwen
lagen of in onbruikgeraakte industrieterreinen.
De parken worden goed gebruikt en zijn gevarieerd: van een natuurlijk bos
tot speelterrein. Bewonersgroepen helpen bij het onderhoud ervan. Het overig groen is voornamelijk stuctuurbepalend zoals de laanbeplanting en de
groene middenberm van de Julianaweg, hoewel deze ook gebruikt wordt als
speelruimte door kleine kinderen. Het groen geeft dit dicht bebouwde deel
van Hoograven de nodige lucht en ruimte.

Vooroorlogs Hoograven
Het vooroorlogs Hoograven is in 1936 gebouwd door gemeente Jutphaas dat
een buurgemeente van Utrecht was maar later is geannexeerd. Destijds was
de Nieuwe Hollandse Waterlinie nog in werking, waardoor de schootsvelden
vrij van bebouwing moesten blijven. Het gebied dat overbleef voor bebouwing was een lange strook grond, parallel aan het industriegebied langs de
Vaartsche Rijn. Aan weerszijden van de Julianaweg verrees hierdoor een langerekte wijk. De Julianaweg was tot dan toe een inundatiekade, maar werd
voor de bouw gesloopt. De beide sloten aan weeszijde werden gedempt
voor de aanleg van een planstoen, ontworpen door Copijn. Wat later is ten
oosten van de W.A. Vultostraat een extra buurt toegevoegd met een centraal
plantsoentje; het Beatrixplein. Dit buurtje heeft eenzelfde parallelle opzet
als de rest van vooroorlogs Hoograven.
De langgerekte Julianaweg, Verlengde Hoogravenseweg en Briljantlaan tot
en met de Hooft Graaflandstraat vormen de hoofdstructuur van dit lan-

Vooroorlogs Hoograven met in het midden de Julianaweg
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Naoorlogs Hoograven
Naoorlogs Hoograven is na de Tweede Wereldoorlog gebouwd om de woningnood op te lossen. Het stedenbouwkundig plan voor naoorlogs Hoograven lijkt weinig op de stedenbouwkundige praktijk van voor de Tweede
Wereldoorlog. Het ontwerp werd niet langer opgebouwd uit tweezijdig
bebouwde straten met blokken woningen, maar was het een compositie van
geometrisch gerankschikte flats en eengezinswoningen, telkens herhaald
temidden van groene velden en bestraatte pleinen in een ruim opgezet
groenplan met een centraal liggende singel.
De groenstructuur heeft drie ruimtelijke bijzonderheden:
•
Naoorlogs Hoograven is de eerste samenhangende naoorlogse wijk van
Utrecht, waarin de groenvoorziening een nadrukkelijk mee-ontworpen
onderdeel vormt.
•
De singel met groenstructuur heeft de functie als bindend element, de
rijgdraad tussen de verschillende wooneenheden.
•
De uitgestrekte groenstructuur is inmiddels tot volle wasdom gekomen
en behoort tot de grootste groene ruimten van de stad.

Doordat Utrecht vergeleken met andere Nederlandse steden relatief laat begon met de bouw van naoorlogse wijken, naoorlogs Hoograven was in 1954
de eerste buiten de bestaande stad, is veel geleerd van steden die eerder
waren met de bouw. Hierdoor zijn in Utrecht enkele van de beste, mooiste
en gevarieerde naoorlogse wijken van Nederland te vinden. Naoorlogs Hoograven is daar één van. Dit zit niet zozeer in de architectuur of bouwtechniek, die naar huidige normen vaak tekort schiet, maar vooral in de ruime
stedenbouwkundige opzet en de groenstructuur. Het ontworpen groen in de
wijk beperkte zich niet tot geïsoleerde parken en plantsoenen, maar is door
de hele wijk getrokken, een tot dan toe ongekend aandeel groen in de wijk.

Naoorlogs Hoograven werd opgebouwd uit acht speciaal ontworpen hoven
of stempels (wooneenheden), waarin licht, lucht en ruimte centraal stond,
zoals in bijna elke naoorlogse wijk. Tot dan toe leefde het merendeel van
de bevolking in een dichtbebouwde stad waarin de kwaliteit van woningen
slecht was. Met de naoorlogse wijk kwam licht, ruimte en lucht binnen
bereik van de massa. De wooneenheden hebben ruime binnentuinen en een
centraal plein. Naar buiten toe, langs de singel liggen ruime buurtparken
en groenstroken. Vier parken zijn over de wijk verspreid: het Tolsteegplantsoen, Ridderhofplantsoen, Kastelenplantsoen en het Camminghaplantsoen.
De laatste drie zijn onderdeel van de singelstructuur, die zowel een scheidend element tussen wooneenheden is, als samen met de groene rand langs
de Waterlinieweg het bindende element van de hele wijk is. De opzet van de
parken was eenvoudig: ze waren opgebouwd uit een speelweide met bomen
en een grote variatie aan heesters, bloemvakken en borders. Tegenwoordig
resteren voornamelijk de speelweides en boombeplanting.

Naoorlogs Hoograven met centraal de singel, daarboven en -onder de stempels
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Lunetten
Lunetten is gebouwd in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw, nadat de
ergste woningnood was opgelost. De noodzaak voor hoogbouw en zeer
snelle ontwikkeling was niet meer nodig. Lunetten werd daarom een stedenbouwkundig experiment waarbij het één van de eerste nieuwbouwprojecten
in Nederland is met een nadrukkelijke rol voor toekomstige bewoners: meeontwerpen en inspraak.
Bij het stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met het bestaande
landschap. Oude kavelpatronen van boerderijen en waterlopen zoals de Oud
Wulverbroekwetering en het Inundatiekanaal zijn ingepast en nieuwe natuurlijke waterlopen door de wijk zorgen voor de waterhuishouding. Samen met
een lusweg, beplant met laanbomen, vormen zij de groene hoofdstructuur
van Lunetten. Ertussen liggen woonerven met veel groen en speelplekken.
Nagenoeg elk woonerf is aangesloten op één van de waterlopen. Hierdoor
is een netwerk van groene aders en haarvaten onstaan. Vanuit bijna iedere
woning is hierdoor het groen binnen handbereik.
De Oud Wulverbroekwetering als groene ader door Lunetten

Doordat Lunetten nabij de snelwegen A12 en A27 werd gebouwd is een ruime groene zoom langs de buitenzijde aangelegd; park De Koppel. Dit park
zorgt ervoor dat de geluidsbelasting in de wijk minimaal is. Het Beatrixpark
in het noorden van Lunetten herbergt Lunet 3 en 4. Zij zijn onderdeel van
het fortennetwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en een cultuurhistorische parel in de wijk. De wijk dankt haar naam aan deze lunetten. Het Inundatiekanaal, ook onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, verbindt
het Beatrixpark en De Koppel. De parken en het kanaal vormen een groene
gordel rondom Lunetten, waardoor de wijk echt als wijk te ervaren is, omdat
het los ligt van de stad eromheen.
De groenstructuur van Lunetten is zeer natuurlijk en hierdoor voor planten en dieren goede leefomgeving. Doordat de groenstructuur openbaar
toegankelijk is, is natuur onderdeel van het dagelijks leven van de bewoners. In het kinderrijke Lunetten komen kinderen al vroeg spelenderwijs in
aanraking met natuur. Bewoners zijn sterk betrokken bij het wel en wee van
het groen in de wijk. Er is een groene werkgroep die het beheerplan voor
Lunetten heeft opgesteld om de groene kwaliteit van de wijk te handhaven
en verbeteren.

Lunetten met de lusweg over een waterloop en woonerven
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Ontwikkelingskaart
In wijk Zuid vinden vele stedelijke ontwikkelingen plaats. Het zijn ontwikkelingsprojecten die te maken hebben met de bouw van woningen, kantoren,
voorzieningen en openbare ruimte, maar ook in het recente verleden heeft
de wijk zich op dat gebied ontwikkeld. Ontwikkelingsprojecten, gerealiseerd of gepland, met een groene component zijn op een kaart verwerkt; de
ontwikkelingskaart. Op deze kaart zijn ook uitgevoerde projecten vanuit het
Groene Web en het Leefbaarheidsbudget te zien. Voor de op de ontwikkelingskaart afgebeelde projecten geldt dat zij buiten de uitvoeringsprojecten
in dit wijkgroenplan vallen omdat daar reeds in het groen is geïnvesteerd.
Voor de grote kaart zie bijlage 1.
Groenstructuurplan
Het ‘Groenstructuurplan Utrecht’ (2007), geeft de visie op de stedelijke
groenstructuur. Via het Meerjarengroenprogramma (MGP) wordt de visie
projectmatig uitgevoerd. In en om wijk Zuid zijn enkele opgaven benoemd.
Deze vallen buiten het wijkgroenplan, omdat via de uitvoering van het
groenstructuurplan op termijn in het groen geïnvesteerd kan worden. Daarnaast heeft het wijkgroenplan het doel het groen op wijkniveau te ontwikkelen en niet op stedelijk niveau. De afbeelding geeft de weergave van het
deel van het groenstructuurplan in wijk Zuid weer.
Voor de grote kaart zie bijlage 2.

Bomenvisie
Deze kaart geeft de visie op de stedelijke boomstructuur weer. Het belangrijkste doel is het ontwikkelen van een samenhangende boomstructuur voor
de stad, gebaseerd op ruimtelijke, cultuurhistorische, ecologische en milieukundige uitgangspunten. Het is een nadere uitwerking van het Groenstructuurplan, maar dan specifiek voor bomen. De kaart geeft een koers voor
de toekomst. Projecten kunnen worden uitgevoerd vanuit het meerjaren
groenprogramma en het wijkgroenplan.
Voor de grote kaart en themakaarten zie bijlage 3.
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Parel- en Stimuleringskaart Wijkgroenplan 2008
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Belangrijke input voor de analyse van het groen in wijk Zuid is al in 2008
geleverd bij het opstellen van het toenmalige wijkgroenplan. Samen met bewoners zijn de knelpunten en kansen geïnventariseerd, maar ook het groen
dat zeer gewaardeerd wordt (parels). Dat groen kan als voorbeeld dienen
voor groen dat moet worden opgeknapt. In 2008 is voor de knelpunten en
kansen een zogenaamde Stimuleringskaart gemaakt. De plekken die op de
kaart zijn aangegeven verdienen een stimulering door het verbeteren of
toevoegen van groen. Voor de door bewoners gewaardeerde groene plekken
is een Parelkaart gemaakt; het zijn de groene parels van de wijk.
Voor grote kaarten zie bijlage 4 en 5.

Stimuleringskaart, 2008

Groene typering Lunetten, 2008

Groene typeringkaart Wijkgroenplan 2008
De sterke relatie tussen de stedenbouwkundige structuur en de daaraan
gekoppelde groenstructuur maakt dat de wijkdelen in wijk Zuid een sterke
eigen identiteit hebben. Die identiteit wordt door wijkbewoners en gemeente zeer gewaardeerd. Het groen valt echter op tal van plekken te verbeteren
of uit te breiden. Om de wijkidentiteit te behouden en versterken is bij de
aanpak van het groen en de geselecteerde projecten in dit wijkgroenplan de
identiteit het vertrekpunt. In 2008 zijn al verschillende groene bouwstenen
gedefinieerd die toegepast worden om het groen te verbeteren en identiteit
te versterken. Het resultaat is een kaart met groentyperingen; een soort
groene bouwstenendoos voor wijk Zuid. Per identiteit zijn diverse groene
bouwstenen mogelijk. Dit is niet alleen het vertrekpunt voor het wijkgroenplan, maar ook voor andere ontwikkelingen in de wijk zoals heraanleg van
openbare ruimte en beheer.
De kaart groentyperingen is in verschillende kleurvakken verdeeld. Die vlakken geven de groene- en stedenbouwkundige typering weer en de daarbij
passende en gewenste bouwstenen.
Voor grote kaarten zie bijlage 6 en 7.
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Projectenkaart
1.

Verbeteren groenstructuur singel

2.

Aanleg parkstrook Opaalweg

3.

Aanleg drie groene dwarsverbindingen

4.

Aanleg buurtmoestuinen

5.

Verbeteren waterkwaliteit

6.

Vergroenen ‘As Musketon’

7.

Vergroenen binnenterreinen

4
2
10

3

reserverprojecten:
8.

Groene gevels ‘De Musketon’

9

1

6
8

9.

Buurtbezemkast

10. Herstel sloot

5
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Het Wijkgroenplan Zuid
Selectie van de projecten
De afgelopen jaren zijn er in wijk Zuid vele momenten geweest waarop
bewoners gevraagd is naar hun wensen voor groen en openbare ruimte.
Denk aan wijkactieplan ‘Hoograven in de lift’, het project ‘Briljante Ideeën in
de openbare ruimte van Hoograven’ en Wijkwaterplan Zuid. Ook het vorige
wijkgroenplantraject uit 2008 leverde veel ideeën op. De aangedragen projecten konden niet direct worden uitgevoerd, omdat er geen uitvoeringsbudget beschikbaar was. De ideeën zijn bewaard en vormen nu het vertrekpunt
bij het bepalen van de uitvoeringsprojecten in dit wijkgroenplan.
Op 9 mei is een afvaardiging van Wijkraad Zuid en enkele bewoners bij
elkaar gekomen om samen met de gemeente een keuze te maken uit alle
wensen die er bekend waren. Om een goede keuze te maken is een aantal
randvoorwaarden gebruikt. Als een project aan meerdere voorwaarden voldeed, kwam het hoger op de lijst te staan. De randvoorwaarden zijn:
•
Het idee gaat over de openbare ruimte en heeft betekenis voor de wijk
en/of buurt;
•
Buurtbewoners ondersteunen het idee;
•
Het groen wordt eventueel aangelegd en/of beheerd door bewoners;
•
Het idee moet binnen drie jaar kunnen worden uitgevoerd;
•
Het idee grijpt niet in op veranderingen in de wijk die al door de gemeente zijn geprogrammeerd;
•
Het idee past binnen bestaand beleid en valt bij voorkeur buiten de
stedelijke groenstructuur;
•
Het project is technisch haalbaar.

Betekenis van de geselecteerde projecten in de wijk
De geselecteerde uitvoeringsprojecten van dit wijkgroenplan zijn nagenoeg
allemaal onderdeel van de groenstructuur in de wijk en buurt. In Hoograven
ligt het accent op het verbeteren en verder ontwikkelen van het groen op
wijkniveau. In Lunetten meer op buurtniveau, de wijkgroenstuctuur is daar
vrij goed. Uitdrukkelijk zijn er geen projecten geselecteerd die niet verder
gaan dan een individuele boom, plantsoentje of geveltuin. Hierdoor profiteert de hele wijk van de investering in het groen.

Sommige projecten pakken een grote groenvoorziening aan zoals het project dat de singel, en daarmee de beleving van water en groen, in Hoograven
verbeterd. Andere projecten zijn juist kleinschalig, maar hebben een groot
effect. Een voorbeeld is het verwijderen van de dam in het Inundatiekanaal.
Met deze ogenschijnlijk kleine ingreep wordt gestreefd naar een verbetering van het hele watersysteem in Lunetten met een hogere waterkwaliteit
en daarmee meer watergebonden ecologie. In de hierna volgende pagina’s
worden de geselecteerde uitvoeringsprojecten uiteengezet.
Het merendeel van de uitvoeringsprojecten heeft betrekking op de fysieke
groene ruimte, maar er zijn ook projecten die een sociale betekenis hebben.
Met buurtmoestuinen wordt groen toegevoegd, maar het sociale aspect is
ook belangrijk: bewoners komen met elkaar in contact, leren van elkaar,
hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor het
project Buurtbezemkast waarmee bewoners het groen helpen onderhouden.
Elk project zorgt voor een versterking van de groene wijkidentiteit zoals
beschreven in het hoofdstuk ‘Het groen in wijk Zuid’. Er wordt voortgeborduurd op het bestaande en ontbrekende groen en slechte groene delen worden in de geest van de wijk ontwikkeld; het groen is en wordt meer typisch
Hoograven en Lunetten.
Dit wijkgroenplan kan met het beschikbare budget helaas niet alle wensen
die zijn geformuleerd door zowel bewoners als gemeente, inwilligen met het
beschikbare budget. Daarom is vanaf pagina 38 de ‘Groene agenda voor de
toekomst’ opgenomen. Deze lijst kan bij ontwikkelingen in de toekomst als
inspiratiebron dienen om alsnog wensen in vervulling te laten gaan.

Positieve beoordeling
Op 14 juni is er een inloopavond op het Wijkbureau Zuid georganiseerd. De
avond werd druk bezocht en de projecten werden door de wijkbewoners
enthousiast ontvangen. Verschillende bewoners willen meedenken bij de
verdere uitwerken van de projectideeën tot concrete inrichtingsplannen en
willen helpen bij het onderhoud van het groen. Juist door deze samenwerking heeft het groen niet alleen een fysieke, maar ook een sociale betekenis
in de wijk. Het groen is van ons allemaal!
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Stadsontwikkeling

Project 1: Verbeteren groen-en wandelstructuur singel
Ambitie

Relatie met
groenstructuurplan

De singel aantrekkelijker maken voor mens,
plant en dier

• Ontwikkelen van een samenhangende groenstructuur

• Verbeteren bestaand groen
• Verhogen van de gebruikswaarde
Wat gaat er
gebeuren?

• Waterplanten aanplanten voor een betere wa-

•
Huidige situatie

•
•
•

terkwaliteit waardoor een hogere ecologische
waarde ontstaat
De groenstructuur (bomen, heestergroepen en
borders) aanvullen en versterken volgens de
‘60 ontwerpstijl waardoor het specifieke karakter van de singel versterkt wordt
De toegankelijkheid van de singel vergroten
door bijvoorbeeld aanleg van zitplekken
Herstel van cultuurhistorisch waardevolle oeverbeschoeiing (Utrechtse Constructie)
Singelstructuur verbinden met Vaartsche Rijn
en parkje voormalige steenfabriek

Betrokkenheid
bewoners

Bewoners worden betrokken bij de inrichtingsplannen

Overige betrokken
partijen

Stadswerken en HDSR
(Wijkwaterplan Zuid)

Budget

• Wijkgroenplan: € 50.000, als bijdrage aan het
wijkwaterplan

Planning uitvoering
Ligging in de wijk
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2012

1

Verbeteren groen- en wandelstructuur singel

Impressie toekomstig beeld

Concept Wijkgroenplan Zuid, augustus 2011 - 15

Stadsontwikkeling

Project 2: Aanleg parkstrook Opaalweg
Ambitie
Relatie met
groenstructuurplan

• Toevoegen groen binnen bebouwde kom
• Verbeteren bestaand groen
• Verhogen van de gebruikswaarde

Wat gaat er
gebeuren?

• Aanleg van een parkstrook met losse, gevari-

Huidige situatie

Betrokkenheid
bewoners
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eerde boomstructuur, eventueel aangevuld met
bloembollen en vaste planten
• Aanleg van een wandelpad in de as van de
parkstrook dat aansluit op (toekomstige) wandelpaden in de omgeving (Baden Powellweg,
parkstrook Waterlinieweg en Beatrixpark) en
straten, achterpaden en portiekuitgangen van
de aanliggende bebouwing. Langs het pad kunnen zitelementen staan
• Aanvullen van de bomenrij in de stoep van de
Opaalweg
Groot: er zijn al drie bewonersavonden gehouden waarbij bewoners en gemeente gezamenlijk de visie hebben ontwikkeld.

Overige betrokken
partijen

• Provincie Utrecht (subsidie openbare ruimte)
• Ontwikkelaar woontoren
• Prorail (bouwweg spoorverdubbeling)

Budget

• Wijkgroenplan: € 65.000

Planning uitvoering

Ligging in de wijk

De grasberm omvormen naar een parkstrook

Zuid: 2011, Noord: na 2015

2

Aanleg parkstrook Opaalweg

Impressie toekomstig beeld
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Project 3: Aanleg groene dwarsverbindingen
Ambitie

Relatie met
groenstructuurplan

Groene noord-zuid structuren Vaartsche Rijn,
Julianaweg en singel met elkaar verbinden door
de aanleg van groene oost-west verbindingen

• Toevoegen groen binnen bebouwde kom
• Ontwikkelen een samenhangende groenstructuur

Wat gaat er
gebeuren?

Een keuze maken uit de opties:

• De smalle straten die de dwarsverbindingen
vormen vergroenen met bomen en geveltuinen

• Vervangen slechte bomen en beplanten oude
en nieuwe boomspiegels

• Bewoners met voortuinen stimuleren boompjes

Huidige situatie

en hagen in de voortuin te planten.

• In smalle straten zonder voortuinen waar
vergroening met bomen en geveltuinen niet
mogelijk is kunnen plantenbakken worden
overwogen

Ligging in de wijk
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Betrokkenheid
bewoners

Groot: meerdere bewoners hebben zich
gemeld. Samen met hen wordt geselecteerd
welke straten het meest kansrijk zijn

Overige betrokken
partijen

‘Briljante Ideeën in de openbare ruimte’
(Wijkbureau Zuid, Gemeente Utrecht)

Budget

€ 75.000 (per verbinding € 25.000)

Planning uitvoering

2012

3

Aanleg groene dwarsverbindingen (Briljant Idee)
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Groene dwarsverbindingen
uit: Briljante Ideeën in de
openbare ruimte van Hoograven,
april 2011
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Project 4: Aanleg buurtmoestuinen
Ambitie

Relatie met
groenstructuurplan

Met buurtmoestuinen in ongebruikte binnenterreinen de leefbaarheid en sociale cohesie
verbeteren in de flat / wijk / buurt

• Verbeteren bestaand groen
• Verhogen van de gebruikswaarde

Wat gaat er
gebeuren?

In de stempels van Hoograven bevinden zich
veel ongebruikte binnenterreinen. Wanneer er
voldoende animo onder bewoners is kunnen
deze omgevormd worden tot (openbare) buurtmoestuin. Bewoners dragen zorg voor de aanleg en beheer, eventueel met ondersteuning

Betrokkenheid
bewoners

Groot: de Stichting Stadslandbouw Utrecht en
bewonersvereniging Rijp & Groen zoeken samen met overige betrokken bewoners lokaties
en beheerders voor de moestuinen.

Huidige situatie

Overige betrokken
partijen

•
•
•
•

Budget

• Wijkgroenplan: € 35.000. Er komt een bijdrage

Stichting Stadslandbouw Utrecht / Rijp & Groen
Nieuw Rotsoord
Portaal en Bo-ex (woningbouwcoöperaties)
‘Briljante Ideeën in de openbare ruimte’
(Wijkbureau Zuid, Gemeente Utrecht)

van de portefuille Stadslandbouw en er is cofinanciering van Bo-ex en Portaal.
Planning uitvoering

Ligging in de wijk
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2011-2012

4

Aanleg buurtmoestuinen (Briljant Idee)

Buurtmoestuinen
uit: Briljante Ideeën in de
openbare ruimte van Hoograven,
april 2011
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Project 5: Verbeteren waterkwaliteit
Ambitie

Relatie met
groenstructuurplan

Doorstroming van het water verhogen om
daarmee de waterkwaliteit te verbeteren en
ecologische waarde verhogen. Het recreatief
gebruik van het inundatiekanaal verhogen.

• Ontwikkelen een samenhangende groenstructuur

• Verbeteren bestaand groen
• Verhogen van de gebruikswaarde
Wat gaat er
gebeuren?
Huidige situatie

Betrokkenheid
bewoners

• De dam in het inundatiekanaal vervangen door
een brug waardoor de doorstroming van het
water toeneemt
• Door de dam te verwijderen wordt het kanaal
begaanbaar voor kano’s en schaatsers
• Het inundatiekanaal is een onderdeel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, een militair verdedigingswerk. Het militair verleden kan meer
zichbaar worden door de brug een militaire uitstraling te geven, bijvoorbeeld een geniebrug
zoals de Baileybrug
Groot: bewonersoverleg Lunetten (BOL) heeft
verbetering van de waterkwaliteit als belangrijke wens al op meerdere momenten aangegeven

Overige betrokken
partijen

• Wijkwaterplan (Stadswerken)
• Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Budget

• Wijkgroenplan: € 80.000 als bijdrage aan het
wijkwaterplan.

Ligging in de wijk

Planning uitvoering
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2012

5

Verbeteren waterkwaliteit door verwijderen dam

Impressie toekomstig beeld
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Stadsontwikkeling

Project 6: Vergroenen As Musketon
Ambitie

Relatie met
groenstructuurplan

Verhogen ecologische waarde van de gracht,
samenhang met overige natuurlijke waterlopen
creëren en visueel aantrekkelijk maken van de
As Musketon

• Ontwikkelen van een samenhangende groenstructuur

• Verbeteren bestaand groen
Wat gaat er
gebeuren?

Huidige situatie

Betrokkenheid
bewoners
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of op oevers, als dit beheermatig en technisch
mogelijk is
• Aanbrengen muurvegetatie op de kademuren
of creëren groeiomstandigheden waardoor de
muurvegetatie zich spontaan kan ontwikkelen
• Aanplanten van (inheemse) bomen langs de
gracht aan de zijde van het winkelcentrum
Een aantal bewoners heeft zich gemeld om
mee te denken tijdens het planproces

Overige betrokken
partijen

• Wijkwaterplan (Stadswerken en HDSR)

Budget

• Wijkgroenplan: € 35.000

Planning uitvoering

Ligging in de wijk

• Aanbrengen van beplanting in het water en/

2013

6

Vergroenen As Musketon

Impressie toekomstig beeld
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Project 7: Vergroenen binnenterreinen
Ambitie

Stenige openbare binnenterreinen vergroenen

Relatie met
groenstructuurplan

Toevoegen groen binnen bebouwde kom

Wat gaat er
gebeuren?

Huidige situatie

• Binnenterreinen aanplanten met diverse bomen
(afhankelijk van kabels en leidingen in de
ondergrond)
• Bewoners stimuleren geveltuinen aan te leggen
(aanleg i.s.m. Wijkbureau Zuid)
• Aanleg van groene plekken; plantsoentjes,
groene speelplek, hagen etc.
• Indien de aanleg van bovenstaand groen niet
mogelijk blijkt, kan overwogen worden plantenbakken te plaatsen

Betrokkenheid
bewoners

Groot. Er zijn veel aanvragen gedaan bij het
wijkbureau.

Overige betrokken
partijen

Geen

Budget

• Wijkgroenplan € 80.000 (bijvoorbeeld 4 x
€ 20.000)

Planning uitvoering

Ligging in de wijk
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2012 / 2013

7

Vergroenen openbare binnenterreinen

Impressie toekomstig beeld
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Project 8: Aanleg groene gevels ‘De Musketon’
Ambitie

Publiek gebouw voorzien van een groene gevel

Relatie met
groenstructuurplan

Toevoegen groen binnen bebouwde kom

Wat gaat er
gebeuren?

Huidige situatie

Betrokkenheid
bewoners
Overige betrokken
partijen

• Aanbrengen van gevelgroen met een technische (water- en grond) constructie (afhankelijk
van technische en beheermatige haalbaarheid)
• Of aanbrengen van klim- en leiplanten (afhankelijk van technische en beheermatige haalbaarheid)
Een aantal bewoners heeft zich gemeld om
mee te denken tijdens het planproces

• Gemeente Utrecht, Stadsontwikkeling;
Afdeling Vastgoed

• Gemeente Utrecht, Stadsontwikkeling, afdeling
Milieu en Duurzaamheid
Budget

Ligging in de wijk
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• Wijkgroenplan: € 20.000

Reserveproject

8

Groene gevels ‘De Musketon’

Impressie toekomstig beeld
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Project 9: Buurtbezemkast Hamersplantsoen
Ambitie

Stimuleren zelfbeheer

Relatie met
groenstructuurplan

Verhogen van de gebruikswaarde van het
bestaande groen

Wat gaat er
gebeuren?

• Bouwen van huisje voor opbergen van gereedschap met elektriciteit en water

• Zie ook ‘Briljante Ideeën in de openbare ruimte
van Hoograven’, april 2011 voor meer informatie

Betrokkenheid
bewoners

Beheergroep omwonenden Hamersplantsoen

Overige betrokken
partijen

‘Briljante Ideeën in de openbare ruimte’
(Wijkbureau Zuid, Gemeente Utrecht)

Budget

€ 10.000

Ligging in de wijk
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Reserveproject

9

Buurtbezemkast Hamersplantsoen

   

   

Buurtbezemkast
uit: Briljante Ideeën in de
openbare ruimte van Hoograven,
april 2011
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Project 10: Herstel sloot Beatrixpark

Ligging in de wijk
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Ambitie

Landschappelijke karakteristiek van het
Beatrixpark versterken en uitbreiden van leefgebied watergebonden planten en dieren

Relatie met
groenstructuurplan

Verbeteren bestaand groen

Wat gaat er
gebeuren?

Gedempte sloot langs houtwal uitgraven

Betrokkenheid
bewoners

Wens van het Bewoners Overleg Lunetten (BOL)

Overige betrokken
partijen

Prorail (watercompensatie voor de spoorverdubbeling)

Budget

€ 25.000

Planning uitvoering

na 2011

Reserveproject

10 Herstel waterloop Beatrixpark

Indicatie te herstellen sloot
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Financieel overzicht
Hoograven
Project

Budget Wijkgroenplan

Co-financiering / Bijdrage

Totaalbudget project

1

Verbeteren groen-en wandelstructuur singel

€ 50.000

Bijdrage aan wijkwaterplan

€ 120.000

2

Aanleg parkstrook Opaalweg

€ 65.000

Cofinancier: Provincie Utrecht

€ 140.000

3

Aanleg groene dwarsverbindingen

€ 75.000 (3 x € 25.000)

n.v.t

€ 75.000

4

Aanleg buurtmoestuinen

€ 35.000

Cofinanciers: Wijkbureau Zuid,
Portaal, Bo-ex ‘91

€-

Totaal Hoograven

€ 225.000

€ 335.000

Lunetten
Project

Budget Wijkgroenplan

Co-financiering / Bijdrage

Totaalbudget project

5

Verbeteren waterkwaliteit door verwijderen dam

€ 80.000

Bijdrage aan wijkwaterplan

€ 380.000

6

Vergroenen As Musketon

€ 35.000

Cofinancier: Wijkwaterplan

€ 50.000

7

Vergroenen binnenterreinen

€ 80.000

Cofinancier: Leefbaarheidsbudget

€ 100.000

Totaal Lunetten

€ 195.000
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€ 530.000

Reserveprojecten*
Project

Budget Wijkgroenplan

Co-financiering

Totaalbudget project

8

Aanleg groene gevels ‘De Musketon’

max € 20.000

min. € 10.000

€ 30.000

9

Buurtbezemkast Hamersplantsoen

€-

€ 10.000 leefbaarheidsbudget

€ 10.000

10

Herstel sloot Beatrixpark

max € 25.000

€ 25.000 mogelijk extern

€ 50.000

Totaal reserveprojecten*

€ 45.000

€ 45.000

€ 90.000

Project

Budget Wijkgroenplan

Co-financiering

Totaalbudget

1-4

Hoograven

€ 225.000

€ 110.000

€ 335.000

5-7

Lunetten

€ 195.000

€ 355.000

€ 550.000

Totaal

€ 420.000

€ 465.000

€ 885.000

Reserveprojecten*

€ 45.000

€ 45.000

€ 90.000

Raming totaal Wijkgroenplan Zuid

8-10

* Reserveprojecten worden ingezet als andere projecten goedkoper uitgevoerd worden of aanzienlijk duurder uitvallen en daardoor niet meer haalbaar zijn. Die projecten kunnen dan gewisseld worden met reserveprojecten.
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Doorlopen proces
Najaar 2007

12 april 2011

Start Wijkgroenplan Zuid. Dit project heeft geen uitvoeringsbudget. Er wordt
een integrale visie op het wijkgroen samengesteld vanuit verschillende
vakdisciplines van de gemeente, belangenverenigingen en bewonersgroepen
in de wijk.

Selectie van de meest kansrijke en gewilde projecten met een groepje bewoners; een aantal wijkraadsleden en bewoners die door de wijkraad zijn
uitgenodigd op basis van hun kennis en expertise in de wijk.

Voorjaar 2008
Wijkgroenplan Zuid inhoudelijk bijna gereed. Het college wijzigt van samenstelling. Na herprioritering van de financiën wordt het wijkgroenplan
stopgezet.
Zomer 2010
Het nieuwe college trekt extra geld uit voor groene en sociale projecten. Per
wijk wordt een budget van € 500.000 uitgetrokken om een wijkgroenplan te
maken en uit te voeren.
Najaar 2010
Start Wijkgroenplan Zuid in samenwerking met het Wijkbureau Zuid. Interne
analyse van de laatste stand van zaken op gebied van (groene) ontwikkelingen in de wijk.
1 maart 2011
Overleg met Wijkraad Zuid over de te kiezen participatiemethode. Er wordt
besloten om geen nieuwe vragen op te halen bij wijkbewoners, maar alle al
eerder ingediende projecten vanaf najaar 2007 tot en met 2011 te verzamelen en daaruit te kiezen. Er is voldoende input.
Maand maart 2011
Verzamelen bestaande ideeën. Bronnen hiervoor zijn de ‘Briljante Ideeën
in de openbare ruimte van Hoograven’, het ‘beheerplan Lunetten’ van
het Bewoners Overleg Lunetten (BOL), het leefbaarheidbudget, het oude
wijkgroenplan en de meldingen over de openbare ruimte die gedaan zijn bij
Stadswerken.
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Maand april & mei 2011
Uitwerken van de ideeën en aansluiting zoeken bij lopende initiatieven zoals
het wijkwaterplan. Aankondiging van de bewonersavond in juni via verschillende media zoals wijknieuws, websites en twitter.
14 juni 2011
Inloopavond Wijkbureau Zuid. Hier zijn de 7 geselecteerde projecten en de 3
reserveprojecten gepresenteerd en konden bewoners vragen en opmerkingen plaatsen. Vrijwel alle opmerkingen waren positief.
Maand juni & juli 2011
Afronding Wijkgroenplan Zuid en bespreking staf Groen
Augustus 2011
Ter besluitvorming naar college
Najaar 2011
Start met de uitvoering

Vervolg
Het wijkgroenplan is de agenda voor het groen in de wijk. Na vaststelling
zullen er voor de verschillende projecten projectleiders benoemd worden
om de realisatie op te nemen. De regie over de uitvoering ligt bij Stadsontwikkeling, afdeling Stedenbouw
De gekozen projecten zijn niet allemaal in dezelfde fase, sommige zijn al
klaar voor uitvoering en anderen moeten nog worden uitgewerkt. Het project Parkstrook Opaalweg is al bijna helemaal uitgedacht in samenwerking
met bewoners en klaar om uitgevoerd te worden, maar het is bijvoorbeeld
nog niet duidelijk hoe de straten van project Groene dwarsverbindingen in
Hoograven vergroend gaan worden om de groene verbindingen te vormen.
Dat proces start na vaststelling van dit wijkgroenplan.
De gemeente spant zich in om de uitvoering zoveel mogelijk binnen deze
collegeperiode gerealiseerd te krijgen. De direct omwonenden van de
projecten krijgen tegen de tijd dat een project verder in uitvoering gaat
hierover bericht.
Als een project onverhoopt niet uitgevoerd kan worden dan zijn er drie
reserveprojecten benoemd waar het geld in geïnvesteerd kan worden.
Binnen een paar jaar zal er veel groen aan de wijk zijn toegevoegd, bestaand
groen verbeterd en beter zijn ontsloten.
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Groene agenda voor de toekomst
De totstandkoming van dit wijkgroenplan heeft geleid tot meer wensen
en aandachtspunten voor het groen en de openbare ruimte in de wijk dan
er met het beschikbare budget kan worden gerealiseerd. Om deze ideeën
voor de toekomst te behouden is de hierna volgende lijst opgesteld. De lijst
bevat de wensen van bewoners en gesignaleerde knelpunten en kansen
door de gemeente. Deze lijst kan als inspiratiebron dienen wanneer er groot
onderhoudsprojecten plaatsvinden, wanneer leefbaarheidbudget aanvragen
moeten worden beoordeeld of wanneer er nieuwe visies worden gemaakt op
delen in de wijk. Daarmee kunnen projecten van deze lijst alsnog gerealiseerd worden.

Hoograven
Baden Powellweg
De groene strook langs het spoor kan voor de wijk als park gaan dienen
met mogelijkheden voor spel, verblijf en schooltuinen. De fietsroute richting
Lunetten-Houten is een belangrijk onderdeel van de strook. Hierbij moet er
ook aandacht zijn voor wandelaars, waarbij aansluiting met wandelroutes
in de omgeving, zoals richting Beatrixpark, belangrijk zijn zodat ommetjes
ontstaan. Het spoortalud staat in verbinding met het buitengebied. Via dit
talud komen planten en dieren de stad in en het is daarmee een ecologische
verbinding.
Realisatie: Mogelijk na 2015 als de strook heringericht wordt n.a.v. werkzaamheden spoorverdubbeling.

Baden Powellweg
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Begraafplaats Tolsteeg

Begraafplaats Tolsteeg, wandelroute
Deze schitterende begraafplaats kan onderdeel uit maken van diverse ommetjes. Hierbij kan de wandelroute zowel over als achterlangs de begraafplaats lopen.
Realisatie: Niet mogelijk in nabije toekomst.
Begraafplaats Tolsteeg, randen
De randen van de begraafplaats zijn zeer rommelig. Dit komt deels door
achterstallig beheer en door bomen die verdwenen zijn door ziekte. Door
de randen te herstellen in de formele stijl van de begraafplaats, maakt de
buitenzijde weer duidelijk dat er een bijzondere begraafplaats ligt. Dit kan
door het herstel van bomenrijen, aanplant van een wintergroene heg met
daarachter heestergroepen.
Realisatie: Mogelijk bij groot groenonderhoud op de begraafplaats of via
nota kapitaalgoederen.
Briljantlaan tot en met Hooft Graaflandstraat
Deze straat heeft een onderbroken fraaie laanbeplanting en de groeiomstandigheden zijn matig. Met herstel, beheer en zorg voor goede groeiomstandigheden kan het een beeldbepalende laan worden. Dit is te realiseren
door toevoegen van hagen. De hagen kunnen ook fijnstof afvangen van het
autoverkeer, waardoor de luchtkwaliteit verbetert.
Realisatie: Mogelijk bij groot onderhoud aan de weg en beheer van de
bomen of via MGP Hoofdbomenstructuur.

Briljantlaan - Hooft Graaflandstraat

Boomstructuur naoorlogs Hoograven
Naoorlogs Hoograven heeft een fraai ontworpen boomstructuur. De singel is
er één van, maar ook de boombeplanting in de stempels en straten is beeldbepalend. Door de tijd heen is de eenduidige boomstuctuur verzwakt door
de kap van bomen en ziekte, en herplanten met andere boomsoort en -orde.
De unieke naoorlogse boomstructuur verdient behoud en herstel.
Realisatie: Mogelijk bij groot onderhoud en beheer.
‘T Goylaan
Deze weg is beplant met monumentale platanen. Op enkele plekken ontbreken deze bomen in de bomenrij. Deze kunnen aangevuld worden. Tevens
kan er meer groen langs de weg worden gerealiseerd door de aanleg van
grasbermen met bloembollen op plekken waar nu verharding ligt. Dit maakt
‘t Goylaan een duidelijker onderdeel van de Utrechtse binnenring die voornamelijk bomen in bermen heeft.
Door de grote verkeersdrukte is deze weg een barrière voor met name wandelaars. Er zijn goede oversteekplaatsen nodig om dit te verminderen.
Realisatie: Mogelijk bij groot onderhoud aan de weg en beheer van de
bomen.
Julianaweg
In het dichtbebouwde vooroorlogse Hoograven kan de brede middenberm
dienst doen als parkruimte door het toevoegen van bloemrijke perken,

‘T Goylaan

Julianaweg

heesters en bomen. De stedelijke ecologie kan hier ook van profiteren. Een
bedreiging voor de continue groene middenberm is de parkeerdruk op de
Julianaweg. Hiervoor zullen maatregelen moeten worden bedacht.
Realisatie: Mogelijk bij groot onderhoud aan de weg en renovatie van het
groen en speelplekken.
Nieuw Rotsoord
Dit gebied heeft een belangrijke functie als informatievoorziening voor de
wijk op het gebied van ecologie. De educatie kan worden aangevuld met o.a.
voorbeelden van groene daken die als inspiratie voor wijkbewoners dienen.
Nieuw Rotsoord is ook een speelplek. De integratie van natuur met spelen
kan hier een goede toevoeging zijn op de milieueducatie door het realiseren
van natuurspeeltuinen.
Realisatie: Mogelijk door Nieuw Rotsoord zelf of subsidie.
Onderdoorgang Waterlinieweg
Dit tunneltje is via de Oude Liesbosweg de verbinding tussen Hoograven
en Lunetten. Bewoners ervaren het als sociaal onveilig omdat het een smal,
laag en donker tunneltje is. Dit gevoel kan worden weggenomen met meer
ruimte en licht. Met verlaging van het voetpad tot het fietspadniveau wordt
dit ruimtelijk effect bereikt. Daarbij kan het ook als verbinding voor dieren
gaan dienen.
Realisatie: Mogelijk bij groot onderhoud of andere investering.

Onderdoorgang Waterlinieweg
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Oude Houtensepad

Salamanderpad

Het in ere herstellen van deze verbinding onder het spoor door zal de Bokkenbuurt van Hoograven beter met de stad verbinden. Daarnaast maakt het
wandelingen mogelijk langs en over de bijzondere begraafplaats Soesterbergen.
Realisatie: Niet mogelijk in nabije toekomst.

Het Salamanderpad is een mooie wandelroute langs de Vaartsche Rijn. Daar
waar dit pad aansluit op ‘t Goylaan is de situatie niet optimaal. Hier loopt
het pad in een smalle doorgang langs het brugwachtershuisje. De wandelroute kan verbeteren door het brugwachtershuisje te verplaatsen of op te
heffen.
Realisatie: Mogelijk als de bediening van bruggen via een centraal punt
wordt geregeld.

Plantsoen Plettenburgh
Door dit plantsoen om te vormen naar een parkje voor de buurt en het
naastgelegen ouderencentrum krijgt de omgeving er een ruime, groene
verblijfsruimte bij.
Realisatie: Mogelijk via Leefbaarheidsbudgetaanvraag door bewoners.
Prinses Beatrixplein e.o.
In dit deel van vooroorlogs Hoograven is de openbare ruimte hoofdzakelijk
stenig. Het actief stimuleren van geveltuinen kan de straten in dit wijkje een
groenere uitstraling geven.
Realisatie: Mogelijk via Leefbaarheidsbudgetaanvraag door bewoners.

Plantsoen Plettenburgh
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Prinses Beatrixplein e.o.

School Duurstedelaan
Bij de ontwikkeling van deze school kan een openbare speelplaats worden
gerealiseerd.
Realisatie: Planvorming bezig.
Vaartsche Rijn
De oevers van dit kanaal kunnen voor bewoners van Hoograven en Rivierenwijk een belangrijke groene verblijfplaats en wandelroute langs het water
worden.
Realisatie: Ter hoogte van Rotsoord in de nabije toekomst mogelijk door
ontwikkeling woningen en aanleg van openbare ruimte. Op langere termijn
kan de oever langs Rivierenwijk via het Meerjarengroenprogramma of via
Wijkgroenplan Zuidwest verbeterd worden.

Vaartsche Rijn

Viaduct Amethistweg
Dit viaduct is een belangrijke wandelverbinding tussen het Beatrixpark en
Hoograven en de fietsroute Lunetten-Centrum Utrecht. Het heeft een donker
en grauw karakter en wordt hierdoor als sociaal onveilig ervaren. Het aanpakken van deze uitstraling in combinatie met een ecologische verbinding
tussen Beatrixpark en Hoograven zal deze verbinding verbeteren.
Realisatie: Mogelijk bij geplande realisatie woontoren t.h.v. het viaduct in
de hoek Amethistweg-Waterlinieweg.
Viaduct ‘t Goyplein
Het verbeteren van de kwaliteit van de onderdoorgang geeft de fiets- en
wandelverbinding tussen Hoograven en Lunetten meer betekenis als belangrijke verbinding tussen beide wijken. Daarnaast kan ‘t Goyplein meer cachet
krijgen als entree van de stad komend vanaf de Waterlinieweg. Bijvoorbeeld
door bijzondere boombeplanting, aansluitend op de lusweg-’t Goy.
Realisatie: Mogelijk bij groot onderhoud.
Zwerfvuil
In de openbare ruimte van Hoograven is op sommige plekken veel zwerfvuil
te vinden. Dit geeft een verwaarloosd en rommelig beeld. Het opruimen en
tegengaan van zwerfvuil geeft de openbare ruimte op eenvoudige manier
een hogere kwaliteit.
Realisatie: Mogelijk via dagelijks beheer in de wijk.

Brug Beatrixpark
De brug over de gracht tussen Lunet 3 en 4 kan worden verhoogd waardoor
in de winterperiode het water eerder dicht vriest. Dit maakt schaatsommetjes rondom de lunetten mogelijk.
Realisatie: Reeds uitgevoerd vanuit het Wijkwaterplan Zuid
De Koppel
Het park heeft een natuurlijk karakter. Dit leent zich voor spelen in de natuur met bijvoorbeeld natuurspeeltuinen of indirecte speelaanleiding, zoals
een liggende boom. Kinderen komen daarmee al spelend in aanraking met
natuur.
Realisatie: Aanleg en beheer natuurspeeltuin mogelijk via De Koppelsteede
(Natuur- en Milieucommunicatie)
Lunettense Ring
Deze lusweg door Lunetten heeft een kenmerkende boombeplanting van
rijen Iepen. Daar waar hiaten in de rijen zijn ontstaan kunnen nieuwe bomen
worden geplant. Een grasberm is ook onderdeel van de bomenrijen. Deze
kan op plaatsen waar dit mogelijk is worden aangelegd door het verwijderen
van overbodige verharding.
Realisatie: Mogelijk via groot onderhoud aan de weg en boomonderhoud.

Lunetten

Viaduct Amethistweg

Viaduct ‘T Goyplein

Lunettense Ring
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Inundatiekanaal

Tussen de sporen

Het inundatiekanaal is een belangrijke historische lijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met dit kanaal werd het land voor de lunetten onder water
gezet om de vijand te weren. Inmiddels heeft het zich ontwikkeld tot een
belangrijke ecologische lijn. De beleving van de historie en ecologische
waarden kan verbeterd worden door verblijf en routes een prominentere
plek te geven. Dit kan in combinatie met het verduidelijken van (historische)
beplanting. Ook het bereikbaar en bruikbaar maken van het water door
de aanleg van bijvoorbeeld kleine aanlegsteigers voor kano’s versterkt het
gebruik van dit water. Door de koppeling met de grachten van Lunet 3 en 4
kunnen deze via het water worden ervaren.
Realisatie: Mogelijk op termijn via programmering Meerjarengroenprogramma en/of Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Dit geïsoleerd liggende gebied is een onderdeel van het voorland van de
vier lunetten. Dit voorland werd bij militaire dreiging onder water gezet om
de vijand te weren. Vanuit deze bijzondere (cultuurhistorische) betekenis
is het gewenst dit gebied open en groen te houden/maken. Dit kan tevens
als basis dienen voor het ontwikkelen van recreatie en/of stadslandbouw in
het gebied. Het kan een belangrijk groen uitloopgebied voor bewoners van
Lunetten, Hoograven en Sterrenwijk worden.
Realisatie: Mogelijk door aan te sluiten op diverse ontwikkelingen in het
gebied en/of uitvoering van Gebiedsvisie De 4 Lunetten op de Houtense
Vlakte.

Singels
Deze groenblauwe drager van natuurlijke waterlopen in Lunetten heeft een
hoge natuurwaarde door natuurlijk beheer. Het brengt de natuur diep de
wijk in. Bijna elk erf of hof ligt aan één van de natuurlijke singels en is daarmee een belangrijk groengebied voor de buurt. Dit kan een extra impuls
krijgen door aandacht te schenken aan verblijfsruimtes in de vorm van bankjes in samenhang met wandelpaden. Belangrijk hierbij is dat de inrichting
ervan zich voegt naar de natuurlijke sfeer.
Realisatie: Mogelijk via Leefbaarheidsbudgetaanvraag door bewoners.
Talud Waterlinieweg
Onderaan het talud van de Waterlinieweg en langs het volkstuinencomplex
lopen sloten. De oevers van deze sloten kunnen een hogere ecologische
waarde krijgen door de aanleg van natuurvriendelijke oevers.
Realisatie: Mogelijk via uitvoering Wijkwaterplan Zuid.
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Verbinding Amelisweerd
Dit is de belangrijkste fiets- en wandelverbinding naar de landgoederen van
Amelisweerd. Met de koppeling aan een toekomstige verbinding langs de
Oud Wulverbroekwetering ontstaan wandelommetjes door dit voormalige
inundatieveld van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Realisatie: Mogelijk door al voorziene langzaamverkeersroute LunettenUithof.
Verbinding Lunet 1 t/m 4
Het verbeteren van deze verbinding over de sporen tussen de verschillende
lunetten maakt het aantrekkelijk verschillende ommetjes richting Lunet 1,
Kromme Rijn en de schitterende begraafplaatsen Soesterbergen en Kovelswade ten noorden van het spoor te maken. De verbetering ervan kan ook de
historische relatie tussen de verschillende lunetten duidelijk maken.
Realisatie: Mogelijk door aan te sluiten op diverse ontwikkelingen in het
gebied en/of uitvoering van Gebiedsvisie De 4 Lunetten op de Houtense
Vlakte.

Verbinding Maarschalkerweerd
Een wandel- en fietsverbinding onder de sporen langs de Oud Wulverbroekwetering geeft Lunetten een directe verbinding met de sportvelden
van Maarschalkerweerd. Het is daarnaast een vergroting van de ommetjes.
De Oud Wulverbroekwetering kan hierbij ecologisch waardevol worden door
de aanleg van natuurvriendelijke oevers, waardoor het als ecologische verbinding kan gaan functioneren.
Realisatie: Mogelijk door reeds voorziene langzaamverkeersroute LunettenUithof.
Waterverbinding
De Oud Wulverbroekerwetering loopt onder het spoor door een lange koker.
Om samenhang in de waterstructuur aan te brengen is zoveel als mogelijk
zichtbaar water van belang. Open water zorgt ook voor de landschappelijke en ecolologische verbinding tussen Lunetten en het terrein tussen de
sporen.
Realisatie: Technisch niet mogelijk.
Woonerven en hoven
Een kenmerk van Lunetten zijn de woonerven en binnenhoven. De erven
zijn hoofdzakelijk verhard en dienen veelal als parkeerplaats waartussen
veel plantsoenen en perken liggen. De hoven zijn vaak weelderig groene
binnenruimten tussen de gebouwen. Deze hoven zijn rijkelijk voorzien van
speelplekken en informele verblijfsruimten. Vaak zijn beide gefragmenteerd

Inundatiekanaal

Singels

ingericht wat veel restruimte en ondefinieerbare plekken veroorzaakt. Deze
verwaarlozen snel. Om dit tegen te gaan is het belangrijk constant aandacht
te hebben voor het onderhoudsniveau. Bij eventuele herinrichting van de
hoven is het noodzaak extra aandacht te schenken aan de overgang tussen
privé en openbaar terrein. Deze overgangen zijn vaak onduidelijke, rommelige zones en bepalen hierdoor de kwaliteit van een hof. Voor de erven
geldt dat bij een herinrichting aandacht moet uitgaan naar een eenduidige
parkeeroplossing, nu is het vaak rommelig en daarom worden ook auto’s
geparkeerd op plekken die voor een ander gebruik zoals spelen en verblijf
zijn bedoeld.
Realisatie: Mogelijk bij herinrichting.

Algemeen
Beeldkwaliteit inrichtingsmaterialen
In het recente verleden is diverse openbare ruimte in wijk Zuid heringericht.
Op sommige plekken is daarbij nieuw, maar minder kwalitatief en esthetisch
materiaal gebruikt. Voorbeeld is het vervangen van gebakken klinkers door
betonsteen. Op de langere termijn neemt hierdoor de beeldkwaliteit af: gebakken materiaal verouderd mooi terwijl materiaal van beton juist lelijker en
grauw wordt. Daarmee wordt de hele beeldkwaliteit van de wijk minder.
Realisatie: Bij heraanleg streven naar kwalitatief hoogwaardig en esthetisch
materiaal of hergebruik van bestaand materiaal.

Tussen de sporen
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Bijlage 1: Ontwikkelingen wijk Zuid
= Programma SO 2011-2015
(met groen en openbare ruimte)

= Leefbaarheidsbudget
(groen en openbare ruimte)

SO-1 BEFU-terrein (7.01)

L-1

SO-2 Duurstedelaan (7.02)

L-2

Verbetering speelplek

SO-3 Nieuw Plettenburg (7.03)

L-3

Bloembollen

SO-4 School Ridderlaan (7.04)

L-4

Vissteiger

SO-5 Opaalweg/Amethistweg (7.05)

L-5

Fontijn

SO-6 Prozeeterrein (7.06)

L-6

Speeltoestel

SO-7 Onyxweg (7.07)

L-7

Brug

SO-8 Vicona (7.08)

L-8&9 Opknappen binnenterrein

SO-9 Hart van Hoograven Zuid (7.10)

L-10&11 Hofjes

SO-10 Zwarte Woud (7.11)

L-12 Verbetering speelplek

SO-11Oudegeinlaan (7.12)

L-13 Uitbreiding speelplek

SO-12 Driewerf (7.13)

L-14 Zelfbeheer

SO-13 Steenfabriek

L-15&16 Verbetering speelplek

SO-14 De Boo-locatie

L-17 Verbetering binnenterrein

SO-15 Lunet 4

L-18 Aanleg tuin

= Groene Web

= SO Programma uitgevoerd
(met groen en openbare ruimte)

Ligstoelen

G-1t/m3 Ecologie
(Hoppend langs Vaartsche Rijn)

= Spoorverdubbeling
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G-4 & 5 Salamanderpoelen
G-6

Groene verbinding

G-7

Verbetering oevers

Bijlage 2: Groenstructuurplan wijk Zuid
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Cultuurhistorische boomstructuur

Ruimtelijke boomstructuur

Verklaring:
- doorgaande lijnen: bestaande boomstructuur
- stippellijnen: ontbrekende schakels boomstructuur
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Ecologische boomstructuur

Bijlage 3: Bomenbeleid wijk Zuid
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Bijlage 4: Parelkaart (Wijkgroenplan Zuid, 2008)
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Bijlage 5: Stimuleringskaart (Wijkgroenplan Zuid, 2008)
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Bijlage 6: Groene typering Hoograven (Wijkgroenplan Zuid, 2008)
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Bijlage 7: Groene typering Lunetten (Wijkgroenplan Zuid, 2008)
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