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1.  inleiding
Voor� u ligt het Stedenbouwkundig plan Haar�zicht. In het kader� van 
het zelfr�ealisatiemodel is dit Stedenbouwkundig plan opgesteld 
door� de Gr�oep Haar�zicht, bestaande uit AM en Bunnik Pr�ojekten. 
Uitgangspunt en toetsingskader� voor� dit Stedenbouwkundig 
plan is de in december� 2012 door� de gemeenter�aad van Utr�echt 
vastgestelde Ontwikkelvisie Haar�zicht. De  in  deze  ontwikkelvisie 
genoemde ambities  en r�andvoor�waar�den zijn in dit plan ver�der� 
uitgewer�kt. Afwijkingen ten opzichte van de Ontwikkelvisie 
Haar�zicht zijn benoemd in 1.3

Het plan is in samenwer�king met de Klankbor�dgr�oep Haar�zicht, 
als adviser�end or�gaan, tot stand gekomen. De ambtelijke 
toetsing heeft in de per�iode juli tot en met december� 2015 
plaatsgevonden.

1.1  Leeswijzer

De hoofdstukken 1 t/m 11 betr�eft de studie die ver�volgens leidt 
tot het Stedenbouwkundig plan met voor�beeldver�kaveling en 
r�andvoor�waar�den in hoofdstuk 12.

1.2  De ambitie voor HaarzicHt

In de Ontwikkelvisie Haar�zicht wor�den de volgende ambities 
ver�woor�d:

•	 Creëren	van	een	omgeving	waar	het	fijn	wonen	is.	
•	 Inspelen	 op	 de	 omgeving	 en	 recente	 ruimtelijke	

ontwikkelingen. 
•	 Optimaal	benutten	van	de	aanwezige	potenties	van	het		

omliggende landschap. 
•	 Het	 vormen	 van	 een	 eenheid	 met	 de	 bestaande	

bebouwing en de omgeving. 
•	 Zorgen	voor	verweving	met	Vleuten	en	het	spreiden	van	

ver�keer� uit het gebied. 
•	 Creëren	 van	 een	 gebiedseigen	 identiteit	 en	 een	

ontspannen sfeer� en tegelijker�tijd passend bij de dor�pse 
sfeer� van Vleuten. 

•	 Respecteren	van	de	geschiedenis	van	het	gebied.	
•	 Een	 toekomstbestendige	 leefomgeving,	 die	 bestand	 is	

tegen ver�ander�ingen in de tijd. De toekomstwaar�de hangt 
af van flexibiliteit (de mate waar�in de bouweenheden 
kunnen inspelen op toekomstige wijzigingen in de 
samenstelling van huishoudens), aanpasbaar�heid 
(gebr�uiksmogelijkheden voor� minder�validen) en 
duur�zaamheid (beper�king ener�giever�br�uik en gebr�uik 
van zo min mogelijk milieubelastende mater�ialen). 

Hoewel Haar�zicht deel uitmaakt van de gr�ote Utr�echtse 
uitbr�eidingslocatie Leidsche Rijn, kr�ijgt Haar�zicht toch een geheel 
eigen landelijk en dor�ps kar�akter�.
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Gedur�ende het opstellen van het Stedenbouwkundig plan zijn 
een aantal wijzigingen door�gevoer�d op de uitgangspunten 
in de Ontwikkelvisie. Deze vloeien voor�t uit voor�tschr�ijdend 
inzicht, het par�ticipatiepr�oces met o.a. de Klankbor�dgr�oep en 
consumentenpanels,	technische,	programmatische	en	financiële	
uitvoer�baar�heid.

Het betr�eft met name de volgende uitgangspunten:

Snelheidsregime thematerweg
De Themater�weg kr�ijgt tussen de Schoolstr�aat en het westelijk 
gelegen par�keer�ter�r�ein een snelheidsr�egime van 30 km/u.

aansluitingen Multatulistraat
De beoogde tweede langzaamver�keer�aansluiting op de 
Multatulistr�aat komt te ver�vallen. Daar�voor� in de plaats wor�dt de 
beoogde voetganger�sontsluiting op de Schoolstr�aat ter� hoogte 
van nr�. 62 opgewaar�deer�d tot een langzaamver�keer�sontsluiting. 

aansluiting Wielrevelt
In de Ontwikkelvisie wer�d nog uitgegaan van de r�ealisatie 
van het Wielr�evelt tot aan de gr�ens van Haar�zicht met de 
r�ode contour�. Door� gewijzigd Rijksbeleid is de beoogde 
gr�ondaankoop en inr�ichting geschr�apt. Voor� het tussen gelegen 
gebied is de agr�ar�isch bestemming gehandhaafd met een 
r�ecr�eatieve wijzigingsbevoegdheid. De stedenbouwkundige/ 
landschappelijke aansluiting is hier�door� gewijzigd met aan de 
r�and een losse bebouwing op gr�ote kavels die zich mede r�icht 
op het landelijk-r�ecr�eatieve gebied. 

1.3  wijzigingen ten opzicHte van   
 ontwikkeLvisie HaarzicHt

archeologie
Ten opzichte van de Ontwikkelvisie is de r�ood omkader�de zone 2 
op blz. 20 nader� aangeduid: te beschouwen als zone 1 in ver�band 
met de ver�stor�ingen die in het ver�leden hebben plaatsgevonden 
(sloot/duiker�). 

Positie School
De school heeft een definitieve positie gekr�egen aan de r�and van 
het zoekgebied uit de Ontwikkelvisie. Deze positie is tot stand 
gekomen op basis van uitvoer�ig onder�zoek, de ontwikkeling 
van de hoofdstr�uctuur�, de behoefte aan ber�eikbaar�heid vanuit 
de bestaande buur�ten, een centr�ale positie in Haar�zicht en een 
locatie die zowel qua gebr�uik van de centr�ale gr�oenzone als qua 
auto-ontsluiting en par�keer�behoefte voldoet.

Behoud knotwilgen
De beoogde aansluiting van Haar�zicht op de bestaande buur�t 
via de Multatulistr�aat maakt het niet mogelijk de 22 knotwilgen te 
handhaven. In Haar�zicht zullen ca. 450 bomen wor�den geplant. In 
over�leg met Stadswer�ken zal in de uitwer�king de mogelijkheden 
en wenselijkheid wor�den onder�zocht van het planten van 
knotwilgen langs bijvoor�beeld de nieuwe singelstr�uctuur�. 

Programma sociaal 
In de Ontwikkelvisie was nog spr�ake van 25% sociale 
woningbouw (15% sociale huur� en 10% sociale koop). Op basis 
van de mar�ktontwikkelingen en de noodzaak om binnen de 
financiële	kaders	van	de	grondexploitatie	 te	kunnen	komen	tot	
een anter�ieur�e over�eenkomst is het pr�ogr�amma aangepast naar� 
49 sociale huur�woningen (ca. 10%) en 126 huur�woningen in de 
vr�ije sector� (ca. 24 %). Het aantal sociale huur�woningen van 49 
is ver�wer�kt in de pr�estatieafspr�aken 2016-2019.
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De positioner�ing van Haar�zicht binnen de ontwikkeling van 
Leidsche Rijn is bijzonder� en biedt de mogelijkheid een aanvulling 
te vor�men op het bestaande woningbouwaanbod. Er� zijn twee 
elementen die Haar�zicht doen onder�scheiden van ander�e 
plangebieden binnen Leidsche Rijn. 
Dit zijn in de eer�ste plaats de tweezijdige begr�enzing aan landelijk 
gebied, met aan de westzijde het kasteel De Haar� en het dor�p 
Haar�zuilens. Deze elementen vor�men een belangr�ijke histor�ische 
en aantr�ekkelijke beeldbepalende dr�ager�, mede met betr�ekking 
tot r�ecr�eatiemogelijkheden. Aan de noor�dzijde van Haar�zicht 
ligt de Haar�r�ijnseplas met ecologische zone. Deze landelijke 
omgeving biedt mogelijkheden en kansen voor� een woonmilieu 
dat een aanvulling vor�mt op het woningaanbod binnen Leidsche 
Rijn. 
In de tweede plaats is de nabijheid van het dor�p Vleuten 
onder�scheidend voor� de locatie. Door� deze nabijheid liggen 
voor�zieningen van het bestaande dor�p Vleuten binnen 
handber�eik. 
De combinatie van wonen aan het landelijk gebied én dicht bij 
het dor�p Vleuten br�engt veel kwaliteiten met zich mee en maakt 
de locatie Haar�zicht uniek binnen Leidsche Rijn.

1.4  Unieke Ligging

aanpassing dichtheden en positie woonvelden
In de Ontwikkelvisie is voor� Veld 1 “Landelijk Wonen” de dichtheid 
cir�ca 27 woningen per� hectar�e en voor� Veld II “Dor�ps Wonen” 
cir�ca 37 woningen per� hectar�e. In de voor�beeldver�kaveling van 
het Stedenbouwkundig plan zijn zowel de woningdichtheden als 
de positie van de Velden gewijzigd. Veld 1 “Landelijk Wonen”  is 
kleiner� gewor�den en heeft een woningdichtheid van cir�ca 15 - 20 
woningen per� hectar�e; Veld II “Dor�ps Wonen” is gr�oter� gewor�den 
en heeft een woningdichtheid van 30 - 35 woningen per� hectar�e. 
Deze wijziging is mede ver�oor�zaakt door� ver�minder�ing van 
het totaal aantal te r�ealiser�en woningen in Haar�zicht. In de 
Ontwikkelvisie is uitgegaan van maximaal 555 woningen. De 
voor�beeldver�kaveling in hoofdstuk 12 bevat nu ca. 495 woningen. 
Wijzigingen in woningtypologie kan het aantal woningen in de uit 
te wer�ken definitieve ver�kaveling nog doen wijzigen.
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2.  context

In het navolgende is een beknopt over�zicht van het beleidskader� 
van Haar�zicht opgenomen. Voor� een uitgebr�eide beschr�ijving van 
de inhoud van deze plannen wor�dt ver�wezen naar� de plannen 
zelf. 

•	 Streekplan	Utrecht,	dec	2004
•	 Provinciaal	ruimtelijke	structuurvisie	2013-2028

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

2.1  beLeiDskaDer

2.1.1  Provinciaal Beleid voor 2010

2.1.2  Gemeentelijke beleid voor 2010
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Ontwikkelvisie Haarzicht - versie vastgesteld en aangepast 
door raad, 13 december 2012

Provinciale ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PrS) - 
Provincie, februari 2013

In de Ontwikkelvisie staan de r�andvoor�waar�den omschr�even 
waar�aan het onder�havige Stedenbouwkundig plan voor� Haar�zicht 
dient te voldoen. Niet alleen de r�elatie met de dir�ecte omgeving 
van Haar�zicht wor�dt beschr�even, ook de r�andvoor�waar�den op 
het gebied van ar�cheologie, stedenbouw, ver�keer�, pr�ogr�amma, 
openbar�e r�uimte, civiele techniek en milieu komen aan bod. 
Alle voor�gaand beschr�even plannen zijn meegenomen bij de 
totstandkoming van de Ontwikkelvisie. Het Stedenbouwkundig 
plan Haar�zicht is de volgende stap in het ontwikkelingspr�oces 
van Haar�zicht. Daar� waar� essentieel wor�dt afgeweken van de
Ontwikkelvisie is dit expliciet aangegeven. In de bijlage bij deze 
r�appor�tage is hier�van een samenvatting opgenomen.

De Pr�ovinciale Ruimtelijke Str�uctuur�visie 2013-2028 (PRS) heeft 
als doel te zor�gen voor� een blijvend aantr�ekkelijke pr�ovincie. De 
PRS geeft de r�uimtelijke ambities weer� van de pr�ovincie Utr�echt. 
Dit r�uimtelijke beleid van de pr�ovincie heeft als uitgangspunt: 
lokaal wat kan, r�egionaal wat moet. Gemeenten kr�ijgen hier�door� 
meer� r�uimte om, binnen gestelde kader�s, zelf beslissingen te 
nemen. Ruimtelijke kwaliteit staat hier�bij voor�op. In de PRS staat 
Leidsche Rijn als woningbouwlocatie aangegeven, Haar�zicht 
maakt daar� onder�deel van uit.

2.1.3  Beleid na 2010

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

Utrecht: aantrekkelijk en bereikbaar, raad, januari 2012 en 
Nota Slimme routes, Slim regelen, Slim bestemmen, raad, 
mei 2016

De woonvisie 2010-2019 “Wonen in een Ster�ke Stad” is een 
r�ichtinggevend kader� met speer�punten voor� het woonbeleid. 
Deze speer�punten zijn:
•		 Het	zoveel	mogelijk	kwantitatief	verminderen	van	de	druk	op	

de woningmar�kt;
•		 Het	 stimuleren	 van	 het	 binnenstedelijk	 bouwen	 met	 hoge	

kwaliteit;
•		 Het	bevorderen	van	de	doorstroming	en	toegankelijkheid	voor	

doelgr�oepen;
•		 Het	verhogen	van	de	kwaliteit	van	de	woningvoorraad;
•		 Het	accentueren	van	Utrecht	als	stad	van	kennis	en	cultuur.

Bij de actualiser�ing wor�den een aantal duidelijke pr�ior�iteiten 
gesteld voor� de meest acute kwesties. 

Utr�echt gr�oeit en het ver�keer� in de stad neemt toe. Maar� de 
r�uimte hier�voor� is soms beper�kt. Daar�om heeft de gemeente een 
visie op ver�keer� en ber�eikbaar�heid ontwikkeld: ‘Utr�echt
een Aantr�ekkelijke en Ber�eikbar�e stad’ (UAB). Deze visie 
is de basis voor� beleid en pr�ojecten over� mobiliteit. Vanuit 
devisie is een uitvoer�ingsagenda opgesteld. Deze bestaat uit: 
gebiedsagenda’s; actieplannen (voor� voetganger�, fiets, schoon 
ver�voer�, goeder�enver�voer� en ver�keer�sveiligheid); de nota Stallen 
en Par�ker�en; het ver�keer�splan Slimme Routes, Slim Regelen, 
Slim Bestemmen. Samen geven ze aan hoe Utr�echt de komende 
jar�en de plannen voor� ver�keer� en ber�eikbaar�heid een plek wil 
geven binnen de soms beper�kte r�uimte.
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In de dir�ecte omgeving van het plangebied Haar�zicht zijn een 
aantal belangr�ijke r�uimtelijke (her�)ontwikkelingen in de bebouwde 
omgeving en her�inr�ichtingen van landelijk gebied gaande. In 
hoofdlijn betr�eft het de volgende plannen:

•		 Gebiedsontwikkeling	 Haarrijn	 (ten	 noorden	 van	
Haar�zicht); 

•		 Centrumplan	Vleuten	(ten	zuidoosten	van	Haarzicht);	
•		 Landinrichtingsplan	 Haarzuilens	 (ten	 westen	 van	

Haar�zicht, zie kaar�tfr�agment op pagina 16). 

De ontwikkeling van Haar�zicht dient deze plannen te r�especter�en 
en vice ver�sa. In de planvor�ming is anticipatie noodzakelijk 
om het Stedenbouwkundig plan aansluiting te laten vinden 
op	 de	 (directe)	 omgeving.	 Daarbij	 dienen	 zaken	 als	 oriëntatie	
bebouwing, afstemming van voor�zieningen, aanhechting op 
bestaande	bebouwing	en	infrastructuur,	creëren	van	belangrijke	
zichtlijnen en ver�bindingen naar� landelijk-r�ecr�eatief gebied in 
acht te wor�den genomen.

Ten noor�dwesten van Haar�zicht ligt de Haar�r�ijnseplas en het 
toekomstige bedr�ijventer�r�ein, woongebied en str�andzone 
Haar�r�ijn. Langs de A2 komt een geluidscher�m. Daar�achter� is een 
bedr�ijventer�r�ein gepland en een woonwijk aan de plas. In totaal 
komen er� ca. 680 woningen. Het woongebied bestaat uit twee 
delen: de WRK zone2 en de str�andzone. De meeste woningen 
komen ten noor�den van de Maar�ssenseweg. Ten zuiden van de 
Maar�ssenseweg komt een str�and. Onder� de woongebouwen 
aan het str�and komt een plint met leisur�e. De str�andzone is in 
de zomer� van 2009 geopend. Het eer�ste bedr�ijf heeft zich eind 
2010 in Haar�r�ijn gevestigd, de star�t van de bouw van de eer�ste 
woningen is gepland in 2017/2018.

In mei 2005 heeft de Gemeente het Centr�umplan Vleuten 
vastgesteld. 
De uitstr�aling en de sfeer� in het nieuwe centr�um van Vleuten 
zijn belangr�ijke elementen in het Centr�umplan. Het lint langs 
de ontstaansbasis van Vleuten - ‘de Vleutense Weter�ing’ - en 
het dor�psplein zijn de dr�ager�s van de identiteit van de ker�n. 
Die identiteit moet ver�ster�kt wor�den door� de inr�ichting van de 
openbar�e r�uimte en nieuwe bebouwing voor� wonen en winkels. 
Voor�al appar�tementen voor� senior�en vor�men een belangr�ijke 
toevoeging. Ander�e belangr�ijke elementen in de ker�n zijn de 
scholen, maatschappelijke functies, de bibliotheek en ook 
commerciële	dienstverlening.	Allerlei	functies	die	de	levendigheid	
in de ker�n ver�gr�oten en de unieke dor�pse sfeer� van Vleuten in 
stand houden. Het is de bedoeling om de histor�ische elementen 
in de ker�n van Vleuten meer� her�kenbaar� te maken en zo mogelijk 
te ver�ster�ken. 

Het centr�umplan omvat 14 r�evitaliser�ingpr�ojecten, waar�onder� 
de ger�ealiseer�de uitbr�eiding van het winkelcentr�um aan de 
Hinder�steinlaan en r�ealisatie van het appar�tementengebouw op 
het voor�malige schoolter�r�ein aan de Pastoor� Ohllaan. Doel van 
de plannen is een kwaliteitsver�beter�ing in het centr�um: i.p.v.’, het 
centr�um wor�dt aantr�ekkelijker� gemaakt. Uitgangspunt is onder� 
ander�e om een zo autoluw mogelijk centr�um te kr�ijgen. Daar�voor� 
is een her�ver�deling van ver�keer� nodig. Door�gaand autover�keer� 
gaat over� nieuwe wegen om het centr�um r�ijden; hier�mee 
wor�dt het ver�keer� gelijkmatiger� ver�deeld. Binnen en buiten het 
centr�umgebied zal het snelheidsr�egime ter�ug wor�den gebr�acht 
tot 30 km. Op veel str�aten en pleinen wor�den nieuwe bomen 
aangeplant en een aantal plekken kr�ijgt nadr�ukkelijk een gr�oene 
inr�ichting. Het gebied tussen de winkels aan de Hinder�steinlaan 
heeft een r�ustige dor�pse uitstr�aling gekr�egen.

2.2  reLatie met omgeving

2.2.1  Haarrijn

2.2.2  centrumplan Vleuten
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Het landelijk-r�ecr�eatief gebied ten westen van Vleuten is inger�icht 
als een gr�oot gr�oengebied. Voor� de stadsbewoner� is dit een 
aantr�ekkelijk r�ecr�eatie- en natuur�gebied op loop- en fietsafstand. 
Het deelgebied Wielr�evelt ligt aan de westzijde van Haar�zicht. 
Wielr�evelt is de histor�ische aanduiding voor� het gebied ten 
oosten van de Eikslaan, tussen de A2 en de Par�kweg, waar� 
zich een min of meer� r�egelmatige str�okenver�kaveling voor�doet. 
Het plan is een ver�der�e uitwer�king van het Raamplan Utr�echt-
West en het Landinr�ichtingsplan Haar�zuilens (2006). De in dit 
plan  beoogde aansluiting op Haar�zicht is in 2011, als gevolg van 
gewijzigd Rijksbeleid, geschr�apt.
De aanwezige cultuur�histor�ische en ar�cheologische waar�den 
vor�men een belangr�ijk uitgangspunt. Het kasteel met het par�k, 
het dor�p Haar�zuilens en de Hamtor�en zijn de meest bepalende 
histor�ische elementen. De r�anden van de oostzijde van het 
gebied wor�den gevor�md door� elementen uit het heden: de r�and 
van Vleuten, het te ontwikkelen plan Haar�zicht en de inmiddels 
ontgr�aven Haar�r�ijnseplas. 
Langs deze r�and zal het landschap enigszins ver�dichten, omdat 
er� een halfopen gr�oene r�and is en wor�dt ontwikkeld waar� de 
meest intensieve r�ecr�eatie in plaatsvindt. Deze situatie doet zich 
voor� ter� hoogte van de locatie Haar�zicht. 
In het zuidelijk deel zijn voor�al de bewoningsgeschiedenis en de 
nog zichtbaar� aanwezige tijdlagen uit de ijzer�tijd en de vr�oege en 
late middeleeuwen van belang. 

In landschappelijk opzicht wor�dt het contr�ast tussen de hoger� 
gelegen str�oomr�ug en de lager� gelegen kom ver�ster�kt. De 
lange lanen langs de Eikslaan en de Joostenlaan wor�den naar� 
het	 noorden	 toe	 verlengd.	 Zij	 accentueren	 daarmee	 de	 sterke	
noor�dzuidr�ichting in het landschap. Openheid is van belang om 
het weilandkar�akter� en zichtlijnen in stand te houden. 

De Themater�velden aan de noor�dzijde wor�den ver�bonden 
door� middel van  voetganger�sr�outes vanuit Haar�zicht op de 
Themater�weg. 

2.2.3  Landinrichting Haarzuilens deelgebied Wielrevelt

PLanKaart WieLreVeLt
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3.  Plangebied

PLangeBied ontWiKKeLVisie HaarzicHt 2012

Haar�zicht is onder�deel van de uitbr�eidingslocatie Leidsche Rijn 
in de gemeente Utr�echt en ligt ten noor�dwesten van het dor�p 
Vleuten. Het plangebied voor� Haar�zicht bestaat gr�otendeels 
uit onbebouwd agr�ar�isch gebied. Voor�heen stonden er� kassen, 
zowel aan de oost- als aan de westzijde. Een gedeelte van deze 
kassen zijn inmiddels ver�wijder�d. Tevens stond er� een boomgaar�d 
aan de r�and van het Wielr�evelt. Aan de zuidzijde van Haar�zicht 
ligt het Bosje van Goes, dat door� omwonenden wor�dt gebr�uikt 
als r�ecr�eatievoor�ziening. Uitgangspunt is dit bosje te behouden. 
Daar�naast omvat het plangebied bestaande te handhaven 
kavels aan de Themater�weg. Diagonaal door� het gebied loopt 
een ar�cheologische zone. 

Het plangebied van Haar�zicht wor�dt aan de noor�dzijde begr�ensd 
door� de Themater�weg met bestaande lintbebouwing; aan de 
oost- en zuidzijde vor�mt de achter�zijde van de tuinen van de 
woningen aan de Schoolstr�aat en de Multatulistr�aat de gr�ens; aan 
de zuidwestzijde is de gr�ens het Haar�pad en aan de westzijde is 
dat het Wielr�evelt. 
De begr�enzing van het plangebied is aangegeven met de r�ood 
onder�br�oken lijn op de kaar�t; de totale gr�ootte is 28,4 hectar�e. 
Op hoofdlijnen wor�dt de gr�ens uit de Str�uctuur�schets Vleuten-
De Meer�n (1997) gevolgd. Uitzonder�ing is de westzijde, waar� 
de plangr�ens is opgeschoven naar� de r�ode contour� van het 
Str�eekplan Utr�echt (2004).
Het plangebied sluit aan op de bestemmingsplannen van 
Vleuten en van Haar�zuilens en tevens op de “Actualisatie diver�se 
gebieden Leidsche Rijn e.o.”. 

3.1  typering pLangebieD

3.2   begrenzing pLangebieD
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Haar�zicht bevindt zich geologisch gezien op de str�oomgor�del 
van de Oude Rijn. Diagonaal door� de locatie van zuid-west naar� 
noor�d-oost loopt een zogeheten cr�evassegeul met afzettingen uit 
de oever�wal. De geul door�snijdt een ouder� r�ivier�systeem, dat een 
aantal	zuidoost-noordwest	georiënteerde	zandruggen	en	laagtes	
heeft achter�gelaten. Op de ouder�e zandr�uggen en langs de jonger�e 
cr�evassegeul zijn bewoningsr�esten gevonden uit ver�schillende 
per�ioden. Met name in de zuidwest hoek van het plangebied 
liggen ten dele aaneensluitende neder�zettingster�r�einen. In het 
in 2008 uitgevoer�de pr�oefsleuvenonder�zoek zijn onder� ander�e 
aar�dewer�k, metaal, steen en botmater�iaal gevonden. 

3.3  arcHeoLogie en cULtUUrHistorie

Tot in de 9e eeuw is het gebied bewoond geweest. Daar�na lijkt 
het gebied onder�deel te zijn geweest van gemeenschappelijk 
gebr�uikte gr�onden van de dor�psgemeenschap  van  Vleuten. 
De naam Wilder�velt duidt daar�op. De naam “Wilder�” is via het 
Latijnse villar�e ter�ug te voer�en op villa, dat betekent domein.
Tot de oudste str�uctur�en in het  huidige  landschap  behor�en 
een r�eeks schuin in de ver�kaveling lopende sloten, ter� plaatse 
van de voor�malige cr�evassegeul. Deze zijn zeer� waar�schijnlijk 
een r�elict van de Sloot van Themaat, die in de per�iode van 
de gr�ote ontginningen schuin door� het gebied is gegr�aven als 
afwater�ingsloot. 

arcHeoLogiscHe resten/sPren arcHeoLogiscHe zones

Bron: ontWiKKeLVisie HaarzicHt 13 12 2012 Bron: ontWiKKeLVisie HaarzicHt 13 12 2012 
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randvoorwaarden archeologie
Op basis van gaafheid, conser�ver�ing en zeldzaamheid, met 
spor�en van bewoning van de ijzer�tijd tot en met de vr�oege 
middeleeuwen, is het ter�r�ein in het zuidwesten van het plangebied 
van zeer� hoge ar�cheologische waar�de, zoals geconstateer�d in 
het ver�kennend onder�zoek van RAAP, zie kaar�t Ar�cheologische 
r�esten/spor�en. 

In over�leg met het bevoegd gezag gemeente, team 
Cultuur�histor�ie, moet wor�den gezocht naar� passende functies en 
inr�ichtingsvor�men voor� het te behouden ar�cheologische ter�r�ein. 
Ongestoor�d behoud van de ar�cheologische r�esten in de bodem 
is daar�bij het uitgangspunt. Er� zijn beper�kte mogelijkheden voor� 
dubbelgebr�uik op de ar�cheologische ter�r�eindelen, vanwege 
diepteligging van de ar�cheologische r�esten. Voor�beelden van 
gebr�uiksfuncties zijn: tr�apveldjes, schoolplein, buur�tpar�k en in 
kleine mate par�ker�en.

Om planeconomische r�edenen is bebouwing van een beper�kt deel 
van het ar�cheologisch ter�r�ein onver�mijdelijk. Tegelijk is opgr�aving 
van bepaalde (meer�voudige) cultuur�lagen planeconomisch 
ongunstig. Daar�om wor�dt de bebouwing beper�kt tot bepaalde 
delen van de ar�cheologische zone zonder� cultuur�laag of met 
een enkelvoudige cultuur�laag, met name in het centr�ale en 
noor�doostelijke deel van het ter�r�ein. In de kaar�t Ar�cheologische 
zones is dit aangegeven in het lichtgr�oen, geel en gr�ijs. De gr�ens is 
gebaseer�d op de huidige inzichten uit het ver�kennend onder�zoek 
van	RAAP.	Zone	1:	voorstel	te	onderzoeken	archeologie:	onder-
zoek	 naar	 mogelijkheden	 opgraven	 en	 bebouwen.	 Zone	 2:	
voor�stel te handhaven ar�cheologie in situ: indicatieve gr�ens. 
Het in zone 2 r�ood omkader�de deel, wor�dt beschouwd als zijnde 
zone 1. Voor� wat betr�eft r�uimtelijke ingr�epen, geldt dezelfde 
benader�ing als in zone 1.

Bodemver�stor�ende wer�ken op te behouden ter�r�eindelen zijn 
toegestaan onder� bepaalde voor�waar�den. Dit uitgangspunt is 
ver�taald in een ontspannen ver�kaveling van het betr�effende 
plangedeelte en door� gr�ote par�ticulier�e kavels uit te geven als 
achter�tuinen van de woningen aan de westelijke r�and en in de 
ZW-hoek.	Hierbij	zullen	de	fysieke	dan	wel	 juridische	condities	
van de par�ticulier�e gr�onduitgifte r�echt doen aan het beginsel van 
behoud in situ. Fysieke maatr�egelen hebben hier�bij de voor�keur� 
waar�onder� het hebben van voldoende gr�onddekking om de 
nor�male inr�ichtingsmaatr�egelen en activiteiten in par�ticulier�e 
tuinen zonder� gr�ote schade aan het bodemar�chief te kunnen 
laten plaatsvinden (50 cm dekking boven de vondsthoudende 
ar�cheologische lagen als minimum). Na r�ealisatie van de 
bouwplannen zullen de te behouden ter�r�eindelen wor�den 
voor�gedr�agen voor� bescher�ming als gemeentelijk ar�cheologisch 
monument. Voor� de beoogde r�andbeplantingen en paden wor�dt 
een hoger�e aanleghoogte nagestr�eefd teneinde schade aan het 
bodemar�chief te voor�komen.

Door�snijding van het ar�cheologisch ter�r�ein voor� ontsluitingen 
of civieltechnische wer�ken wor�dt in over�leg met het bevoegd 
gezag gemeente, team Cultuur�histor�ie bepaald. Door� eer�der�e 
gr�ondr�oer�ing zijn de ar�cheologische r�esten op het per�ceel 
met	 proefsleufnummer	 10	 van	 verminderde	 kwaliteit.	 Zie	
kaar�t Ar�cheologische r�esten/spor�en voor� de locatie van de 
pr�oefsleufnummer�s. Het heeft de voor�keur� door�snijdingen van 
het ar�cheologisch ter�r�ein hier� te positioner�en. 

Voor� de ver�der�e uitwer�king van de ar�cheologische zone wor�den 
de volgende pr�ogr�amma’s voor�gesteld:

1.  Pr�ogr�amma nader� ar�cheologisch onder�zoek op de te  
 bebouwen locaties zone 1.
2. Pr�ogr�amma van infor�matie en educatie ar�cheologische  
 zone Haar�zicht.
3.  Pr�ogr�amma bescher�mende maatr�egelen te handhaven  
 ar�cheologie in situ.
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3.4  FLora en FaUna

3.5  boDem

De locatie bestaat voor�namelijk uit weidelandschap. Het bosje 
van Goes is een waar�devol gr�oenelement dat voor�namelijk 
bestaat uit loofbos op vochtige gr�ond. De water�gangen 
zijn onder�deel hier�van. Het bosje is openbaar� en heeft een 
natuur�bestemming. Van oor�spr�ong is het bosje een elzen- en 
essenhakhoutbos uit 1859. Het is waar�devol vanwege de 
oude bomen, de str�eekeigenheid en de hoge natuur�waar�de 
voor� vogels en zoogdier�en. Recentelijk is in het bosje gr�oot 
onder�houd uitgevoer�d en zijn er� nieuwe soor�ten aangeplant. De 
toegankelijkheid is ver�beter�d en de paden zijn beter� begaanbaar� 
gemaakt. 

De bodem in het plangebied bestaat over� het algemeen uit een 
kleidek op zand. De dikte van het kleidek var�ieer�t van 0,35 m tot 
2,20 m. De klei bestaat uit ster�k siltige en ster�k zandige kleilagen. 
Lokaal zijn gr�indlagenin het bodempr�ofiel aanwezig.
Ter� plaatse van de gedempte sloot en in het weiland dir�ect achter� 
de bebouwing aan de Schoolstr�aat is de bodem lokaal ver�vuild 
en zal waar� nodig wor�den gesaneer�d.

Voor� deze pr�ogr�amma’s is in over�leg met de gemeente, team 
Cultuur�histor�ie een budget bepaald  welke  is  vastgelegd  in 
de anter�ieur�e over�eenkomst. Het budget maakt deel uit van 
de gr�ondexploitatie van de Gr�oep Haar�zicht. Dit budget heeft 
het kar�akter� van beschikbar�e invester�ingsr�uimte voor� deze 
pr�ogr�amma’s. Hier�mee wor�dt voor�komen dat een onder�deel niet 
of onvoldoende wor�dt ger�ealiseer�d/ingevuld. Ook wor�dt op deze 
wijze invulling gegeven aan de maatschappelijke ver�antwoor�ding 
en belangenafweging.

Het nader� onder�zoek op de te bebouwen locaties zone 1 r�icht 
zich voor�namelijk op het ver�gar�en van infor�matie en op het 
doelmatig bouwen ger�icht op een zo beper�kt mogelijke ver�stor�ing 
van de aanwezige ar�cheologie. Met name in zone 1 vr�aagt dit 
om een zor�gvuldige en gedetailleer�de uitwer�king in ver�band met 
de hoogte ligging (minimale dekking), situer�ing van de school, 
wegcunetten/r�ioler�ingen en inr�ichting centr�ale gr�oenzone. 

De ar�cheologie in Haar�zicht moet tastbaar� wor�den gemaakt voor� 
omwonenden, bezoeker�s en belangstellenden. In over�leg zal 
bekeken wor�den op welke wijze hier� invulling aan kan wor�den 
gegeven met als doel mede identiteit te geven aan Haar�zicht.

Ter�   bescher�ming   van   ar�cheologie   in   situ   zullen   diver�se 
maatregelen	worden	genomen.	Zo	zal	altijd	ter	plaatse	afdoende	
gr�onddekking aanwezig moeten zijn om gebr�uikelijke activiteiten/ 
bewer�kingen aan de gr�ond mogelijk te maken en aangevuld 
met beheer�maatr�egelen/gebr�uiksvoor�schr�iften welke wor�den 
opgelegd aan de toekomstige eigenar�en.
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3.6  te beHoUDen eLementen

De navolgende elementen zijn waar�devol en hebben betekenis 
voor� de locatie. Uitgangspunt voor� de planontwikkeling is 
deze elementen te behouden, dan wel opnieuw vor�m te 
geven en/of in te passen in het Stedenbouwkundig plan. In de 
Ontwikkelingsvise Haar�zicht zijn op pagina 29 die elementen 
benoemd; samenvattend zijn dat:

1.  Bestaande kavelbebouwing aan de Themater�weg.
2.  De hondenspeelvoor�ziening naast het Bosje van Goes. 

Gezien de huidige gebr�uiker�s uit de buur�t Nieuwe Vaar�t 
en omgeving heeft inpassing dir�ect ten oosten of ten 
westen van het bosje van Goes de voor�keur�.

3.  De functie van de water�gangen achter� de bebouwing 
aan de Schoolstr�aat en de Nieuwe Vaar�t. 

4. Behoud van water�gangen langs kavels Themater�weg.
5.  Behoud en inpassing Sloot van Themaat in de nieuwe 

water�str�uctuur� met r�espect voor� de cultuur�histor�isch 
waar�de én aansluiting maken met Landinr�ichtingsplan.

6.  Behoud water�gangen r�ondom bosje van Goes.
7.  Behoud van natuur�bescher�ming bosje van Goes en 

tegelijker�tijd zoeken naar� mogelijkheid meer�der�e entr�ee’s 
te maken aan zijde van Haar�zicht.

8.  Inpassing en behoud knotwilgen in combinatie met  
water�gang aan oostzijde bosje van Goes.

Onder�staand wor�dt aangegeven of en op welke wijze boven-
genoemde  elementen zijn ingepast in het Stedenbouwkundig 
plan. Per� onder�deel wor�dt ver�wezen naar� het desbetr�effende 
hoofdstuk van de toelichting.

ad.1 
De kavelbebouwing aan de Themater�weg wor�dt behouden en 
ingepast in het deelgebied de Er�ven (hoofdstuk 4.7.3 pagina 44 
en hoofdstuk 4.10 pagina 52).

ad.2 
De hondenspeelvoor�ziening wor�dt ingepast dir�ect ten westen van 
het bosje van Goes (hoofdstuk 5.4 Voor�zieningen pagina 68).

ad.3 
De afwater�ing achter� de bebouwing van de Schoolstr�aat en de 
Nieuwe Vaar�t is uitgebr�eid onder�zocht in over�leg met de bewoner�s. 
Hier�voor� is een passende oplossing gevonden. (hoofdstuk 4.8 
pagina 46 en hoofdstuk 8.5.2 pagina 88).

ad.4 
De water�gangen langs de kavels Themater�weg wor�den behouden 
en zijn ingepast in het deelgebied de Er�ven (hoofdstuk 8.3.3 pagina 
87).

ad.5 
De Sloot van Themaat wor�dt in het oor�spr�onkelijk tr�acé weer� 
ter�uggebr�acht als onder�deel van het nieuwe Dor�pspar�k en ingepast 
in de water�str�uctuur� van Haar�zicht (hoofdstuk 8.3.3 pagina 87).

ad.6 
De water�gangen r�ondom het Bosje van Goes wor�den behouden en 
zijn ingepast in het Stedenbouwkundig plan (hoofdstuk 8.3.3 pagina 
87).

ad.7 
Het Bosje van Goes is onder�deel van de gr�oenstr�uctuur� van het 
Stedenbouwkundig plan Haar�zicht; de natuur�waar�de blijft behouden 
en de toegankelijkheid voor� voetganger�s is ver�gr�oot door� extr�a 
entr�ee aan de noor�dzijde als onder�deel van het voetpadennetwer�k 
van Haar�zicht (hoofdstuk 4.6.2 pagina 40-41).

ad.8 
De knotwilgen en de water�gang aan de oostzijde van het bosje van 
Goes kunnen niet wor�den behouden vanwege de noodzakelijke 
ophoging van het ter�r�ein en de gewenste door�gang op deze plek als 
ver�binding met de buur�t Nieuwe Vaar�t, c.q. Multatulistr�aat (hoofdstuk 
4.10 pagina 52). 
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4.  stedenbouwkundig oPzet

dorps en landelijk wonen
De opzet voor� het Stedenbouwkundig plan vindt zijn basis in 
de thema’s Dor�ps en Landelijk wonen. Met het thema Dor�ps 
wonen wor�dt beoogd Haar�zicht aan te laten sluiten op de 
bestaande bebouwing van Vleuten. Het thema Landelijk wonen 
wor�dt ingezet als over�gang naar� het landelijk gebied; aan de 
noor�dzijde is dat het weidegebied met de Haar�r�ijnse Plas en aan 
de westzijde is dat het Wielr�evelt. De twee gebieden van Dor�ps 
en Landelijk wonen wor�den gescheiden door� de diagonaal door� 
het plangebied lopende ar�cheologische zone.

centraal in haarzicht
Het is de ambitie om Haar�zicht zowel aan te laten sluiten op 
de omgeving als een “eigen har�t” te geven. Vanuit deze ambitie 
is het concept van het Centr�ale Deel ontstaan. In dit Centr�ale 
Deel wor�dt r�uimtelijk de ver�binding gemaakt met het bestaande 
landschap van de Sloot van Themaat; met de geschiedenis 
van de plek. Hier�mee kr�ijgt Haar�zicht een specifieke identiteit, 
zoals ander�e wijken en buur�ten in Vleuten dat ook hebben. 
Voor�gesteld wor�dt om het woonthema Dor�ps wonen (in afwijking 
van de Ontwikkelvisie) over� de ar�cheologische zone heen te 
positioner�en en dit deel van de ar�cheologische zone het gr�oene 
har�t van de woonwijk Haar�zicht te maken. Dit har�t ligt op het 
kr�uispunt van inter�ne r�outes binnen Haar�zicht en de Sloot van 
Themaat als onder�deel van de ar�cheologische zone. 

woonthema’s
Rondom het Centr�ale Deel van Haar�zicht wor�den vier� 
woonbuur�ten als een waaier� gepositioneer�d en maken zowel 
r�uimtelijk als typologisch ver�binding met de dor�pse en landelijk 
omgeving. Dit zijn r�espectievelijk: de Dor�psr�and als ver�binding 
met het dor�p Vleuten, de Er�ven als ver�binding met de bebouwing 
van Themater�weg, de Lanen als ver�binding met het Wielr�evelt 
en de Par�kzoom als over�gang naar� de ar�cheologische zone. 

4.1 pLanconcept

Het planconcept is het uitgangspunt en het kader� voor� de ver�der�e 
uitwer�king van het Stedenbouwkundig plan. Hier�bij staan de 
volgende dr�ie pijler�s centr�aal.
 
1  Dor�ps en Landelijk wonen
2  Flexibiliteit
3  Omgeving

ad.1 dorps en landelijk wonen
De ambitie voor� Haar�zicht is aan te sluiten bij het dor�pse kar�akter� 
van Vleuten en tegelijker�tijd het gebied een eigen kar�akter� te 
geven. Om dit te r�ealiser�en is een studie ver�r�icht naar� de 
kenmer�ken van dor�pse en landelijke woonmilieus. Deze studie is 
in samenwer�king met de Klankbor�dgr�oep ver�r�icht. Uit een br�eed 
scala van r�efer�entiebeelden is een selectie gemaakt van dor�pse 
en landelijke kenmer�ken. 

Zowel	 voor	 dorps	 als	 landelijk	wonen	 is	 groen	 en	 een	 relatief	
lage woningdichtheid belangr�ijk. Het landelijke onder�scheidt zich 
van het dor�pse door� een lager�e woningdichtheid en br�eder�e 
str�aatpr�ofielen. Voor� landelijk wonen is de netto woningdichtheid 
cir�ca 15 - 20 woningen per� hectar�e.  De netto woningdichtheid 
voor� dor�ps wonen is cir�ca 30 - 35 woningen per� hectar�e.
De uitkomsten van de studie en gespr�ekken met de Klankbor�dgr�oep 
hebben het kader� gevor�md voor� de betekenis van landelijk en 
dor�ps wonen. In het kader� beeldkwaliteitplan (hoofdstuk 7 pagina 
75) wor�den deze twee thema’s ver�der� uitgewer�kt.
De str�uctuur� van Haar�zicht is geïnspir�eer�d op de dor�pen uit de 
omgeving. Dit komt onder�meer� tot uitdr�ukking in de differ�entiatie 
van	 deelgebieden.	 Zwaartepunt	 van	 het	 stedenbouwkundig	
concept is de dor�pse ker�n. Om de ker�n liggen ver�schillende 
woonbuur�tjes. Aan de noor�dzijde is dat de er�fbebouwing langs de 
Themater�weg. Aan de zuid- en oostzijde is dat een dor�psr�and als 
over�gang naar� Vleuten. Aan de westzijde is de str�uctuur� ger�icht 
op het landschap. Het Centr�ale Deel en de Dor�psr�and vor�men 
samen het themagebied Dor�ps Wonen. De over�ige deelgebieden 
r�ichting het Wielr�evelt en de Themater�weg vor�men samen het 
themagebied Landelijk Wonen. 

4.2  pijLers pLanconcept
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ad.2 Flexibiliteit
Een toekomstbestendige leefomgeving is bestand tegen de 
vele ver�ander�ingen in de tijd. De toekomstwaar�de hangt af van 
flexibiliteit (de mate waar�in de bouweenheden kunnen inspelen op 
toekomstige wijzigingen in de samenstelling van huishoudens), 
aanpasbaar�heid (gebr�uiksmogelijkheden voor� minder�valide) en 
duur�zaamheid (beper�king ener�giever�br�uik en gebr�uik van zo min 
mogelijk milieubelastende mater�ialen), zo staat beschr�even in 
de Ontwikkelvisie. 

Flexibiliteit is een belangr�ijk item bij de ontwikkeling van het 
Stedenbouwkundig plan. Een blauwdr�ukplan moet wor�den 
voor�komen. De huidige mar�kt is nog er�g onzeker� en de wensen 
voor� de toekomst zijn niet zo helder� als voor�heen. Flexibiliteit in 
het ontwer�p is daar�om een belangr�ijk uitgangspunt. Door� middel 
van consumentenpanels, cr�owdsour�cing en intensief contact met 
de Klankbor�dgr�oep is er� een beeld ontstaan van de huidige vr�aag 
van de consument en de betr�okkenen. Het Stedenbouwkundig 
plan voor� Haar�zicht is een flexibel invulbar�e str�uctuur� die kan 
beantwoor�den aan de wensen van de toekomstige gebr�uiker� en 
bij voor�keur� wor�dt ingevuld in samenwer�king met betr�okkenen. 

Om Haar�zicht zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de vr�aag 
van de consument ligt er� geen definitieve ver�kaveling. Binnen 
het concept met de deelgebieden kunnen wijzigingen van het 
pr�ogr�amma wor�den opgevangen zonder� dat het concept aan 
kr�acht ver�liest. De hoofdstr�uctuur� en de openbar�e r�uimte van 
Haar�zicht vor�men een ster�k r�aamwer�k dat flexibel kan wor�den 
ingevuld. In par�agr�aaf 4.3 wor�dt de hoofdstr�uctuur� nader� 
toegelicht.

ad.3 omgeving
Een unieke kwaliteit van Haar�zicht binnen Leidsche Rijn is de 
nabijheid van Vleuten en het landschap. Dit br�engt het gemak 
van voor�zieningen en de sfeer� van een histor�isch dor�p met zich 
mee. Samen met het Wielr�evelt, Haar�r�ijnse Plas en over�ige 
waar�devolle elementen zijn dit bouwstenen en inspir�atiebr�on 
voor� het planconcept. 

Haar�zicht wor�dt zowel een ver�lengstuk van het dor�p Vleuten als 
een zelfstandig woongebied. Het compacte en intieme aspect 
van het dor�p komt tot uiting in de smaller�e, autoluwe str�aten en 
de binnenhoven van het Centr�ale Deel. In het midden van het 
Centr�ale Deel ligt het Dor�pspar�k. 

De omgeving br�engt vele kwaliteiten met zich mee maar� vr�aagt 
ook om een goede inpassing. De over�gang naar� het Wielr�evelt 
bestaat uit losstaande bebouwing. Langs de Themater�weg is 
een zone met er�fbebouwing; typer�end voor� de lintdor�pen uit de 
omgeving. In de r�andzone langs het bestaande dor�p Vleuten is 
in over�leg met de Klankbor�dgr�oep een gediffer�entieer�de r�and 
ontwor�pen. 
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De hoofdstr�uctuur� van Haar�zicht vor�mt een nieuwe laag op het 
bestaande landschappelijk patr�oon. De hoofdstr�uctuur� bestaat 
uit vloeiende gekr�omde lijnen in contr�ast met de str�akke r�echte 
lijnen van het slotenpatr�oon van het bestaande landschap. 
De vloeiende lijnen zijn zodanig gecomponeer�d dat ener�zijds 
r�uimtelijke beslotenheid ontstaat en ander�zijds zichtlijnen wor�den 
gecreëerd	op	de	omgeving.	In	de	nabijheid	van	de	randen	zijn	
zichtlijnen op het omr�ingende landschap aanwezig. De kr�uising 
met de diagonaal door� het plangebied lopende Sloot van Themaat 
is ster�k beleefbaar� door� het contr�ast van de lange zichtlijn over� 
de Sloot van Themaat. 
De	hoofdstructuur	biedt	oriëntatie	en	verbindt	de	deelgebieden	
met elkaar�. De hoofdstr�uctuur� is het r�uimtelijk r�aamwer�k van het 
plan. 

De hoofdstr�uctuur� van Haar�zicht bestaat uit dr�ie onder�delen. 
Het eer�ste onder�deel is de Sloot van Themaat; dit is de 
ar�cheologische zone met in de dieper�e onder�gr�ond de 
ar�cheologische waar�de van de cr�evassegeul. De oor�spr�onkelijke 
water�gang van de Sloot van Themaat wor�dt weer� over� de gehele 
lengte ter�uggebr�acht en als diagonaal beleefbaar� gemaakt.
Het tweede onder�deel is de omloop om het Centr�ale Deel van 
Haar�zicht. Deze r�ingstr�uctuur� omsluit het Centr�ale Deel van 
Haar�zicht als ker�ngebied van het Dor�pse Wonen. Deze r�ing 
is op twee plaatsen aangesloten op de Themater�weg. Aan de 
zuidzijde is een koppeling voor� langzaam ver�keer� en nood-en 
hulpdiensten met het str�atenpatr�oon van Vleuten via de hof aan 
de Multatulistr�aat in het ver�lengde van de Camphuysenstr�aat. 
Op die wijze wor�dt de hoofdstr�uctuur� van Haar�zicht r�uimtelijk 
ver�bonden met Vleuten.

4.3  HooFDstrUctUUr

zicHtLiJnen

Haarrijnse Plas

Wielrevelt

Hamtoren

archeologische

zone

kerktorens Vleuten

Het der�de onder�deel van de hoofdstr�uctuur� is de omloop in het 
westelijk deel van Haar�zicht. Deze bestaat uit een lus die is 
aangesloten op de r�ing om het Centr�ale Deel. Beide onder�delen 
vor�men samen een dubbele r�ing. De hoofdontsluiting vanaf de 
Themater�weg ligt in het over�lapgebied van de r�ingen. 
De sfeer� en inr�ichting van de openbar�e r�uimte van de 
hoofdstr�uctuur� is gediffer�entieer�d naar� gelang de positie in het 
gebied.	Zo	bestaat	de	hoofdontsluiting	uit	een	singelprofiel;	de	
westelijke en oostelijke omloop uit bomenlanen. Waar�bij aan 
het pr�ofiel van de oostelijke omloop kleinschalige plantsoenen 
zijn toegevoegd. Bij de inr�ichting van de openbar�e r�uimte zal 
r�ekening wor�den gehouden met bestaande zichtlijnen.
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omloop centrale deel
De omloop om het Centr�ale Deel in Haar�zicht is een r�ingstr�uctuur� 
die met een vloeiende beweging door� het woongebied is 
gepositioneer�d. De omloop is op twee plaatsen aangesloten op 
de Themater�weg. De westelijke aansluiting is de hoofdentr�ee 
van Haar�zicht. De openbar�e r�uimte bestaat daar� uit een singel 
die tot aan de ar�cheologische zone r�eikt. Dit singelpr�ofiel geeft 
uitdr�ukking aan de functie van hoofdentr�ee voor� Haar�zicht.
De singel is tevens onder�deel van de omloop Centr�ale Deel. 
Deze ontsluit de woongebieden in het Dor�ps Wonen. Aan de 
binnenzijde is de bebouwing compact en continue; de woningen 
zijn	met	de	voorzijde	georiënteerd	op	de	openbare	ruimte.	Deze	
continuïteit wor�dt twee keer� onder�br�oken ter� plaatse van de 
ar�cheologische zone / Sloot van Themaat. De wandbebouwing 
volgt daar� het Dor�pspar�k en kader�t deze in. 
De bebouwing aan de buitenzijde van de omloop ten zuidwesten 
van het Dor�pspar�k is in tegenstelling tot de bebouwing aan 
de	 binnenzijde	 indirect	 georiënteerd	 op	 de	 ring.	 Door	 de	

archeologische zone als centrale groene ruimte
De ar�cheologische zone is een landelijk par�k in het woongebied 
van Haar�zicht. De zone ver�vult meer�der�e functies. Het is zowel 
een gr�oene buffer� als ecologische ver�bindingszone, als een 
gebied met cultuur�histor�ische en ar�cheologische betekenis, als 
een centr�ale plek tussen de twee woongebieden van het Centr�ale 
Deel in het dor�pse woonmilieu. In het oostelijke deel is de 
bebouwing	van	het	dorpse	woonmilieu	hier	op	georiënteerd.	Het	
westelijk deel heeft een meer� open kar�akter� en wor�dt begr�ensd 
door� gr�oenelementen zoals aan de zuidzijde het Bosje van Goes 
en aan de noor�dzijde clumps van gr�oenelementen en tuinen van 
woningen in lage dichtheid. De gr�oene r�uimte ver�br�eedt zich in 
zuidwestelijke r�ichting en gaat over� in het open landschap van 
het Wielr�evelt en sluit aan op het Haar�pad. 

arcHeoLogiscHe zone

aLs centraLe groene ruimte

omLooP 
centraLe deeL
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hoekver�dr�aaiingen van de kavelr�ichtingen ontstaan gr�oene 
plekken aan de r�ing. Deze kunnen wor�den inger�icht als 
plantsoenen. In het gedeelte van de omloop aan de noor�doostzijde 
van het Dor�pspar�k bestaat het pr�ofiel uit een dubbele bomenr�ij in 
aansluting op de omloop de lanen.

omloop de lanen
De omloop De lanen ontsluit de woongebied in westelijk deel 
van Haar�zicht. De omloop is aangesloten op de hoofdentr�ee 
van Haar�zicht vanaf de Themater�weg op het eer�ste kr�uispunt 
van de singel. De singel buigt hier� af in westelijke r�ichting naar� 
het Wielr�evelt en sluit daar� aan op de bestaande water�str�uctuur�. 
De omloop buigt af in zuidelijke r�ichting op de r�andzone van 
vr�ijstaande woningen langs het Wielr�evelt en volgt daar�mee de 
kavelr�ichting van het bestaande landschap. Ver�volgens buigt 
de omloop af in oostelijke r�ichting en volgt in een vloeiende 
gekr�omde beweging de ar�cheologische zone op enige afstand 
en sluit ver�volgens aan op de omloop van het Centr�ale Deel.

Het bebouwingsbeeld bestaat uit vr�ijstaande en twee-onder�-één 
kapwoningen	 die	 zijn	 georiënteerd	 op	 de	 openbare	 ruimte.	 In	
de openbar�e r�uimte is het gr�oene beeld van bomen en water� 
leidend.

Op twee plaatsen wor�dt ver�binding gemaakt met het Wielr�evelt. 
De oost-west ger�ichte delen van de omloop wor�den gecontinueer�d 
naar� het Wielr�evelt. Aan de noor�dzijde is dat de singel met 
bijbehor�ende taluds met bomen en een langzaam ver�keer�r�oute. 
Deze r�oute sluit via een bestaande br�ug aan op de Joostenlaan. 
Aan de zuidzijde wor�dt eveneens een langzaamver�keer�r�oute 
ver�bonden met de Joostenlaan.

omLooP 
de Lanen

VerBinding

WieLreVeLt
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4.4  ontwikkeLveLDen 
 steDenboUwkUnDig pLan

De ontwikkelvelden in het Stedenbouwkundig plan zijn een 
ver�taling van het planconcept. De gedefinieer�de woonvelden 
zullen door� de ontwikkelende par�tijen nader� wor�den uitgewer�kt 
op basis van de uitgangspunten van het Stedenbouwkundig 
plan. 
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4.5  boUwHoogten en accenten

Haar�zicht zal wor�den ontwikkeld als een dor�ps woonmilieu in 
aansluiting op het silhouet van Vleuten. In een dor�ps woonmilieu 
ontbr�eken hoge en for�se gebouwen. Ker�ktor�ens zijn vaak 
dominant aanwezig. In het silhouet van Vleuten zijn twee 
ker�ktor�ens dominant. Vanuit Haar�zicht zijn deze te zien vanaf de 
omloop Centr�ale Deel. 

Het algemene beeld van Haar�zicht is woningen van twee 
bouwlagen met een kap. Woningen met een plat dak zullen, 
evenals in Vleuten, een uitzonder�ing zijn.
De bouwhoogtes sluiten aan op de omgeving. Aan de zijde van 
Vleuten is de bouwhoogte in het deelgebied Dor�psr�and maximaal 
2 bouwlagen met kap in aansluiting op de bebouwing langs de 
Schoolstr�aat en de Multatulistr�aat. 

De bestaande bebouwing langs de Themater�weg is over� het 
algemeen één tot twee bouwlagen met kap. In aansluiting op 
dit beeld geldt voor� het deelgebied de Er�ven een maximale 
bouwhoogte van twee bouwlagen met kap. 

Het deelgebied de Lanen is eveneens een laagbouwmilieu van 
maximaal twee bouwlagen met kap. 

Langs het Wielr�evelt en het zuidwestelijk deel van de 
ar�cheologische zone zijn vr�ijstaande woningen gepland en twee-
onder�-één kap woningen (zie aanduiding op kaar�t pagina 35). 
Gezien de afmetingen van de kavels en r�elatief losse setting van 
bebouwing is er� spr�ake van tr�anspar�antie naar� het omliggende 
landschap van de ar�cheologische zone en het Wielr�evelt. Voor� 
de bebouwing geldt hier� meer� vr�ijheid in vor�m en massa van de 
ar�chitectuur� dan in de over�ige delen van de Lanen en de Er�ven.

De school maakt onder�deel uit van de Par�kzoom. Om die r�eden 
is hier� de maximale bouwhoogte gesteld op 14 meter�. Het 
gebouw is vanuit stedenbouwkundig oogpunt op een bijzonder�e 
plek gesitueer�d: een anker�punt in Haar�zicht.

Binnen de omloop Centr�ale Deel is spr�ake van een compact 
dor�ps woonmilieu. Hier� geldt een maximale bouwhoogte van 
twee bouwlagen met kap met de mogelijkheid van een ver�hoogde 
goot.
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VerKeersontsLuiting auto
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Binnen de Klankbor�dgr�oep Haar�zicht zijn in een vr�oeg stadium 
van het planpr�oces ver�schillende ontsluitingsmogelijkheden 
aan de leden voor�gelegd. De var�iant met een lusontsluiting en 
eenzijdige aanhaking aan de Themater�weg is ver�kozen tot de 
optimale ontsluiting voor� Haar�zicht. Hier�bij hebben de bezwar�en 
tegen toename autover�keer� Multatulistr�aat bij een zuidelijke 
ontsluiting een belangr�ijke r�ol gespeeld.

- erftoegangsweg type 1 (60 km/u)
Haar�zicht wor�dt op twee plekken voor� autover�keer� ontsloten 
vanaf de Themater�weg. Ter� hoogte van Haar�zicht en de 
ver�keer�sontsluitingen wor�dt de snelheid op de Themater�weg 
aangepast in ver�band met veiligheid en geluid naar� 30 km/u en 
als zodanig inger�icht. Ter� hoogte van het Wielr�evelt, in de r�ichting 
van Haar�zuilens, blijft de snelheid op de Themater�weg 60 km/u.
     
- erftoegangsweg (30 km/u)
De inter�ne ver�keer�scir�culatie binnen Haar�zicht ver�loopt via twee
lussen die samenkomen op de westelijke ontsluiting van de wijk 
op de Themater�weg. Een tweede ontsluiting op de Themater�weg 
is gesitueer�d aan de oostzijde van Haar�zicht. Deze ontsluiting 
sluit dir�ect aan op de omloop van het Centr�ale Deel. Met deze 
twee aansluitingen wor�dt een evenwichtige spr�eiding van de 
autobewegingen ber�eikt.
De ontsluiting ver�loopt via de stedenbouwkundige hoofdstr�uctuur� 
en kent een snelheidsr�egiem van 30 km/h.

- aansluiting thematerweg
De ver�keer�skundige vor�mgeving van de twee aansluitingen op
de Themater�weg is onder�zocht en schetsmatige uitgewer�kt. Op 
basis van de (etmaal) intensiteiten op de aansluitpunten Haar�zicht 
(ca. 1.400 mvt/etm) en op de Themater�weg (max. 5 à 6.000 mvt/
etm ter� hoogte van de oostelijke aansluiting Haar�zicht) zijn op 
beide kr�uispunten geen aanvullende maatr�egelen benodigd voor� 
het autover�keer� (bv linksafvak op Themater�weg) of fietsver�keer�.  
De kr�uispunten zijn gedimensioneer�d op ber�ijdbaar�heid door� 
landbouwver�keer� en solowagen (ver�huiswagen) vanaf de 
Themater�weg naar� Haar�zicht en vice ver�sa.

4.6  verkeerstrUctUUr

thematerweg oost
Het pr�incipe van de aansluiting Themater�weg-oost is een 
gelijkwaar�dige kr�uising. Het bestaande fietspad is ter� hoogte van 
de aansluiting van Haar�zicht cir�ca 1 meter� opgeschoven r�ichting 
de sloot (ten koste van enkele bomen), waar�door� cir�ca 2,5 meter� 
opstelr�uimte ontstaat voor� over�stekende fietser�s tussen r�ijbaan 
en fietspad. De tweer�ichtingsfietsover�steek is gecentr�eer�d 
tegenover� de aansluiting naar� Haar�zicht met separ�aat nog een 
over�steek voor� voetganger�s. Het kr�uispunt wor�dt 8 cm ver�hoogd 
uitgevoer�d (attentiever�hogend, snelheidsr�emmend). In de 
uitwer�king van het Stedenbouwkundig plan is de fietsaansluiting 
op de Themater�weg tegenover� het oostelijk gelegen twee 
r�ichtingenfietspad geplaatst.

4.6.1  auto Verkeer

aansLuiting tHematerWeg oost

thematerweg west
Het ontwer�ppr�incipe van deze aansluiting is gelijk aan de 
aansluiting Themater�weg oost behoudens het ontbr�eken van 
een vr�ijliggend fietspad, zoals bovenstaand is beschr�even. Het 
kr�uisingsvlak is 8 cm in plaats van 12 cm ver�hoogd in ver�band met 
busvr�iendelijkheid. De Themater�weg ter� hoogte van Haar�zicht 
kr�ijgt een snelheidsr�egime van 30 km/u.   

aansLuiting tHematerWeg West
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- oV-routes
De openbaar� ver�voer�svoor�zieningen voor� Haar�zicht bevinden
zich aan de Schoolstr�aat en aan de Themater�weg. De bushaltes 
aan de Themater�weg en de Schoolstr�aat zijn goed ber�eikbaar� en 
liggen op r�edelijke loopafstand. De bushaltes Schoolstr�aat zijn 
ber�eikbaar� door� middel van een door�gang voor� langzaamver�keer� 
tussen Haar�zicht en de Schoolstr�aat. Er� zal geen buslijn door� 
Haar�zicht lopen.

- route nooddiensten
Hoewel Haar�zicht op twee punten is ontsloten op de Themater�weg, 
is het vanwege de excentr�ische ligging nodig aan de zuidzijde 
een calamiteiten ontsluiting te maken. Hier� is in voor�zien door� 
de aansluiting op  de Multatulistr�aat/Camphuysenstr�aat behalve 
voor� langzaamver�keer� ook voor� nooddiensten toegankelijk te 
maken. 

- Parkeren
Een belangr�ijke ambitie van het Stedenbouwkundig plan ligt in de 
kwaliteit van de openbar�e r�uimte. Er� wor�dt een openbar�e r�uimte 
nagestr�eefd die naast een ver�keer�sfunctie ook een ver�blijfsfunctie 
heeft. Daar�mee kan de openbar�e r�uimte ook een sociale r�uimte 
wor�den. De plek en wijze van par�ker�en heeft gr�ote invloed op 
het kunnen behalen van deze ambitie. In het Stedenbouwkundig 
plan is er� voor� gekozen om ver�schillende soor�ten woonmilieus 
te maken en daar�bij een passende wijze van par�ker�en te 
ontwer�pen. Het uitgangspunt voor� de ber�ekening van het aantal 
benodigde par�keer�plaatsen is de nor�mer�ing met bijbehor�ende 
ber�ekeningswijze zoals aangegeven in de Ontwikkelvisie. Dit 
is confor�m de nieuwe Nota Stallen en Par�ker�en (maar�t 2013) 
met betr�ekking tot vr�ijstelling eer�der� vastgestelde kader�s, 
waar�bij deze als toetsingskader� gelden voor� de bepaling van 
de par�keer�behoefte. Het par�ker�en in Haar�zicht komt voor� in de 
vor�men van: langs de r�ijbaan, in par�keer�koffer�s, in par�keer�hoven 
en op eigen er�f.

In het Centr�ale Deel zijn par�keer�hoven toegepast met als doel 
de gr�oene str�aten vr�ij van par�keer�plaatsen te maken. Langs 
de hoofdstr�uctuur� en in de woonbuur�ten zijn par�keer�plaatsen 
langs de r�ijbaan opgenomen teneinde een gr�oen beeld met 
voldoende bomen te kunnen maken. De par�keer�plaatsen zijn 
zoveel  mogelijk  gecluster�d  opgenomen in par�keer�hoven en 
par�keer�koffer�s.  

In het ontwer�p is r�ekening gehouden met de aandachtspunten 
vanuit de gemeente, dus sober� en doelmatig. In ver�band met 
aanwezigheid zwaar� ver�keer� op Themater�weg (zie telling) is 
gekozen voor� ver�keer�splateau’s op kr�uispunten en wegvakken 
met een hor�izontaal deel van minimaal 10m (afgestemd op 
landbouwver�keer�) en 0,08m hoogtever�schil. In de ber�m tussen 
fietspad en r�ijbaan is een haag voor�gesteld om een optische 
ver�nauwing van het pr�ofiel en meer� een bibeko-uitstr�aling te 
bewer�kstelligen. Een haag aan de zuidzijde van de r�ijbaan is niet 
gedaan in ver�band met onder�houd van de naastliggende sloot. 
Binnen de 30 km/h-zone wor�dt de langsmar�ker�ing ver�wijder�d en 
geldt ver�keer� van r�echts voor�r�ang. De komgr�ens aan de westzijde 
wor�dt niet vor�mgegeven als een poor�tconstr�uctie, maar� de extr�a 
aansluiting vanuit Haar�zicht vor�mt nu de komgr�ensover�gang van 
30/60 km/h.
Bij het positioner�en van de wegvakmaatr�egelen is r�ekening 
gehouden met de huidige uitr�itten. Bij het meest oostelijke 
wegvakplateau komen beide uitr�itten aan weer�szijden van de 
Themater�weg op het plateau uit om zo op een evenwichtige 
afstand van de maatr�egel tot aan de beide kr�uispunten te 
ver�kr�ijgen. 

Km - maatregeLen tHematerWeg



HaaKsParKeren aan ring

ParKeerKoFFers

Langs ParKeren

ParKeerKoFFers
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PrinciPeKaart ParKeren

teLLing ParKeerPLaatsen, Bron: ontWiKKeLVisie (Pagina 69)

ParKeernormen HaarzicHt, Bron: ontWiKKeLVisie (Pagina 68)

centraLe deeL (BinnenHoF)



aansLuiting Langzaam VerKeer 
oP omgeVing
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Het langzaam ver�keer� maakt gebr�uik van dezelfde hoofdstr�uctuur� 
als de auto. Daar�naast is er� een aanvullend netwer�k van fiets- 
en voetpaden. Deze paden ontsluiten de dor�pse en landelijke 
omgeving. 
Langs de Themater�weg is aan de noor�dzijde een vr�ijliggend 
fietspad aanwezig. Dit fietspad sluit aan op een vr�ijliggend 
fietspad aan de oostzijde van Haar�zicht. Dit pad sluit aan op 
de fietsr�oute diagonaal door� Haar�zicht langs het Dor�pspar�k en 
staat in ver�binding met het Haar�pad. Tevens is op deze r�oute de 
school aangesloten.
In  zuidelijke  r�ichting  is  een  fietsver�binding  opgenomen  in 
ver�binding met de Mutatulistr�aat en Camphuysenstr�aat. Deze 
r�oute biedt een kor�te ver�binding naar� het centr�um van Vleuten. 
In  het  ver�lengde  van  de  oost-west  ver�bindingen  van  de 
westelijke omloop zijn op twee plekken voetganger�sver�bindingen 
naar�  de  Joostenlaan  voor�zien.  Daar�naast  zijn  er�  twee 
voetganger�sver�bindingen naar� het Bosje van Goes; één nieuwe 
aan de noor�dzijde en één bestaande aan de oostzijde ter� plaatse 
van de huidige br�ug.
In alle gevallen zullen deze ver�bindingen met de betr�effende 
beheer�der�s wor�den over�legd en afgestemd.

Tussen Haar�zicht en de Schoolstr�aat wor�dt een ver�binding voor� 
fietser�s en voetganger�s ger�ealiseer�d. Het Centr�ale Deel van 
Haar�zicht is  een  compact  woonmilieu met gr�oen inger�ichte 
str�aten. In de autoluwe binnenstr�aten van het Centr�ale Deel is 
de auto onder�geschikt aan het langzaam ver�keer�.

4.6.2 Langzaam verkeer

VerBinding met Het WieLreVeLt



deeLgeBieden / WoonBuurten
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4.7  De woonbUUrten 

VerKaVeLingsPrinciPe

dorPsrand

4.7.1 Dorpsrand

a.  Groene ruimtelijk gedifferentieerde rand met straatjes en pleintjes.  Laanbomen langs  

 ring, clusters op plantsoenen en groenstroken, solitairen  op pleintjes

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

c.  Herkenbare woonblokken 

d.  Rechte rooilijn met eventuele rooilijnsprong 

e.  Combinatie van stoepen en kleine voortuinen bij rijwoningen
 Diepere voortuinen bij kleine korrel (2^1 kap)

f.  Parkeerhoven / parkeerstraten / parkeren op eigen erf

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

In Haar�zicht komen twee woonthema’s voor�: Dor�ps en Landelijk Wonen. Deze thema’s zijn afgeleid van de contextuele situatie, 
zoals omschr�even in het planconcept (par�agr�aaf 4.1 pagina 25) en vor�men het kader� voor� de ver�der�e uitwer�king. Het Dor�ps Wonen 
bestaat uit twee woonbuur�ten: de Dor�psr�and en het Centr�ale Deel. In het Landelijk Wonen wor�den dr�ie buur�ten onder�scheiden: de 
Er�ven, de Lanen en de Par�kzoom. Elke woonbuur�t heeft een eigen kar�akter� en is onder�scheidend in de ver�kavelingopzet en de 
openbar�e r�uimte. De beeldkwaliteit van de ar�chitectuur� is onder�scheidend voor� de woonthema’s Dor�ps en Landelijk Wonen. Dit 
onder�deel wor�dt ver�der� uitgewer�kt in hoofdstuk 7 Kader� beeldkwaliteit (pagina 75 e.v.) De stedenbouwkundige kar�akter�istieken van 
de 5 buur�ten wor�dt benoemd in de volgende onder�delen:

a.  openbare ruimte
b.  typologie verkaveling
c.  korrel
d.  rooilijn
e.  openbaar/privé
f.  parkeren      
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VerKaVeLingsPrinciPe

centraLe deeL

4.7.2 centrale Deel

a.  Groene parkachtige inrichting
 Bloeiende parkbomen in groene straten 

	 Centraal	element:	dorpspark	met	singel	(profiel	11)

 Singelbomen in Dorpspark

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

c.  Continue straatwand, herkenbare panden (telbaar), samenhangend beeld

d.  Rechte rooilijn met eventuele rooilijnsprong 

e.  Kleine voortuinen met hagen

f.  Bewoners parkeren in parkeerhoven en/of op eigenerf 
 Bezoekers parkeren in de openbare ruimte van de omloop

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

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

VerKaVeLingsPrinciPe

erVen tHematerWeg

De Erven Thematerweg
a.  Lint van Thematerweg, bomen langs Thematerweg
b.  Lintbebouwing boerderij op erf met voorsloot
 Dichtheid: circa 10-15 won/ha.
c.  Kleine korrel (max. 50% kavelbreedte bebouwd)   
d.  Rooilijn ca. 15 meter vanaf zijkant Thematerweg, 
 In 15 meter zone geen parkeerfaciliteiten.
e.  Voortuin aan sloot, hagen tussen erven
f.  Parkeren op eigen erf en in de openbare ruimte 
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4.7.5  de Parkzoom 

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

4.7.4 de Lanen

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

VerKaVeLingsPrinciPe

Lanen

VerKaVeLingsPrinciPe

ParKzoom

a.   Meanderende lanen en paden in park
 Parkbomen 
b.  Losse bebouwing
 Dichtheid: circa 10-15 won/ha.
 Vrijstaand en 2^1 kap
c.  Losse, kleine korrel 
d.  Wisselende rooilijn 
e.  Diepe voortuinen 
f.  Parkeren op eigen erf en in de openbare ruimte

a.  Meanderende lanen als thema. ingericht met thematische soorten   
 straatbomen  
b.  Losse bebouwing en/of open bouwblokken
 Dichtheid: circa 20-25 won/ha.
 Vrijstaand, 2^1 kap en eventueel rijwoningen
c.  Losse korrel en eventueel rijwoningen aan de binnenzijde
d.  Wisselende rooilijn en bij rijwoningen mogelijk verspringende rooilijn   
 maximaal 6 woningen 
e.  Diepte voortuin afhankelijk van typologie en korrel
f.  Parkeren eigen erf en in de openbare ruimte 
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Het ontwer�p van het Stedenbouwkundig plan op het 
over�gangsgebied naar� de bestaande bebouwing aan de r�and 
van Vleuten ver�dient bijzonder�e aandacht. De nieuwe bebouwing 
van Haar�zicht sluit hier� immer�s dir�ect aan op achter�tuinen van 
de bestaande woningen aan de Schoolstr�aat en Multatulistr�aat. 
In Ontwikkelvisie Haar�zicht wor�dt hier� al melding van gemaakt. 
De uitgangspunten voor� de ver�kaveling van de r�and is in nauw 
over�leg met de Klankbor�dgr�oep tot stand gekomen.

Om die r�eden is het subthema Dor�psr�and geïntr�oduceer�d als 
afgeleide van het woonmilieu Dor�ps Wonen. De Ontwikkelvisie 
schr�eef hier� een hoger�e dichtheid voor� dan voor� de r�est van 
Haar�zicht. Dit bleek niet wenselijk vanuit het oogpunt van de 
Klankbor�dgr�oep. 

Zodoende	 is	 uiteindelijk	 gekozen	 voor	 een	 lagere	 dichtheid	
die	 aansluit	 bij	 de	 huidige	 dorpsrand.	 Zo	 kan	 er	 er	 een	
vanzelfspr�ekende over�gang ontstaan.

3.20 meter zone 

Ter� hoogte van de Multatulistr�aat en de Schoolstr�aat wor�den 
door�steken voor� langzaam ver�keer� (fietser� en voetganger�) 
ger�ealiseer�d. Hier�mee is een tweede door�steek naar� de 
Multatulistr�aat, zoals benoemd in de ontwikkelvisie, komen te 
ver�vallen. 
De door�steken zijn een goed middel om ook fysieke ver�banden 
te leggen en ver�weving met Vleuten tot stand te br�engen. Dit sluit 
aan op de doelstelling van de Wijkvisie Vleuten-De Meer�n (2004) 
dat oude en nieuwe bewoner�s elkaar� kunnen ler�en kennen en de 
mogelijkheid hebben om elkaar� te ontmoeten. 

De Dor�psr�and is gediffer�entieer�d. Een afwisselend beeld 
bestaande uit  gesloten en open en op voldoende afstand van 
de bestaande woningen. Achter� de bestaande woningen wor�dt 
zo	veel	mogelijk	openheid	gecreëerd.	

De r�and wor�dt gedefinieer�d door� middel van 4 r�egels:
1. 3.20 meter zone (in figuur aangeduid met       ) 
2. maximale bloklengte
3.  percentage open / dicht
4. hellingshoek + gemiddelde rooilijn 
 
ad. 1. 3.20 meter zone
Aan de zuidzijde wor�dt het plangebied begr�ensd door� bestaande 
woningen langs de Schoolstr�aat en de Multatulistr�aat. Een zone 
van 3.20 meter� br�eedte over� de gehele lengte zor�gt voor� een 
vloeiende over�gang tussen de twee gebieden en heeft daar�bij 
een dr�ievoudige functie:

•	 Het	waarborgt	een	minimale	afstand	tussen	de	bestaande	
en nieuwe per�celen;

•	 In	de	(bodem)zone	wordt	een	rioolbuis	opgenomen	ten	
behoeve van de hemelwater�ber�ging en afvoer�;

•	 In	 deze	 zone	 kunnen	 hoogteverschillen	 tussen	 de	
bestaande per�celen en Haar�zicht wor�den opgevangen.

4.8  ranDen vLeUten
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imPressie acHterPad 3.20 meter zone
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% oPen - dicHt + BLoKLengtes

ad. 3. Percentage open/dicht
Eveneens om een goede over�gang tussen de bestaande en 
nieuwe bebouwing te ver�kr�ijgen zal het nieuwe plan wor�den 
getoetst aan de hand van een ver�houdingsper�centage dat zor�gt 
voor� een minimale openheid van de bebouwingsr�and van 40%.

≥ 40 % open

ad. 2. Maximale bloklengte
Om te voor�komen dat er� dir�ect achter� de bestaande kavels met 
woningen, lange gesloten gevels komen, bestaat de bebouwing 
langs deze zone (in figuur� aangeduid met      ) uit bouwblokken 
met een maximale lengte van 6 wooneenheden. Behoudens 
één blok in de zuid-oosthoek met 7 wooneenheden. Dit blok ligt 
op gr�oter�e afstand van de bestaande bebouwing en is daar�van 
r�uimtelijk gescheiden door�  ber�gingen.
Op die manier� zal het toekomstige plan Haar�zicht goed aansluiten 
op de bestaande r�and van Vleuten.

Ter� toelichting op de maximale bloklengte van 6 wooneenheden 
geldt het volgende r�ekenvoor�beeld:

6 x 6.0 meter + 2 x kopgevel (á 0.3 meter) 
= 

36,6 meter 

Totale bloklengte (hoofdgebouw)
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gemiddeLde rooiLiJn
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ad. 4. Hellingshoek + gemiddelde rooilijn
Gemeten vanaf het snijpunt tussen het laagste vloer�peil en de 
gemiddelde achter�gevel r�ooilijn van de bestaande woningen 
(hoofdgebouw), zijn dr�ie afstandzones te onder�scheiden tot aan 
de nieuwe bebouwing:

•	 23,5m-zone langs de Multatulistr�aat
•	 29m-zone langs de Multatulistr�aat
•	 37m-zone langs de Schoolstr�aat

Uitgaande van een maximale bouwhoogte van 11m ter� plaatse 
van de gemiddelde r�ooilijn voor� de nieuwe bebouwing, ontstaat 
een denkbeeldige lijn met een bijbehor�ende hellingshoek. Boven 
deze lijn mag niet wor�den gebouwd. Daar�mee wor�dt een gepaste 
afstand en openheid wor�dt gewaar�bor�gd ten opzichte van de 
bestaande woningen.

Op één plek (in figuur� aangeduid met ster�) geldt een uitzonder�ing. 
Deze ver�oor�zaakt naar� de bestaande woningen geen hinder� qua 
bezonning en r�uimtelijkheid. Met de situer�ing van dit bouwblok 
wor�den de bestaande gar�ageboxen deels visueel afgescher�md.
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Naar� aanleiding van het wijkr�aadadvies is nogmaals gekeken 
naar� de ver�keer�str�omen r�ondom de school.

Bij de locatiekeuze/or�ientatie van de school en de inr�ichting 
van de ver�keer�sinfr�astr�uctuur� r�ondom de school is met name 
gekeken naar� par�ker�en en ver�keer�sveiligheid.
 
Door� de ligging van de school aan de zuidzijde en de auto-
ontsluitingen van Haar�zicht enkel op twee plekken aan de 
noor�dzijde (Themater�weg) is er� al beper�kt autover�keer� r�ondom de 
school. De ontsluiting van het langzaam ver�keer� is in hoofdzaak 
gelegen aan de zuidzijde (Multatulistr�aat/Campuysenstr�aat) 
en in beper�kte mate aan de oostzijde (Schoolstr�aat). Hier�mee 
wor�dt in belangr�ijke mate conflicten tussen het autover�keer� en 
langzaam ver�keer� voor�komen.

De or�ientatie van de school/entr�ees is gelegen aan de oostzijde 
direct	aan	de	buitenruimte	en	aan	een	vrij-liggende	kiss	&	ride-
str�ook. De entr�ee tot de fietsenstallingen komen aan de ander�e 
zijde (zuid/westzijde) en zijn dir�ect via een vr�ij-liggend fietspad 
ber�eikbaar�. 

De r�outes voor� het autover�keer� zijn ger�icht op minimaal aantal 
kr�uisend ver�keer� (in het bijzonder� langzaam ver�keer�) en een 
zo lang mogelijke opstelr�uimte zonder� over�last bij eventuele 
congestie nabij de school. Hoewel zoveel mogelijk gestimuleer�d 
wor�dt om met de fiets of lopend naar� school te gaan, leer�t de 
er�var�ing dat er� altijd ouder�s blijven die hun kinder�en al dan niet 
noodgedwongen met de auto naar� school br�engen of halen. Om 
dit	zo	veilig	mogelijk	 te	 laten	plaatsvinden	wordt	er	een	kiss	&	
r�ide-str�ook aangelegd.

Het fietsver�keer� komt hoofdzakelijk van de zuidzijde 
(Multatulistr�aat/Campuysenstr�aat) en in beper�kte mate van de 

reFerentie: “BereBoot” HeLmond

totaaL uitgeeFBaar scHooL; +/- 3.500 m2

4.9  onDerwijscLUster
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VoorBeeLd onderWiJscLuster

Vleuten

Vleuten, 
Haarrijn

Vleuten, Haarrijn
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oostzijde (Schoolstr�aat) Haar�zicht binnen ter�wijl het autover�keer� 
naar� de school met name van de west- en noor�dzijde de school 
zal benader�en. Vanaf de zuidzijde ligt er� een vr�ijliggend fietspad 
die aan de zuid/westzijde dir�ect toegang ver�leent tot het ter�r�ein 
van de School/fietsenstallingen.

Het schoolplein wor�dt niet gebr�uikt als par�keer�plek. Het 
schoolplein voldoet aan de nor�m die voor� de buitenr�uimte bij 
scholen en kinder�dagver�blijf wor�den gehanteer�d. Par�ker�en tijdens 
haal- en br�engmoment zal plaatsvinden op de par�keer�plekken 
in de dir�ecte omgeving van de school. Aan de zuidzijde is een 
ter�r�ein ger�eser�veer�d voor� extr�a par�ker�en (capaciteit ca. 55 
par�keer�plaatsen) mocht in de toekomst blijken dat de capaciteit 
onvoldoende is. In het nog op te stellen bestemmingsplan wor�dt 
het voor�noemde ter�r�ein  bestemd met een wijzigingsbevoegdheid 
naar� par�ker�en.

Het fietsver�keer� vanaf de zuidzijde naar� de fietsenstalling van 
de school kr�uist noch het autover�keer� naar� de kiss	&	ride-strook 
noch het autover�keer� naar� de eventueel extr�a te r�ealiser�en 
par�keer�plaatsen. 

Op gr�ond van bovenstaande is het niet de ver�wachting dat de 
ver�keer�str�omen zullen leiden tot gevaar�lijke situaties. De gr�oei 
van de school zal min of meer� gelijk op gaan met de oplever�ing van 
de woningen in Haar�zicht. De ver�keer�ssituatie r�ondom de school 
kr�ijgt daar�door� de kans zich geleidelijk te ontwikkelen waar�door� 
r�uimte ontstaat om aan de situatie te wennen. Desondanks zal bij 
het op te stellen inr�ichtingsplan de ver�keer�sveiligheid, en in het 
bijzonder� voor� het langzaam ver�keer� r�ondom de school, leidend 
zijn voor� de definitieve inr�ichting.
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4.10  scHetsverkaveLing

De schetsver�kaveling is een studie naar� de uitwer�king van de 
woonbuur�ten zoals omschr�even in hoofdstuk 4.7.  
In het Centr�ale Deel is de bebouwing r�uimtevor�mend. De 
inter�ne str�uctuur� is or�thogonaal opgezet in de r�ichting van de 
diagonaal door� het plangebied lopend Sloot van Themaat. De 
buitenr�and volgt de hoofdstr�uctuur�. Hier�mee is dit plandeel 
duidelijk her�kenbaar�. In het over�gangsgebied naar� de bestaande 
bebouwing van Vleuten is de ver�kavelingsr�ichting en kor�r�elgr�ootte 
voor�tgezet van de bestaande woonbuur�t de Nieuwe Vaar�t. 
De ver�kavelingsr�ichting in de zone langs de Themater�weg, het 
deelgebied de Er�ven, is haaks op de Themater�weg. Deze volgt 
daar�mee de hoofdr�ichting van de oor�spr�onkelijke ver�kaveling. 
In het deelgebied de Lanen wor�dt de r�ichting naar� het Wielr�evelt 
bevestigd, twee lange lijnen bieden deze continuïteit.
De r�ichting van de globaal noor�d-zuid lopende centr�ale 
toegangsweg  met  singelpr�ofiel, wor�dt gevolgd in ver�kavelings-
r�ichting en is r�uimtevor�ming. Hier�mee wor�dt het entr�eegebied 
van Haar�zicht een openbar�e r�uimte waar�op woningen zijn 
georiënteerd	en	de	school	een	herkenbare	positie	inneemt.

De schetsver�kaveling is ver�der� uitgewer�kt naar� een 
voor�beeldver�kaveling. Deze uitwer�king is opgenomen in 
hoofdstuk 12.
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scHetsVerKaVeLing
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5.  oPenbare ruimte

Kaart oVerizcHt ProFieLen HaarzicHt
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5.  oPenbare ruimte
5.1  De openbare rUimte van HaarzicHt

De in dit hoofdstuk opgenomen pr�ofielen zijn schetspr�ofielen op 
basis van de stedenbouwkundige visie; de uitwer�king van deze 
pr�ofielen zijn opgenomen in hoofdstuk 12. De inr�ichting van de 
openbar�e r�uimte in Haar�zicht is gebaseer�d op het thema Dor�ps 
en Landelijk Wonen. Hier�bij zijn de volgende aandachtspunten 
van belang:

•	 De	inrichting	is	informeel	en	zonder	al	te	grote
 scheidingen tussen ver�keer�ssoor�ten.  
•	 Voorkom	scherpe	visuele	scheidingen	tussen	de	rijbaan	

en de over�ige openbar�e r�uimte. Gebr�uik daar�voor� geen 
contr�aster�ende kleur�en, maar� zoek naar� kleur�nuances 
of var�iatie in bestr�atingver�band. 

 Mater�iaalgebr�uik is r�ustig en van gebakken mater�iaal en 
bestaat uit gr�ote vlakken zonder� sier�patr�onen.

•	 Parkeren	 zoveel	 mogelijk	 ondergeschikt	 in	 het	
str�aatbeeld. 

•	 Bomen	 maken	 de	 sfeer	 van	 de	 openbare	 ruimte;	
combineer� dit met gr�oene invulling.   

Met de hier�na volgende schetspr�ofielen wor�dt r�ichting gegeven 
aan de sfeer� en inr�ichting van de openbar�e r�uimte. In hoofdstuk 12 
zijn deze aan de hand van de voor�beeldver�kaveling uitgewer�kt.
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1

scHetsproFieL 1
De sloot langs de Themater�weg wor�dt ver�br�eed. Vanaf de 
Themater�weg wor�den woningen op eigen er�f ontsloten via een 
brug	of	duiker.	De	woningen	zijn	met	de	voorgevel	georiënteerd	
op de Themater�weg op een afstand van ca. 15 m vanaf de 
Themater�weg.
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De singel is de hoofdentr�ee van Haar�zicht: dr�ie r�ijen bomen 
waar�van twee ter� weer�szijden van de singel en één langs de 
bebouwingsr�and van het Centr�ale Deel. De singel in de r�ichting 
van het Wielr�evelt bestaat uit tuinen aan de zijde van de woningen 
en een laanpr�ofiel aan de zuidzijde.

2

3

scHetsproFieL 2 en 3
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scHetsproFieL 4
De omloop om het Centr�ale Deel van Haar�zicht is een r�ingweg 
met aan de binnenzijde een r�uimtevor�mende bebouwingsr�and 
en aan de buitenzijde een afwisseling van gr�oene plekken en 
bebouwing. Het wegtr�acé meander�t waar�mee haaks het par�ker�en 
wisselt van plaats in het pr�ofiel afhankelijk van het zicht. 

4
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scHetsproFieL 5 en 6
Omloop de Lanen is de tweede lus in Haar�zicht. Het pr�ofiel sluit 
aan op de omloop van het Centr�aal Deel. Er� wor�dt een continue 
laanpr�ofiel nagestr�eefd met gr�oene ber�men en bomen ter� 
weer�szijden. Plaatselijk wor�dt gepar�keer�d in de gr�oenstr�oken op 
water�door�latende gr�oene open bestr�ating. 

5

6
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scHetsproFieL 7
De inter�ne str�aatjes van de lanen zijn smal en intiem. De voor�tuinen 
met hagen dr�agen bij aan het gewenste gr�oene kar�akter�. Bomen 
wor�den afgewisseld met par�keer�plaatsen. Tussen de woningen 
wor�den par�keer�koffer�s opgenomen. 7
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scHetsproFieL 8
Woonbuur�t de Lanen wor�dt infor�meel inger�icht. Dit betekent dat 
het	profiel	als	eenheid	wordt	ingericht	met	afwisseling	van	bomen	
en gr�asvlakken. 

8
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scHetsproFieL 9
De str�aten in het Centr�ale Deel van Haar�zicht wor�den inger�icht 
als	groene	straten.	De	woningen	zijn	hier	direct	op	georiënteerd.	
De stoepzone voor� de woningen is onder�deel van de str�aatr�uimte. 
De woonstr�aat meander�t tussen de woningen. 

9
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scHetsproFieL 10
Kenmer�kend voor� de openbar�e r�uimte van de Dor�psr�and is de 
afwisseling van kor�te str�aatjes, pleintjes en gr�oene plekken. De 
str�aten zijn ver�bonden met de par�keer�hoven achter� woningen. 

10
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scHetsproFieL 11
In de diagonaal van de ar�cheologische zone wor�dt het 
oor�spr�onkelijk tr�acé van de Sloot van Themaat ter�uggebr�acht. 
Ter� plaatse van de bebouwing van het Centr�ale Deel wor�dt dit 
een dor�pspar�k als r�ecr�eatieve r�uimte voor� de bewoner�s. De 
breedte	 van	 het	 profiel	 (ca.	 35	meter)	 is	 vergelijkbaar	met	 de	
Br�ink in Haar�zuilens. 
Langs de oever� kunnen ver�blijfsplekken wor�den gemaakt in 
samenhang met de centr�aal in het dor�pspar�k gelegen br�ede br�ug. 
Deze br�ug ver�bindt de gr�oene str�aten van de ter� weer�szijden 
gelegen woonbuur�ten. De woningen aan beide zijden van de 
singel	 zijn	 georiënteerd	 op	 het	 Dorpspark.	 De	 éénrichtings-
ontsluitingsweg voor� de woningen is alleen bedoeld voor� 
bestemmingsver�keer� van de woningen. De ver�blijfskwaliteit van 
de openbar�e r�uimte staat centr�aal in het Dor�pspar�k.

11



Bosje van Goes
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scHetsproFieL 12
De openbar�e r�uimte van het Landelijkpar�k ver�r�uimt zich in de 
r�ichting van het Wielr�evelt. De inr�ichting kr�ijgt een landelijk open 
kar�akter�. Aan de noor�dzijde gr�enzen par�ticulier�e tuinen. Deze 
wor�den met een gr�oene over�gang afgescher�md; afgewisseld met 
clumbs	van	beplanting.	In	deze	zone	is	een	fietspad	opgenomen	
als ver�binding met het Haar�pad. 

12



Haar�zicht wor�dt op twee plaatsen ontsloten vanaf de 
Themater�weg. De oostelijke ontsluiting is aangesloten op de 
omloop van het Centr�ale Deel. Deze ontsluiting is bedoeld voor� 
met name het zuidelijk plandeel en biedt een kor�te ver�binding 
met het kr�uispunt Schoolstr�aat / Maar�ssenseweg. Deze entr�ee is 
daar�naast van belang als langzaamver�keer�sr�oute naar� de school. 
In	het	profiel	is	een	vrijliggend	fietspad	opgenomen	dat	aansluit	
op	het	Dorpspark.	De	school	is	gesitueerd	aan	deze	fietsroute.	
Deze r�oute is ver�volgens aangesloten op het Haar�pad.
Het	profiel	heeft	een	groene	invulling	met	bomen	en	is	daarmee		
onder�deel van de ecologische ver�bindingszone over� de diagonaal 
naar� het Wielr�evelt.
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scHetsproFieL 13

13
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De gr�oenstr�uctuur� is onder�deel van  de  hoofdstr�uctuur�. Bomen 
en hagen zijn hier�in beeldbepalend. De bomenr�ijen zijn continue 
en afhankelijk van de betekenis van het pr�ofiel wor�den deze 
in een dr�iehoeksver�band of als solitair�en opgenomen. In het 
inr�ichtingsplan van de openbar�e r�uimte wor�dt dit ver�der� uit-
gewer�kt. Kenmer�kend voor� de openbar�e r�uimte van Haar�zicht is 
dat er� veel bomen wor�den geplaatst. In het har�t van het plangebied 
dient vanwege de ar�cheologische waar�de nader� onder�zocht te 
wor�den waar� en welk type boom kan wor�den geplaatst.
De inzet van het gr�oenplan is zoveel mogelijk gr�ote gr�oenvlakken 
te gebr�uiken voor� het plaatsen van bomen.
Het Bosje van Goes vor�mt een str�uctur�eel onder�deel van de 
gr�oenstr�uctuur�, zowel in beleving als in gebr�uik. Wandelpaden in 
het woongebied wor�den ver�bonden met de wandelpaden in het 
Bosje van Goes. De bestaande bomen zijn geinventar�iseer�d en 
gewaar�deer�d: zie hoofdstuk 9.7 pagina 98.

5.2  groenstrUctUUr

groen

De water�str�uctuur� bestaat uit een T-vor�mige str�uctuur� van singels 
die is ver�bonden met de water�gang langs de Themater�weg en 
met de diagonaal door� het plangebied lopende water�gang in de 
ar�cheologische zone. De water�gangen langs de achter�zijde van 
de kavels aan de Themater�weg wor�den ver�bonden op plekken 
waar� deze nog niet is zodat een continue water�systeem ontstaat. 
Voor� nader�e toelichting op de beoogde water�str�uctuur� wor�dt 
ver�wezen naar� hoofdstuk 8.3.3 Toekomstige water�str�uctuur� 
(pagina 87). 

5.3  waterstrUctUUr

Water
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Speelplekken
Voor� Haar�zicht is er� per� doelgr�oep bepaald waar� welk type  
speelplek moet komen. Hier�bij wor�dt er� onder�scheid gemaakt in 
dr�ie gr�oepen, die elk een ander�e speelbehoefte hebben (zie kaar�t). 
Op de kaar�t is de plek en spr�eiding van speelvoor�zieningen per� 
leeftijdscategor�ie aangegeven. Er� wor�dt gestr�eefd naar� natuur�lijk 
spelen in de vor�m van spelaanleidingen zoals klimbomen, licht 
glooiende gr�asvlakken en natuur�ter�r�eintjes.
Haarzicht	 kan	 qua	 speelbehoefte	 extra	 profiteren	 van	 het	
ar�cheologisch par�k, het Bosje van Goes en het Wielr�evelt. 
 

Hondenuitlaatvoorzieningen
In geheel Leidsche Rijn wor�dt een netwer�k van hondenuitlaat-
voor�zieningen aangelegd. Als aanvullende voor�ziening op de 
hondentoiletten wor�den hondenspeelweides aangelegd, waar� 
de honden niet-aangelijnd kunnen r�ennen en spelen. Voor� de 
maatvoer�ing en situer�ing is de Atlas voor� de Openbar�e Ruimte 
Leidsche Rijn als uitgangpunt genomen: de maximale afstand 
van een hondentoilet tot een woning is 250 meter�, van een 
hondenweide tot een woning 400 á 500 meter�. Op onder�staande 
kaar�t is de globale positie bepaald van deze voor�zieningen.

5.4 voorzieningen

sPeeLPLeKKen HondenVoorzieningen
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inzameling huisvuil
De   onder�staande   kaar�t   “Huisvuilver�zamelplekken”   geeft 
het schetsontwer�p weer� van de ver�deling onder�gr�ondse 
afvalcontainer�s confor�m afspr�aak met de gemeente. Daar�bij wor�dt 
een maximale loopafstand van 125 meter� wor�dt gehanteer�d. De 
definitieve	 aantallen	 en	 inpassing	wordt	 nader	 bepaald	 bij	 het	
inr�ichtingsplan. Bij het ontwer�p van de woningen wor�dt r�ekening 
gehouden met voor�zieningen ten behoeve van de stalling van 
vuilcontainer�s.

HuisVuiLVerzameLPLeKKen
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Materialen
Het mater�iaalgebr�uik van de openbar�e r�uimte in Haar�zicht oogt 
r�ustig en is van een hoog kwaliteitsniveau. In de hoofdstr�uctuur� 
wor�dt gebakken klinker�s toegepast. Er� wor�dt geen gebr�uik 
gemaakt van contr�aster�ende kleur�en maar� van kleur�nuances 
en var�iaties in het bestr�atingver�band. In de par�keer�hoven en 
par�keer�koffer�s wor�den betonstenen toegepast. Uitgangspunt 
voor� de inr�ichting van de openbar�e r�uimte is de Atlas Leidsche 
Rijn en het handboek openbar�e r�uimte. De definitieve voor�stellen 
en gr�enzen tussen openbaar�  en  pr�ivé  wor�den  bepaald  bij de 
opstelling van de definitieve inr�ichtingsplannen. In de fase van 
het inr�ichtingsplan wor�den definitieve keuzes gemaakt in over�leg 
met Stadswer�ken (BInG). 

5.5 inricHting openbare rUimte

VerHarding
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Openbare verlichting
De ver�lichting is passend bij de hoofdstr�uctuur� en de woonthema’s 
landelijk en dor�ps. Het ver�schil zit met name in de intensiteit van de 
ver�lichting. Er� is onder�scheid te maken tussen de hoofdstr�uctuur�, 
het Centr�ale Deel en de er�ftoegangswegen. De ver�lichting dr�aagt 
bij aan een social veilige woonomgeving. 

De hoofdstr�uctuur� kent een hoger�e lichtintensiteit dan de r�est 
van het gebied. De fr�equentie van het aantal lantaar�npalen is 
hier� hoger� waar�door� de hoofdstr�uctuur� extr�a opvalt.De r�est van 
het gebied zullen met een lager�e intensiteit ingevuld wor�den dan 
de hoofdstr�uctuur�.

Er� wor�dt voor� een stijl gekozen die een afgeleide is van de 
nostalgische lantaar�npaal. De ver�lichting moet op de achter�gr�ond 
aanwezig zijn en niet over�duidelijk opvallen binnen de openbar�e 
r�uimte. Bij het maken van de inr�ichtingsplannen, zal de openbar�e 
ver�lichting nader� wor�den uitgewer�kt in over�leg met Stadswer�ken. 
De bomenstr�uctuur� van het Stedenbouwkundig plan zal hier�op 
wor�den afgestemd zodat het geen belemmer�ing vor�mt met de te 
plaatsen lichtmasten.

oPenBare VerLicHting
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6.  Programma

Voor� het r�ealiser�en van een dor�ps en landelijk woonmilieu 
is een r�uime differ�entiatie  aan woningtypen  mogelijk. De 
verschillende	categorieën	woningbouw	in	Haarzicht	hebben	hun	
eigen kar�akter�istieke kenmer�ken wat betr�eft kavelmaat, beuk- of 
str�amienmaat en type. 

Programma haarzicht 
Het aantal woningen in Haar�zicht is maximaal 555. In het 
bestemmingsplan zal de mogelijkheid van woon-wer�k woningen 
wor�den opgenomen. Het netto opper�vlak van de woonvelden 
excl. r�eser�ver�ing school is ca. 18,3 ha. De onder�ver�deling is in 
drie	categorieën:

 1. Sociale huur (49 woningen)
Onder�deel van de afspr�aken tussen de gr�oep Haar�zicht en 
de gemeente Utr�echt is de r�ealisatie van minimaal 49 sociale 
huur�woningen. De sociale categor�ie wor�dt op basis van wer�kbar�e 
cluster�ing gesitueer�d in het deelgebied de Dor�psr�and.

 2. Vrije sector huur (126 woningen)
Onder�deel van de afspr�aken tussen de gr�oep Haar�zicht en de 
gemeente Utr�echt is de r�ealisatie van 126 huur�woningen in de 
vr�ije sector�. 

  3. Vrije sector koop / huur (max. 380 woningen)
De categor�ie vr�ije sector� wor�dt voor�namelijk onder�scheiden door� 
pr�ijsklassen en ver�schillen in kavelopper�vlakten. Deze categor�ie 
omvat r�oyale r�ijwoningen, tweekapper�s, vr�ijstaande woningen en 
vr�ije kavels in een landgoedachtige setting.

6.1 wonen

Programma haarzicht onderwijs 
Bij de actualisatie van het r�efer�entiekader� Leidsche Rijn in 2008
is geconstateer�d dat de uitbr�eiding Haar�zicht in ieder� geval extr�a 
vr�aag naar� pr�imair� onder�wijs met zich meebr�engt. Het betr�eft 
een nieuwe locatie voor� de Kees Valkensteinschool in Vleuten. 
De Kees Valkensteinschool kr�ijgt in Haar�zicht 14 tot maximaal 
18 lokalen. De locatie in Vleuten zal gehandhaafd blijven voor� 
onder�wijs. De basisschool heeft een opper�vlak van 1.910 m² 
bvo (bij 14 lokalen). Het schoolgebouw kan in maximaal 2 lagen 
wor�den ger�ealiseer�d. Bij de basisschool hoor�t een buitenr�uimte 
(speelplein) van minimaal 1.080 m². Inclusief par�ker�en voor� 
per�soneel omvat het uitgeefbar�e opper�vlak 2.210 m².
De uitgeefbar�e kavel heeft een r�echthoekige vor�m, gelet  op  
het	 	 onderwijsgebruik,	 efficiënt	 ruimtegebruik	 en	 de	 daarmee	
samenhangende kosten. De ontwikkeling en r�ealisatie van de 
school wor�dt  door� de onder�wijsinstelling zelf ver�zor�gt.

gymzaal 
Bij de basisschool komt een gymzaal. De gymzaal is een 
gebouw van 455 m² bvo. De gymzaal wor�dt op de begane gr�ond 
ger�ealiseer�d. De gymzaal kan in de avondur�en gebr�uikt wor�den 
door� de buur�t en spor�tver�enigingen. Om deze r�eden heeft de 
gymzaal een eigen entr�ee. Inclusief par�ker�en voor� per�soneel 
omvat het uitgeefbar�e opper�vlak 580 m². 

kinderopvang en buitenschoolse opvang 
Buiten de basisschool zijn er� 5 r�uimten voor� dagopvang nodig; 3 
r�uimten voor� kinder�dagopvang en 2 r�uimten voor� buitenschoolse 
opvang. Deze 5 r�uimten hebben een r�uimtebeslag van 650 m² 
bvo. Ook hoor�t er� een buitenr�uimte (speelplein) van minimaal 300 
m² bij. Inclusief par�ker�en voor� per�soneel omvat het uitgeefbar�e 
opper�vlak 1013 m². 
Ruimten voor� buitenschoolse opvang en algemene r�uimte 
(per�soneelsr�uimte, ver�gader�r�uimte) kunnen onder� bepaalde 
voor�waar�den op een ver�dieping wor�den ger�ealiseer�d. Dit dient 
nader� te wor�den uitgewer�kt.

6.2  maatscHappeLijke voorzieningen
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Voorschool 
Tot slot is het mogelijk dat er� behoefte aan een voor�school bestaat. 
Een voor�school is een peuter�speelzaal met voor�schoolse 
educatie voor� kinder�en van 2,5 tot 4 jaar� van laag opgeleide ouder�s. 
De voor�school is bedoeld om een ontwikkelingsachter�stand bij 
de star�t van het basisonder�wijs te voor�komen. Het lokaal voor� de 
voor�school heeft een opper�vlak van 115 m² bvo. 

ruimtegebruik
Het r�uimtegebr�uik voor� de bovengenoemde voor�zieningen 
in Haar�zicht bedr�aagt in totaal 0,44 hectar�e. Dit is inclusief 
inpassingsr�uimte. 

Daar�naast moet er� r�ekening wor�den gehouden met een opper�-
vlakte die nodig is voor� toegang, stallen van fietsen en par�ker�en. 
Het	 is	 de	 opgave	 om	 een	 efficiënte	 inpassing	 van	 de	 voor-
zieningen te ontwer�pen. Als ver�tr�ekpunt voor� het ver�kavelingplan 
dient in totaal de benodigde opper�vlakte ongeveer� 0,5 hectar�e 
te	worden	gehanteerd.	Uitgangspunt	is	daarbij	een	kiss	&	ride-
str�ook en een r�eser�ver�ing voor� ca. 55 par�keer�plaatsen.

locatie school
De locatiekeuze voor� de basisschool is op basis van het gestelde 
in de Ontwikkelvisie gebaseer�d op:
•	 de	ligging	in	de	buurt	van	de	verzorgingsgebieden;
•	 de	verkeerssituatie:	veilige	bereikbaarheid	voor	langzaam	

ver�keer� (een kor�te ver�binding voor� autover�keer� 
 vanaf de hoofdwegen);
•	 een	zo	centraal	mogelijk	ligging	binnen	de	buurt;
•	 zichtbaarheid	en	herkenbaarheid	zijn	belangrijk	voor	de	

voor�zieningen;
•	 een	locatie	in	de	nabijheid	van	groenvoorzieningen;
•	 een	pragmatische	oplossing	voor	het	halen/brengen	en	 Positie scHooL o.B.V. zoeKgeBied uit 

ontWiKKeLVisie

par�ker�en.

Voor� de keuze van de locatie van de school in Haar�zicht is 
gezocht naar� een optimum voor� wat betr�eft ber�eikbaar�heid, 
toegankelijkheid, zichtbaar�heid, her�kenbaar�heid en omgevings-
kwaliteit. De locatie is centr�aal gelegen in Haar�zicht (zie 
afbeelding). De locatie gr�enst dir�ect aan het r�ecr�eatieve gr�oen 
van het ar�cheologisch par�k en het bosje van Goes. De school 
is dir�ect ber�eikbaar� vanaf de Themater�weg door� ligging aan 
de hoofdentr�ee van de wijk. Omdat de school ook een functie 
ver�vult voor� bestaand Vleuten is nabijheid en goede aansluiting 
op langzaam ver�keer�r�outes van en naar� Vleuten van belang. 
De school vor�mt op deze locatie een r�uimtelijk her�kenningspunt 
voor� Haar�zicht op een kr�uispunt van ver�schillende r�outes en 
zichtlijnen.
In de voor�beeldver�kaveling van het Stedenbouwkundig plan is de 



Foto maquette scHetsVerKaVeLing
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7.  kader beeldkwaliteit
7.1 aLgemeen

Het planconcept Dor�ps en Landelijk Wonen is de inspir�atiebr�on 
en het uitgangspunt voor� de beeldkwaliteit. Haar�zicht bevindt 
zich in een over�gangsgebied van dor�ps (Vleuten) naar� landelijk 
(Wielrevelt)	 wonen.	 Zoals	 beschreven	 in	 de	 Ontwikkelvisie	 is	
een her�kenbaar� onder�scheid tussen deze twee woonthema’s 
uitgangspunt en is het belangr�ijk dat deze thema’s consequent 
gevolgd wor�den.

Wat dor�ps en wat landelijk wonen pr�ecies inhoudt, heeft veel 
vr�agen opger�oepen. In samenwer�king met de Klankbor�dgr�oep 
en door� middel van cr�owdsour�cing-enquêtes is een beeld 
ontstaan van wat past bij dor�ps en landelijk wonen. Hier�onder� 
staan een aantal kenmer�ken van Dor�ps en Landelijk Wonen 
vanuit de Klankbor�dgr�oep en de cr�owdsour�cing-enquêtes. Voor� 
bijbehor�ende beelden zie pagina 81 en 83.

associaties landelijk:
Woningtype boer�der�ij•	
Lage goot•	
Gr�oene er�fscheidingen (hagen)•	
Br�ede gr�oenstr�oken•	
Lage dichtheid•	

associaties dorps:
Pandsgewijs•	
Hoge dichtheid bebouwing•	
Gr�oen en r�uimte•	
Voetganger� staat centr�aal•	
Afwisselende woningtypes•	

Deze kenmer�ken hebben samen met histor�isch en cultur�eel 
onder�zoek van de omgeving geleid tot een inspir�atiekader� voor� 
dor�ps en landelijk wonen in Haar�zicht. Een kader� dat in inspir�eer�t 
tot een woonomgeving met een eigen identiteit, een her�kenbar�e 
sfeer� en uitstr�aling van de openbar�e r�uimte en de ar�chitectuur� en 
continuïteit en samenhang in de mor�fologische str�uctuur� en een 
unieke r�uimtelijke kwaliteit.

In dit hoofddstuk wor�den de kader�s omschr�even die moeten 
leiden tot een beeldr�egieplan. Het beeldr�egieplan wor�dt nog aan 
de gemeente ter� goedkeur�ing voor�gelegd  Ver�volgens wor�den 
alle bouwplannen aan het beeldr�egieplan getoetst. 

Per� thema (Dor�ps en Landelijk) zijn de kader�s voor� de 
beeldkwaliteit opgesteld. Deze kader�s hebben betr�ekking 
op r�ooilijnen, voor�tuinen, er�fafscheidingen, anker�punten 
en gevelcodes. Daar�naast wor�den op hoofdlijnen kader�s 
gegeven	 voor	 de	 architectuur,	 typologieën,	 principes	 hoeken,	
mater�ialiser�ing en bijgebouwen.

LandeLiJK Wonen

dorPs Wonen



2 - 4 mt0.9 - 1.5 mt ≥	4	mt
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7.2  overgangen openbaar/privé 
7.2.1 Voortuinen

De r�elatie tussen het pr�ivé en het publiek domein is van invloed 
op de belevingswaar�de en het gevoel van gebor�genheid en 
her�ber�gzaamheid. De voor�tuin is zeer� bepalend voor� de sfeer� in 
het gebied. Een kor�te voor�tuin zor�gt voor� een dir�ecte over�gang 
en geeft het openbaar� gebied meer� gebr�uikswaar�de. Een diepe 
voor�tuin zor�gt voor� een geleidelijke over�gang en een infor�mele 
sfeer�. 
In Haar�zicht wor�dt de diepte van de voor�tuin met name bepaald 
door� het thema (Dor�ps of Landelijk Wonen) en de beoogde sfeer� 
van het deelgebied. 
Er� is onder�scheid gemaakt in pr�ivate stoepzones (0.9 - 1.5 mt), 
gemiddelde	voortuinen	(2	-	4	mt)	en	diepe	voortuinen	(≥	4	mt).
Binnen het Centr�ale Deel zijn geen voor�tuinen, maar� pr�ivate 
stoepzones	 die	 eventueel	 variëren	 in	 diepte.	 Dit	 nodigt	 uit	 tot	
meer	 gebruik	 van	 openbaar	 gebied	 en	 creëert	 ontmoetingen	
tussen bewoner�s. De diepe voor�tuinen vinden we voor�al in het 
deel Landelijk Wonen.   
  

Voortuinen

legenda

pr�ivate 
stoepzones

gemiddelde 
voor�tuinen

diepe 
voor�tuinen
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legenda

erFscHeiding

Ter� onder�steuning van de beeldkwaliteit van de hoofdstr�uctuur� in 
Haar�zicht is het van belang dat er�fscheidingen die hier� aan gr�enzen 
van hoogwaar�dige kwaliteit zijn. De woningen langs de hoofdstr�uctuur� 
dienen een r�epr�esentatieve uitstr�aling te hebben. Er� zijn dr�ie typen 
er�fscheidingen:

- In samenhang met ar�chitectuur� ontwor�pen er�fafscheiding
- Gr�oene hagen: 
 Voor�tuin: dikte cir�ca 40 cm en hoogte ca. 0.6 m 
 Achter�tuin: ca. 1.80 m bij scheiding pr�ivaat-(semi-)openbar�e  
 r�uimte
- Bosschages en/of houtwallen 
 (bijvoor�beeld met heder�a begr�oeid hekwer�k)

Op de kaar�t is de zone van elk type aangegeven. 
Uitzonder�ing is de school waar� een hekwer�k mag wor�den geplaatst 
als bescher�ming van de speelplek voor� de kleinste kinder�en met 
een maximale hoogte van 1 meter�. Daar�naast is in ver�band met de 
beoogde gr�oene uitstr�aling van het landelijke par�k aan de zuidzijde 
een bosschage / haag gewenst.

achter�tuin: ca. 1.80 m in samenhang met ar�chitectuur� 
ontwor�pen er�fafscheiding

hekwer�k schoolvoor�tuin: ca. 0.6 m bosschages en/of houtwallen

7.2.2 Erfscheiding
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7.3 ankerpUnt en accenten
In het Stedenbouwkundig plan kunnen gebouwen mede bepalend 
zijn	voor	de	oriëntatie.	Deze	gebouwen	accentueren	de	plek	en	
dr�agen bij aan de zogeheten mentale kaar�t van Haar�zicht. 
In het stedenbouwkundig ontwer�p van Haar�zicht is de school 
een	oriëntatiepunt;	een	ankerpunt	in	de	ruimtelijke	beleving	van	
de wijk. Dit gebouw is gesitueer�d in het zwaar�tepunt van de wijk. 
Dat wil zeggen op het kr�uispunt van de hoofdontsluiting voor� 
auto- en voor� langzaam ver�keer�. De school ligt op de over�gang 
tussen Landelijkpar�k en Dor�pspar�k: tussen Landelijk en Dor�ps 
Wonen.

Op een lager� schaalniveau kunnen op bepaalde plekken in 
de bebouwing accenten wor�den ontwor�pen voor�zover� deze 
stedenbouwkundig van betekenis zijn en bijdr�agen aan de 
ruimtelijke	oriëntatie.

DORPSPARK

LANDELIJKPARK

VoorBeeLd BePaLing anKerPunten
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7.4 beeLDkwaLiteit arcHitectUUr

Dor�ps bouwen gaat hand in hand met het steeds opnieuw 
uitvinden van r�egionale ar�chitectuur�. Geef vor�m aan de 
pr�ogr�amma´s van vandaag door� (nieuwe) ar�chitectuur� met 
wor�tels in de cultuur�geschiedenis, dan blijft tr�aditie een levend 
begr�ip. Raak geïnspir�eer�d door� het ver�leden en de omgeving. 
Met dit beeldkwaliteitplan wor�den geen har�de, gedetailleer�de 
eisen wat betr�eft de ar�chitectuur� meegegeven. Wel willen we 
de ar�chitect vr�agen geïnspir�eer�d te r�aken door� de omgeving 
en de gewenste var�iatie in geveluitstr�aling als uitgangspunt te  
nemen.

Binnen het thema Dor�ps Wonen wor�dt onder�scheid gemaakt 
tussen het Centr�ale Deel en de Dor�psr�and. Deze buur�ten 
onder�scheiden zich in de mate van individualiteit van de gevel: 
in het Centr�ale Deel zijn panden in de gevelwanden her�kenbaar�; 
in de Dor�psr�and is het woningblok als totaal de her�kenbar�e 
eenheid.
Het beeld van de ar�chitectuur� in Landelijke Wonen is ontleend  
aan de r�egiospecifieke ar�chitectuur�. Deze r�efer�eer�t aan het 
landelijke en aan de boer�ener�ven. Daar�naast komen in contr�ast 
hier�mee de villa’s voor�. Deze r�efer�er�en aan de landgoeder�en. 
Vaak met een knipoog naar� de klassieke ar�chitectuur�. Deze twee 
wer�elden van ver�schil is te onder�scheiden in buur�t de Er�ven, de 
Lanen en r�espectievelijk de r�andzone van de Par�kzoom en de 
r�andzone langs het Wielr�evelt.
In nevenstaande afbeelding is schetsmatig de gevelcode per� 
buur�t gekar�akter�iseer�d. De bijbehor�ende toetsingcr�iter�ia wor�den 
in het navolgende beschr�even. 

centrale Deel

BeeLdKWaLiteit dorPs Wonen

BeeLdKWaLiteit LandeLiJK Wonen

Dorpsrand

De Parkzoom 

De Erven en De Lanen 
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7.5 beeLDkwaLiteit arcHitectUUr Dorps wonen

Kenmer�kend voor� het Centr�ale Deel zijn de afwisselende lengtes 
van de bouwblokken. Deze afwisseling zor�gt voor� een levendig 
en gevar�ieer�d str�aatbeeld.

Stijlkenmerken architectuur
-  Dor�ps bouwen op basis van kenmer�ken r�egionale 

ar�chitectuur�. 
-  Geen kopie van wat er� al is, maar� het ver�leden en de dor�pse 

omgeving als inspir�atiebr�on.

typologie
-  Woningblokken bestaan uit her�kenbar�e panden van 1, 2 of 3 

woningen

Hoofdmassa 
-  Woningen met kap
-  1 tot 2 lagen met kap of 3 lagen platdak
-  Plat dak toegestaan op delen van het blok ter� accentuer�ing

Principe hoeken
-		 Zorgvuldige	vormgeving	van	de	hoeken
-		 Zijgevel	als	voorgevel	(entree,	venster)	indien	grenzend	aan	

openbar�e r�uimte
-  Continuïteit hoeken bouwblok door� tuinmur�en en/of gr�oene 

er�fscheidingen: 1,80 meter�.  

Bijgebouwen
-  Schuur�tje of de gar�age is belangr�ijk onder�deel van de 

bebouwing in een dor�pse setting. 
-  Bijgebouwen ontwer�pen in samenhang met de woning.  
-  Gar�age/car�por�t minimaal 4 meter� achter� de voor�gevelr�ooilijn.

aanbouwen en uitbouwen
-  Dakkapellen-optioneel als onder�deel ontwer�popgave 

Materialen en detaillering
-  In mater�iaalkeuze is ver�ouder�ingscr�iter�ium van belang
-  Kenmer�kende details en or�namenten uit r�egiospecifieke 

ar�chitectuur�
-		 Zorgvuldige	en	duurzame	details

Materialen gevel
-  Metselwer�k met genuanceer�de aar�dse tinten zoals r�ood en 

br�uin
-  Accenten in wit keim- en pleister�wer�k of hout
-  Wit in stuc- of keimwer�k bij ensemblewer�king toegestaan

Materialen dak
- (Ker�amische) ongeglazuur�de pannen (of gelijkwaar�dige 

uitstr�aling) 
-  Rood, br�uin of antr�aciet
-		 Zonnepanelen	 afstemmen	 op	 de	 architectonische	

vor�mgeving



Wisselende nokrichtingen

Voorbeeld ensemblewerking

Verschillende rooilijnen

Verbijzonderingen in het metselwerk

Afwisseling door topgevels
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inspiratiekader Dorps Wonen

Verschillende kleuren metselwerk, één kleur kozijnen Contrasten in gevelbeeld 
door lichte kozijnen en donker 
metselwerk

Een verbijzondering en wisselend kleurgebruik zorgen voor 
een gevarieerd totaalbeeld 

Afwisseling architectuur aan 
dorpspark

Pandsgewijs bouwen
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7.6 beeLDkwaLiteit arcHitectUUr LanDeLijk wonen

Het beeld van de ar�chitectuur� in Landelijke wonen is ontleend aan 
de r�egiospecifieke ar�chitectuur� uit de str�eek. Deze ar�chitectuur� 
r�efer�eer�t aan het landelijke, aan de boer�ener�ven. 

Stijlkenmerken architectuur
-  Ar�chitectuur� r�efer�eer�t aan het r�egionaal landelijke, aan de 

boer�ener�ven, het gr�ote woonhuis of villa op een landgoed

typologie
-  Diver�siteit van tweekapper�s, vr�ijstaande woningen of vr�ij
 op de kavel gesitueer�d woonhuis of villa

Hoofdmassa 
-  Woning met kap en wisselende goothoogte
-  1 tot 2,5 laag met kap of 3 lagen platdak
- Lage goot en lange dakvlakken zijn kar�akter�istiek

Principe hoeken
-		 Zorgvuldige	vormgeving	van	de	hoeken
-		 Zijgevel	als	voorgevel	(entree,	venster)	indien	grenzend	aan	

openbar�e r�uimte
-  Open bouwblok afsluiten door� gr�oene er�fscheidingen: 1,80 

meter�.  

Bijgebouwen
-  Schuur�tje of de gar�age is belangr�ijk onder�deel van de 

bebouwing in een landelijke setting. 
-  Bijgebouwen ontwer�pen in samenhang met de woning.  
-  Gar�age/car�por�t minimaal 3 meter� achter� de voor�gevelr�ooilijn.

aanbouwen en uitbouwen
-  Dakkapellen-optioneel als onder�deel ontwer�popgave 

Materialen en detaillering
-  In mater�iaalkeuze is ver�ouder�ingscr�iter�ium van belang. (dat 

betekent keuze baser�en op beoor�deling hoe mater�iaal er� 
over� bv 10 jaar� uitziet)

-  Kenmer�kende details en or�namenten uit r�egionale 
ar�chitectuur�

-		 Zorgvuldige	en	duurzame	details

Materialen gevel
-  Metselwer�k met genuanceer�de aar�dse tinten zoals r�ood, 

br�uin, antr�aciet of zand
-  Combinatie met hout 
-  Accenten in wit keim- en pleister�wer�k of hout

Materialen dak
-  (Ker�amische) ongeglazuur�de pannen (of gelijkwaar�dige 

uitstr�aling) 
-  Rood, r�iet of antr�aciet
-		 Zonnepanelen	 afstemmen	 op	 de	 architectonische	

vor�mgeving
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Een combinatie van dakpannen en r�iet in het 
dakvlak en toepassing houten geveldelen

Ver�bijzonder�ing in voor�gevel. Gr�ote dakvlakken 
bepalen het str�aatbeeld

De schuur� als inspir�atiebr�on

Hedendaagse ver�taling van een boer�der�ij 
met een wolfseind

inspiratiekader Landelijk Wonen

Individuele blokken aan de r�and van het 
ar�cheologisch gebied
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8.  ciViele techniek

Haar�zicht ligt in het noor�d-westelijke deel van Leidsche Rijn, 
gr�enzend aan Vleuten.
Aan dr�ie zijden gr�enst de toekomstige woonwijk aan bestaande 
bebouwing (Multatulistr�aat, Schoolstr�aat en Themater�weg). 
Ten westen van het plangebied ligt het Landinr�ichtingsplan 
Haar�zuilens, dat is inger�icht als r�ecr�eatiegebied.

Het plangebied is in de huidige situatie voor�namelijk in agr�ar�isch 
gebr�uik (weilanden). Tussen de weilandper�celen bevinden zich 
enkele (smalle en/of ondiepe) water�gangen. De maaiveldhoogte 
var�ieer�t ongeveer� tussen NAP-0,10 m en NAP+1,10 m (gemiddeld 
tussen NAP+0,30 m en NAP+0,95 m). De maaiveldhoogten 
variëren	sterk	in	het	gebied,	de	hoogteverschillen	hangen	samen	
met de ontstaansgeschiedenis van het gebied: het plangebied 
ligt in een deel van de str�oomgor�del van de Oude Rijn, waar�in 
ver�schillende r�estgeulen aanwezig zijn. De oor�spr�onkelijke Oude 
Rijn liep ver�moedelijk van het zuidwesten naar� het noor�doosten 
door� het plangebied.

De Themater�weg aan de noor�dkant van het plangebied ligt op 
NAP+1,05/+1,16 m (west) à NAP+0,85/+0,95 m (oost). Het 
Haar�pad aan de zuidkant van het plangebied ligt op NAP+0,89 
m. 
Het maaiveld ter� plaatse van de woonwijk aan de zuidkant ligt 
op NAP+0,86 m. Aan de oostkant van het plangebied ligt de 
Schoolstr�aat. De weg loopt daar� van zuid naar� noor�d op van 
NAP+0,72 m (tegenover� huisnr�. 42) naar� NAP+1,35 m (tegenover� 
huisnr�. 90).
Aan de zuidkant ligt de Multatulistr�aat op gemiddeld: NAP+0,60 
m, het 1e Hofje Multatulistr�aat (huisnr�. 43): NAP+0,70 m, het 
2e Hofje Multatulistr�aat (huisnr�. 87): NAP+0,60 m en de Loswal 
(huisnr�. 19): NAP+0,95 m. 

De woningen op de bestaande per�celen aan de r�and van het 
toekomstige bouwplan (Schoolstr�aat en Multatulistr�aat)  liggen 
qua	hoogte	variërend	tussen	NAP+1,10	m	en	NAP+0,60	m).
De	tuinpeilen	nabij	de	achtererfgrenzen	(Schoolstraat)	variëren	
tussen NAP+0,25 m en NAP+0,95 m.

8.1  bestaanDe sitUatie

8.1.1  Maaiveld terreinen, weghoogten 
 en randbebouwing  

maaiVeLd terreinen, WegHoogten en randBeBouWing 
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8.1.2  riolering

8.1.3  Nutsleidingen

BeLendingen en ondergrondse inFrastructuur  

te handhaven percelen
Aan de noor�dzijde gr�enst het plan aan de Themater�weg met 
enkele ver�spr�eid liggende, te handhaven per�celen. Aan de oost- 
en zuidkant moet aangesloten wor�den op de bestaande, te 
handhaven per�celen aan de Schoolstr�aat en Multatulistr�aat.

De woningen langs de Themater�weg zijn aangesloten op een 
dr�ukr�ioler�ingssysteem met een lozing op de noor�delijkste 
inspectieput in de Schoolstr�aat.

In de Schoolstr�aat ligt een DWA stelsel, in de Multatulistr�aat ligt 
deels een DWA stelsel en deels een gemengd stelsel. Achter� 
het woningblok (53 t/m 67) loopt een hemelwater� over�stor�tleiding 
naar� open water�. Bij de ver�der�e planvor�ming zal in ver�band 
met het dempen van de water�gang de over�stor�tleiding ver�legd 
moeten wor�den.

Door� het plangebied loopt een hogedr�ukgasleiding. Vanaf de 
Schoolstr�aat loopt de leiding tussen de woningen (huisnummer�s 
62 en 64) door� het ter�r�ein in en buigt voor�bij de gr�ote water�gang 
langs de r�and van het voor�malige per�ceel van de gemeente af 
r�ichting het noor�den naar� de Themater�weg. Bij de planvor�ming 
zal bekeken wor�den op welke wijze deze leiding ingepast dan 
wel ver�legd kan wor�den.

De bodem in het plangebied bestaat over� het algemeen uit een 
kleidek op zand. De dikte van het kleidek var�ieer�t van 0,35 m tot 
2,20 m. De klei bestaat uit ster�k siltige en ster�k zandige kleilagen. 
Lokaal zijn gr�indlagen in het bodempr�ofiel aanwezig.

In het kader� van de  bodemkwaliteit  kan  gesteld  wor�den 
dat er� een aantal situaties zijn waar� ver�ontr�einigingen zijn 
geconstateer�d. Deze ver�ontr�einigingen zijn in beeld gebr�acht 
en de locaties zullen tijdens het bouwr�ijpmaken, voor� zover� 
noodzakelijk, wor�den gesaneer�d.

8.2  boDem
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Op basis van hydr�omor�fe pr�ofielkenmer�kende bor�ingen (r�oest- 
en r�eductiever�schijnselen) is geschat dat de Gemiddeld Hoogste 
Gr�ondwater�standen (GHG) op 0,30 à 0,70 m beneden maaiveld 
liggen. 
Uit langjar�ige peilbuismetingen is te concluder�en dat de hoogste 
gr�ondwater�stand in het plangebied gesteld kan wor�den op 
gemiddeld NAP-0,05 m. De gemiddeld Gr�ondwater�standen (GG) 
komen uit op 1,20 à 2,80 m beneden maaiveld , hetgeen neer�komt 
op een waar�de van NAP-0,79 m. De laagste gr�ondwater�stand 
(GLG) bedr�aagt NAP-1,15 m.
Omdat de GHG lager� ligt dan het openwater�peil kan wor�den 
gespr�oken van wegzijgingsgebied.

Wat betr�eft de opper�vlaktewater�huishouding valt Haar�zicht onder� 
het peilbesluit Leidsche Rijn (d.d. 2005); kr�achtens dat peilbesluit 
heeft	het	oppervlaktewater	in	Haarzicht	een	flexibel	peil,	met	als	
onder�gr�ens NAP-0,15 m en als bovengr�ens NAP+0,05 m.
Het Water�systeem Leidsche Rijn is een zelfstandig functioner�end 
water�systeem waar�bij aanvoer� van gebiedsvr�eemd water� vanuit 
het Amster�dam Rijnkanaal in een nor�maal hydr�ologisch jaar� vr�ijwel 
niet nodig is. Hier�toe wor�dt hemelwater� lokaal opgevangen en 
vastgehouden in het lokale gr�ond- en opper�vlaktewater�systeem. 
Ter� bevor�der�ing van de water�kwaliteit cir�culeer�t het water� in 
een vr�ijwel gesloten systeem door� het stadsdeel Leidsche Rijn 
en aansluitende gebieden. Door� var�iatie in water�peil en het 
r�ondpompen van opper�vlaktewater� wor�dt stilstaand water�, en 
dus	zuurstofloosheid	en	muggenoverlast,	vrijwel	voorkomen.

Het opper�vlaktewater� in het gebied kan momenteel zowel naar� 
het westen als naar� het noor�d-oosten wegstr�omen. De water�gang 
die van zuid-west naar� noor�d-oost door� het plangebied loopt en 
die met een duiker� r�ond 600 mm onder� de Schoolstr�aat door�gaat, 
moet ook in de toekomst in die r�ichting blijven afvoer�en o.a. in 
ver�band met de door�spoeling van het ber�gbezinkbassin van 

8.3 waterHUisHoUDing

8.3.1 Grondwater

8.3.2 Oppervlaktewater

Vleuten. In de planopzet van het nieuwe water�systeem is dat 
ook het geval.

Onder� de Themater�weg liggen een aantal duiker�s waar�mee 
water� ingelaten kan wor�den naar� het noor�den. HDSR heeft 
aangegeven dat dit ook in de toekomst zo moet blijven. 
De sifon onder� de noor�d-zuid gesitueer�de hoofdwater�gang 
door� is aangelegd met het oog op het oor�spr�onkelijk beoogde 
zuiveringsfilter.	

Bestaande Waterstructuur
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nieuWe Waterstructuur

De hoofdstr�uctuur� van de water�gangen moet in de nieuwe 
situatie wor�den gehandhaafd, waar�bij (deels) ver�leggen 
mogelijk is. In de toekomstige situatie zal er�, in over�leg met de 
beheer�der�s,  tevens een ver�binding gemaakt moeten wor�den 
(buiten het bouwplangebied in het Wielr�evelt) tussen de nieuwe 
hoofdwater�gang in het gebied en de te handhaven noor�d-zuid 
hoofdwater�gang aan de westkant van het plan (Wielr�evelt).
Het	hele	gebied	zal	een	peilvak	worden	met	een	flexibel	peil
(NAP-0,15 m. -NAP+0,05 m.)

8.3.3 toekomstige Waterstructuur 

In  het  stedenbouwkundig  plan  is  1,33  ha  aan  open  water� 
opper�vlak opgenomen (bestaand water� plus nieuw water�). De 
nieuwe		watergangen		hebben		een		profiel,		conform		de		eisen	
water�schap, over�eenkomstig wijkwater�gangen hoog stelsel. 
Door� middel van ber�ekeningen (een neer�slag-afvoer�model) is 
nagegaan of dit opper�vlak aan open water� voldoende is om bij 
veel neer�slag de peilstijgingen te beper�ken tot de nor�mwaar�den 
die Hoogheemr�aadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) als 
water�beheer�der� daar�voor� aanhoudt.
Volgens het ontwer�p bedr�aagt het ver�har�d opper�vlak in het 
plangebied in totaal 12 ha (openbar�e ver�har�ding plus par�ticulier�e 
ver�har�ding). Als uitgangspunt wor�dt aangehouden dat in 
Haar�zicht alle ver�har�d opper�vlak wor�dt afgekoppeld (dat wil 
zeggen	dat	het	regenwater	van	de	verharding	niet	via	de	RWZI	
wor�dt afgevoer�d).
Bij de ber�ekening zijn de uitgangspunten aangehouden zoals 
HDSR die bij der�gelijke ber�ekeningen hanteer�t: een toegestane 
afvoer� van 1,5 l/sec/ha, een toegestane max. peilstijging in het 
open water� van 30 cm bij T=10 bui (incl. 10% neer�slagtoename 
ten gevolge van klimaatsver�ander�ing) en een toegestane max. 
peilstijging in het open water� tot aan maaiveld bij T=100 jaar� bui. 
Met de extr�a te r�ealiser�en water�ber�ging buiten het plangebied 
voldoet het ontwer�p aan de gestelde eisen.
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Voor�waar�de voor� een gezond woonklimaat is een goede 
vochthuishouding in en r�ond de woningen.
Om water�- en/of vochtover�last ter� plaatse van de woningen te 
voor�komen en te kunnen voldoen aan constr�uctieve voor�waar�den 
voor� de wegen en ver�har�dingen, is het noodzakelijk aan enkele 
maatgevende ontwater�ingscr�iter�ia te voldoen. 

Voor� Haar�zicht wor�dt uitgegaan van een minimale dr�ooglegging 
van 1,00 m ten opzichte van het hoge openwater�peil. 

Resumer�end zijn de volgende peilhoogten van toepassing:

8.4  DroogLegging en peiLHoogtes

•	 wegen:	(minimaal)	NaP+1,05 m
•	 vloerpeil	woningen:	(minimaal)	NaP+1,25 m
•	 terreinen	(tuinen	en	openbaar	groen):	NaP+1,15 m 

(gemiddelde hoogte)
•	 achterpaden	qua	niveau	zo	veel	mogelijk	
 aansluitend op de bestaande per�celen

Volgens het nieuwe handboek Water�toets van HDSR mag 
water�passer�ende ver�har�ding als onver�har�d opper�vlak wor�den 
beschouwd, mits de funder�ings- en toplaag hier�van minimaal 45 
mm water� kunnen ber�gen.

Uit de gemaakte ber�ekeningen blijkt dat dan tenminste 3 hectar�e 
ver�har�ding moet wor�den uitgevoer�d met water�passer�ende 
bestr�ating. De over�ige 9 ha  ver�har�d  opper�vlak  (ver�har�ding 
en dakopper�vlak woningen) kan  r�echtstr�eeks naar� het 
opper�vlaktewater� wor�den afgevoer�d en/of uitgevoer�d wor�den 
met water�passer�ende bestr�ating. De gr�ondwater�standen in het 
plangebied zijn zodanig dat de onder�kant van de funder�ingslaag 
r�uimschoots boven de hoogste gr�ondwater�standen kan wor�den 
aangelegd. Door� water�passer�ende bestr�ating toe te  passen 
zijn geen IT-r�iolen nodig, en kunnen dichte r�ioolbuizen wor�den 
toegepast voor� de afvoer� van het r�egenwater� (r�est ver�har�ding en 
dakopper�vlakken).

In ver�band met de planning van de ontwikkeling van het gebied 
zal tijdens r�ealisatie specifieke aandacht zijn voor� de ontwater�ing 
van het gebied als gevolg van demping van water�gangen.

De r�egenwater�afvoer� van de woningen die aan Haar�zicht 
gr�enzen (zoals de bestaande woningen aan  de  westzijde 
van de Schoolstr�aat en Multatulistr�aat) moet in de toekomst 
gewaar�bor�gd blijven.
Huidige lozingen op de r�andsloten komen door� demping van 
de sloten te ver�vallen. De hemelwater�afvoer�en van tuinen en 
ber�gingen zullen moeten wor�den gekoppeld aan een apar�t 
hemelwater�r�iool onder� het te maken achter�pad op de scheiding 
van bestaand / nieuw, met voldoende ber�gingscapaciteit. Aan de 
uiteinden van dit stelsel zullen pompen wor�den aangebr�acht om 
het water� te kunnen lozen op open water� (zie kaar�t par�agr�aaf 
8.6.3). Uitgangspunt is een capaciteit op basis van een 
r�ioolbuis van (r�ond) 120 cm. Deze voldoet aan de benodigde 
ber�gingscapaciteit.

8.5 inFiLtratiemogeLijkHeDen 
8.5.1	 Infiltratie	woongebied

8.5.2	 Aansluiting	bestaande	percelen	/	Infiltratie
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Profiel	15

8.5.3	Schetsprofielen	1:200

riooLBuis HWa acHterPad/tussenzone

Profiel	14

15

14

aansLuiting Bestaande PerceLen
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Bij (gr�ote) var�iaties in de dikte en samendr�ukbaar�heid van de 
bodemlagen of bij het opbr�engen van ophogingen waar�van de 
dikte over� r�elatief kor�te afstanden ster�k var�ieer�t (bijvoor�beeld bij
slootdempingen), is het ontstaan van zettingsver�schillen en 
daarmee	de	kans	op	schade	reëel.
Ter� beper�king van (mogelijke) schade als gevolg van (ongelijke) 
r�estzettingen, zijn onder�staande r�estzettingscr�iter�ia gehanteer�d:

•		 Vanaf	 de	 start	 van	 de	 bouwactiviteiten	 (=	 einde	 fase	
bouwr�ijp maken) dienen de r�estzettingen ter� plaatse van 
de gebouwen en wegen beper�kt te blijven tot maximaal 
0,10 m;

•		 Ter	plaatse	van	achtertuinen	en	groenvoorzieningen	
 dienen de r�estzettingen beper�kt te blijven tot 0,20 m.

8.6 boUwrijpmaken

8.6.1 terreinophogingen

terreinoPHogingen

Om een aanlegniveau van de ter�r�einen van NAP +1,15 m (bij 
vloer�peilen in het nieuwe plan van NAP+1,25 m) te r�ealiser�en zal 
het plangebied moeten wor�den opgehoogd.
Als	gevolg	van	de	aanwezigheid	van	kleilagen	in	het	bodemprofiel	
zijn zettingen te ver�wachten van 0 tot 0,25 m. Ver�wacht wor�dt dat 
binnen de bouwper�iode aan de r�estzettingseis wor�dt voldaan. 
Dit betekent dat er� geen zettingsver�snellende maatr�egelen 
benodigd zijn.

Een globale gr�ondbalansber�ekening heeft uitgewezen dat de 
ophoging van de ter�r�einen gr�otendeels kan geschieden met 
uitkomende gr�ond. Dit is echter� wel afhankelijk van eventuele 
faser�ing van het plan.
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Naar� huidige inzichten zal het totale bouwplan gefaseer�d wor�den 
uitgevoer�d (zie ook hoofdstuk 12). De fase voor�afgaande aan 
de uiteindelijk bouw van de woningen, de zgn. bouwr�ijpfase 
(ter�r�einophoging, aanleg r�ioler�ing en nutsleidingen, aanleg 
bouwwegen) zal dan ook gefaseer�d aangepakt wor�den. De 
bouwvlekken die in beginsel het eer�st aan bod zullen komen 
zullen wor�den beoor�deeld op de maakbaar�heid en haalbaar�heid 
van voor�aanleg onder�gr�ondse infr�astr�uctuur�.

Het huishoudelijk afvalwater� zal afgevoer�d moeten wor�den naar� 
het r�ioolgemaal van Vleuten. In een quickscan is onder�zocht of dit 
kan door� middel van een vr�ijver�valsysteem in aansluiting op het 
bestaande DWA systeem in de Schoolstr�aat en/of Multatulistr�aat 
of dat er� in het plan Haar�zicht een r�ioolgemaal moet wor�den 
ger�ealiseer�d van waar�uit door� middel van een per�sleiding op het 
bestaande systeem in Vleuten kan wor�den geloosd.

Omdat van ca. 3 ha ver�har�ding hemelwater� afgevoer�d moet 
wor�den door� middel van water�passer�ende ver�har�ding, zal de 
over�ige 9 ha (ver�har�ding en dakopper�vlakken) r�echtstr�eeks via 
een RWA systeem op open water� lozen en/of uitgevoer�d wor�den 
met water�passer�ende bestr�ating. In het geval van r�echtstr�eekse 
lozing zal deze wor�den uitgevoer�d door� middel van:

•			 Bovengronds	lozen	van	dakoppervlakken	woningen		
 (voor� en achter�) via voor�zijde (zie Atlas: beheer�   
 water�gangen)
•			 Het	direct	lozen	van	dakwater	van	woningen	grenzend	
 aan water� dir�ect op open water�

Voor� het pr�incipe van het RWA systeem, zie de kaar�t hier�naast. 
Gedacht moet wor�den aan diameter�s van Ø 300mm tot Ø 
500mm. Uitgangspunt daar�bij is een afvoer�capaciteit volgens 
Leidr�aad Rioler�ing bui 08: piek 120 l/s per� ha.

Het pr�incipe van het r�egenwater�systeem en infiltr�atie staat op 
de kaar�t ´Regenwater�r�ioler�ing / Infiltr�atie´.

8.6.2 Fasering / routing

8.6.4 Droogweerafvoer (DWa)  

8.6.3 riolering

regenWaterrioLering / inFiLtratie
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Minimale diameter� volgens ontwer�pgr�ondslagen van de 
gemeente Utr�echt: beton Ø 300 mm. (Uit oogpunt van beheer� is 
er� ook geen bezwaar� voor� beton Ø 250 mm.)

Lengte DWA-r�iool tot r�ioolgemaal is maximaal cir�ca 550 meter�. 
Met een buisver�hang volgens de gemeente Utr�echt en r�ekening 
houdende met kr�uising van water�gangen komt het gemaal op 
een diepte van ca.  4,25 m – maaiveld.

Op de kaar�t die hier�naast weer�gegeven is, is een zoeklocatie 
weer�gegeven voor� het r�ioolgemaal, centr�aal gelegen in het 
plangebied, nabij de school. Er� zal r�ekening gehouden moeten 
wor�den met een te installer�en pompcapaciteit van ca. 30 m³/h (2 
x dwa-pr�oductie).

Nader� onder�zocht moet wor�den waar� de per�sleiding vanaf het 
gemaal kan lozen. Lozingspunt op het gemengd stelsel in de 
omgeving of nabij hoofdr�ioolgemaal Vleuten.
De over�stor�t van het gemengde stelsel in de Multatulistr�aat zal 
moeten ver�legd naar� nieuw openwater�.

Van een faser�ing in de r�ealisatie van de woningen is op dit moment 
nog niet veel bekend. Ook het tempo van bouwen is onzeker�. 
Onder�zocht is van welke woningen het DWA aangesloten 
kan wor�den op de bestaande r�ioler�ing in Multatulistr�aat en/of 
Schoolstr�aat.
Op de kaar�t ́ DWA r�ioler�ing´  is weer�gegeven welke woning onder� 
ideale omstandigheden naar� welk aansluitpunt zou kunnen 
afvoer�en. Het betr�eft tientallen woningen aan de zuidzijde van het 
plan die hier�voor� in aanmer�king komen. Voor� het over�gr�ote deel 
van het woningbouwplan is het sowieso nodig een r�ioolgemaal 
te plaatsen.
Negen geplande vr�ijstaande woningen langs de Themater�weg 
kunnen wor�den ontsloten naar� de Themater�weg.
De afstr�oomr�ichting van de tijdelijke DWA-r�iolen is meestal 
tegenstr�ijdig aan de afstr�oomr�ichting  van de DWA-r�iolen r�ichting 
een r�ioolgemaal. Tijdens de tijdelijke afvoer�situatie liggen de DWA-
r�iolen onder� de nor�m voor� het buisver�hang. Als de gebr�uikelijke 
ontwer�pnor�m van 4, 3 en 2 pr�omille wor�dt gehanteer�d, is het 
aantal woningen dat aan kan sluiten op de bestaande r�ioler�ing 
zeer� beper�kt.

8.6.6 DWa-systeem

8.6.8 Diepteligging DWa-riolen

8.6.7 rioolgemaal
8.6.9 Persleiding

8.6.5 tijdelijke aansluitingen

dWa-rioLering
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8.7 nUtsvoorzieningen

Het nieuw aan te leggen stelsel van nutsvoor�zieningen zal 
wor�den aangesloten op de bestaande infr�astr�uctuur�. 
De nutsleidingtr�acés zijn ontwor�pen confor�m de atlas 
nutsleidingen. Dit betekent dat in pr�incipe in elke str�aat aan de 
woningzijde een str�ook is ger�eser�veer�d van 2,10 meter� (pr�incipe 
pr�ofiel Vleuten/ Vleuter�weide). De bestaande te ver�leggen HD 
gasleiding zal wor�den ingepast met de geldende afstandsnor�men 
ten opzichte van woonbebouwing. 
Op de onder�staande kaar�t zijn de pr�incipetr�acés weer�gegeven 
met tevens de noodzakelijke glasvezelstations, electr�atr�afo’s en 
gasstation. Nader�e detailler�ing vindt plaats bij het maken van de 
inr�ichtingsplannen.

PrinciPe ProFieL VLeuten/ VLeuterWeide

8.8 woonrijpmaken

Vlak voor� oplever�ing van de woningen zal een deel van de 
inr�ichting openbar�e r�uimte (het zgn. woonr�ijpmaken) r�ond 
de woningen plaatsvinden. Tevens wor�den in de fase de 
huisaansluitingen nutsvoor�zieningen ger�ealiseer�d. 

nutsLeidingentracés

8.9 beHeer en onDerHoUD watergangen

De afmetingen van de water�gangen binnen Haar�zicht zijn 
gebaseer�d op de categor�iser�ing wijkwater�gangen hoog 
stelsel, confor�m het r�appor�t “Nieuwe Stad Schoon Water�”. De 
water�gangen moeten wor�den gegr�aven tot in de zandbodem. 
Om het pr�ofiel in stand te houden zal dit zo nodig in de klei 
moeten wor�den gezet.
Om onder�houd vanaf het water� mogelijk te maken dient 
r�ekening te wor�den gehouden met maatvoer�ing van een 
maaiboot. Bij onder�houd vanaf de water�kant dient te wor�den 
ger�ekend met een onder�houdspad van 4,00 m. Indien de 
water�gangpr�ofielen zijn gebaseer�d op onder�houd met een 
maaiboot, dan zullen in- en uitlaatplaatsen moeten wor�den 
ingericht,	die	vanaf	de	weg	bereikbaar	zijn	(potentiële	plekken	
zie par�aaf 8.3.3).
Het onder�houd van de water�gang voor� de woningen aan de 
Themater�weg geschiedt vanaf de kant in ver�band met de 
aanleg van duiker�s ter� ontsluiting van de woningen.
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9.  milieu
9.1  externe veiLigHeiD

Het plangebied ligt niet in de invloedsfeer� van een weg waar�over� 
gevaar�lijk tr�anspor�t plaats vindt of in de invloedssfeer� van een 
inr�ichting die een gevar�enzone r�ond zich heeft.
 

9.1.1  Externe veiligheid

9.1.2 Milieuzones omliggende bedrijven
In 2010 is er� een inventar�isatie naar� ver�gunningen uitgevoer�d. 
De situatie kan echter� ver�ander�en, waar�door� een nieuwe 
inventar�isatie naar� de milieuzones van omliggende bedr�ijven 
moet wor�den uitgevoer�d. Ten behoeve van het bestemmingsplan 
dient te zijner� tijd een up-date van de situatie te wor�den gedaan 
en dient er� zonodig ook een akoestisch onder�zoek te wor�den 
gedaan ten behoeve van de inpassing van woningen.

BeLemmeringsKaart HaarzicHt 

8.10 beHeer openbare rUimte

Naar� aanleiding van amendement 2012/A86, is door� middel van 
een enquête en consumentenpanels onder�zocht hoe toekomstige 
bewoner�s staan tegenover� zelfbeheer� van de openbar�e r�uimte. 
Hier�uit bleek dat toekomstige bewoner�s niet positief staan 
tegenover� zelfbeheer� van de openbar�e r�uimte.
Na het inr�ichten van de openbar�e r�uimte door� de ontwikkelaar�s 
(zelfr�ealisatie), wor�dt deze over�gedr�agen aan de gemeente 
Utr�echt voor� onder�houd en beheer�. De inr�ichting van de openbar�e 
r�uimte wor�dt gedetailleer�d ontwor�pen in de nog op te stellen 
Inr�ichtingsplannen. Deze moeten eer�st goedgekeur�d wor�den 
door� de gemeente Utr�echt.
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9.2  FLora en FaUna

In Haar�zicht bevindt zich geen Natur�a 2000-gebied, bescher�mde 
natuur�monumenten, ecologische hoofdstr�uctuur�, ecologische 
ver�bindingszones en/of weidevogelleefgebied. De voor�genomen 
wer�kzaamheden hebben even min een exter�ne wer�king op 
bescher�mde natuur�gebieden. 

Binnen het plangebied bevinden zich wel elementen die 
onder�deel zijn van de stedelijke gr�oenstr�uctuur�. Binnen het 
Stedenbouwkundig plan is voor�zien in behoud van het ‘Bosje 
van Goes’ en de ontwikkeling van een ver�binding naar� de 
noor�delijke gelegen ecologische zone aan de Haar�r�ijnseplas en 
een ver�binding naar� het westelijk gelegen Landinr�ichtingsgebied 
Haar�zuilens. 

De beoogde ecologische ver�binding uit de Ontwikkelvisie is 
opgenomen in het Stedenbouwkundig plan (zie afbeelding). 

In het plangebied is nog een beper�kt aantal bomen en bomenr�ijen 
aanwezig. Dit betr�eft wilgen naast de ingang tot een ver�laten 
kas en naaldbomen er�achter� en een r�ij van ca. 15-20 jaar� oude 
wilgen langs de sloot ten oosten van het bosje van Goes. In het 
bosje van Goes staan voor�al wilgen, populier�en en elzen.  

Bij de ontwikkeling van Haar�zicht wor�dt r�ekening gehouden met 
de	bestaande	flora	en	fauna.	Een	oriënterend	onderzoek	heeft	
aangetoond dat bij de ver�der�e uitwer�king in ieder� geval r�ekening 
moet wor�den gehouden met (het mogelijk voor�komen van) de 
volgende soor�ten: 
vleer�muizen, jaar�r�ond bescher�mde vogelnesten, kleine 
modder�kr�uiper�, bitter�voor�n, poelkikker�, r�ugstr�eeppad en 
r�ingslang. Bij de ver�der�e uitwer�king in het bestemmingsplan 
vindt nader� onder�zoek plaats, wor�den eventuele mitiger�ende of 
compenser�ende maatr�egelen uitgewer�kt en eventueel ontheffing 
van de Flor�a- en faunawet aangevr�aagd. 

ProJectie ecoLogiscHe VerBinding uit ontWiKKeLVisie oP 
scHetsVerKaVeLing HaarzicHt
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9.3  geLUiD 9.4  LUcHtkwaLiteit

Voor� ontwikkelingen met maximaal 1.500 woningen bij 
één ontsluitingsweg en maximaal 3.000 woningen bij twee 
ontsluitingswegen is geen luchtkwaliteitonder�zoek nodig. De 
ontwikkeling van Haar�zicht valt daar� r�uimschoots binnen. Daar� 
komt bij dat de gehele ontwikkeling van Leidsche Rijn onder�deel 
is van het Nationaal Samenwer�kingspr�ogr�amma Luchtkwaliteit 
(NSL). Hier�door� hoeft niet voor� afzonder�lijke pr�ojectdelen 
onder�zoek plaats te vinden en vor�mt luchtkwaliteit geen 
belemmer�ing voor� de ontwikkeling. 

Het plan zal moeten voldoen aan de voor�waar�den van de Wet 
geluidhinder� en de Geluidsnota van de gemeente Utr�echt. Indien 
er� een woning gebouwd wor�dt met een geluidsbelasting hoger� 
dan de voor�keur�sgr�enswaar�de, wor�dt er� in de gemeentelijke 
Geluidsnota een aantal voor�waar�den gesteld voor� het ver�lenen 
van de hoger�e gr�enswaar�den. De belangr�ijkste voor�waar�de is dat 
ieder�e woning dient te beschikken over� een geluidsluwe gevel. 
Het plangebied ligt niet in de invloedssfeer� van dr�ukke wegen 
die een belemmer�ing kunnen vor�men voor� ontwikkeling van 
geluidsgevoelige bestemmingen. Het gebied ligt meer� dan 600 
meter� van de Rijksweg A2, waar�mee deze geluidsinvloed niet 
meer� onder� de Wet geluidhinder� valt. Voor� de Schoolstr�aat en de 
Themater�weg zijn de voor�waar�den van de Wet Geluidshinder� niet 
van toepassing gelet op het 30km/u r�egime voor� beide wegen.
Het akoestisch onder�zoek beper�kt zich tot een onder�zoek in het 
kader� van een goede r�uimtelijke or�dening welke geluidsbelasting 
de gepr�ojecteer�de woningen onder�vinden van de 30 km/
uur� wegen. Ook moet in dat kader� onder�zocht wor�den wat de 
invloed is van de ver�keer�saantr�ekkende wer�king van het plan 
op de geluidsbelasting op de bestaande woningen buiten het 
plangebied.

  Wegverk eer -   Wegverk eer -  auto(s nel) 

 binnenstedelijk   wegen (buitens tedelijk )  

Voorkeursgrenswaarde  48 dB  48 dB  
Maximale ontheffingswaarde  63 dB  53 dB  
 

9.6  DUUrzaamHeiD en energie 

In Haar�zicht wor�den duur�zame toepassingen voor� de 
woonconsument centr�aal gesteld. Duur�zame toepassingen 
die voor�delen bieden in ter�men van comfor�t, een gezonder� 
leefklimaat en bespar�ing van ener�gie en geld. 

De woonconsument wor�dt vanaf het begin als co-cr�eator� bij het 
ontwer�p en de ontwikkeling van Haar�zicht betr�okken.

Omdat Haar�zicht ver�ander�ing van de vor�m en functie van 
de gebouwde omgeving met zich mee br�engt wor�dt ook op 
een actieve wijze alle belangen en belanghebbenden in de 
planvor�ming betr�okken.

9.5  boDemkwaLiteit

Met bodemonder�zoeken is inzicht ver�kr�egen in de bodemkwaliteit 
van het plangebied. Op enkele plaatsen zijn ver�ontr�einigingen 
aangetr�offen. De ver�ontr�einigingen zijn afgeper�kt in omvang 
en bovendien is het kassencomplex nader� onder�zocht op 
mogelijke asbest. Bij de ontwikkeling tot woongebied wor�dt 
het aanwezige asbest ver�wijder�d en de bodem voor� zover� 
noodzakelijk gesaneer�d. Daar�mee zijn er� geen beper�kingen aan 
het toekomstig gebr�uik als woongebied.

9.6.1  Duurzaamheid
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Voor� Haar�zicht is voor� de woningen en de openbar�e r�uimte 
de Integr�ale Woningkwaliteit Niewbouw (1 febr�uar�i 2015) van 
toepassing. De volgende maatr�egelenlijst is voor� Haar�zicht aan 
de or�de:

De Gemeente Utr�echt en de ontwikkelaar�s maken een aantal 
afspr�aken, die uitstijgen boven de voor�schr�iften voor� nieuwbouw 
uit het Bouwbesluit, Deze zijn gebaseer�d op het Beleidskader� 
Integr�ale Woningkwaliteit en het convenant voor� het stimuler�en 

9.6.2  Materiaalgebruik

Ook voor� Haar�zicht wor�dt er� naar� gestr�eefd om de  impact op 
het klimaat ter�ug te dr�ingen. Dit geldt in de br�eedte voor� het 
verbeteren	 van	 de	 energie-efficiëntie,	 het	 verminderen	 van	
CO2-emissie en samenwer�ken aan CO2-neutr�ale oplossingen. 
Deze bieden immer�s ook voor�delen voor� de woonconsument. 
Duur�zaam ontwikkelen betekent ook innovatieve oplossingen 
bedenken voor� de effecten van klimaatver�ander�ing. Water�beheer� 
speelt hier�in een belangr�ijke r�ol

Bij de r�ealisatie van de openbar�e r�uimte en de woningen 
wor�dt gestr�eefd naar� het ter�ugdr�ingen van de impact op niet-
ver�nieuwbar�e natuur�lijke gr�ondstoffen. Uiteindelijk is het str�even 
daar�mee om Haar�zicht gas- loos te maken. Hetgeen aansluit bij 
de ambitie van het college om war�mtevoor�ziening op een ander�e 
manier� op te lossen Alter�natieve mater�ialen en methoden wor�den 
toegepast om het gebr�uik van gr�ondstoffen te optimaliser�en. 
Tevens wor�dt ingezet op de juiste handelswijze met betr�ekking 
tot her�gebr�uik en het beper�ken van afval.

Voor� Haar�zicht geldt bovenal het r�especter�en en waar� mogelijk 
ver�ster�ken van natuur� en cultuur�. Haar�zicht wor�dt ontwikkeld met 
zor�g voor� het landschap en het behoud van ar�cheologische- en 
natuur�waar�den. 

Bij de uitvoer�ing van Haar�zicht wor�dt de milieu-impact beper�kt. 
Alle r�edelijker�wijs mogelijke maatr�egelen wor�den getr�offen om 
de milieueffecten voor� de lokale omgeving te minimaliser�en. 

van het gebr�uik van FSC-gecer�tificeer�de pr�oducten, dat is 
afgesloten tussen de Gemeente Utr�echt en FSC-Neder�land op 
14 december� 2006. Het gaat daar�bij om:
 1. Opdr�achtgever� zal confor�m het Politiekeur�mer�k Veilig 

Wonen bouwen. Om voor� het keur�mer�k in aanmer�king te 
komen, moeten de individuele woningen, het woongebouw, 
het Stedenbouwkundig plan en het inr�ichtingsplan aan 
een	 aantal	 eisen	 voldoen.	 Ze	 moeten	 ook	 conform	 die	
eisen zijn uitgevoer�d. Voor� het Stedenbouwkundig plan 
en het inr�ichtingsplan is de gemeente ver�antwoor�delijk. 
Indien par�tijen niet kunnen voldoen aan de eisen van het 
keur�mer�k, vindt over�leg plaats over� een oplossing.

 De woningen moeten voldoen aan de actuele ver�sie van 
het Politiekeur�mer�k Veilig Wonen. 

2.  Opdr�achtgever� plaatst een per�sonenlift bij woongebouwen 
die hoger� zijn dan 3 meter� en 20 of meer� woningen 
ontsluiten, tenzij:
- het kamer�woningen betr�eft; 
-  het boven-benedenwoningen betr�eft en het aantal 

minder� dan 20 woningen is; 
-  het 1- of 2-kamer�woningen betr�eft met een opper�vlakte 

van < 65 m2 tot maximaal 2 bouwlagen. 
3.  Opdr�achtgever� maakt in de nieuwbouw uitsluitend gebr�uik 

van gecer�tificeer�d (har�d)hout met een keur�mer�k van 
FSC of een ander� door� de Toetsingscommissie Inkoop 
Hout TPAC (zie www.tpac.smk.nl) als goed beoor�deeld 
cer�tificaat /keur�mer�k; per� 4/2015 zijn dat FSC en PEFC Int. 
(desalniettemin accepteer�t de r�ijksover�heid ook MTCS). 
Indien dit pr�oblemen oplever�t, over�legt Opdr�achtgever� met 
de gemeente voor� het vinden van een oplossing passend 
binnen het bouwpr�oces. 

4.  Ter� ver�beter�ing van de water�- / water�bodem- /  
bodemkwaliteit dienen par�tijen de emissie van schadelijke 
stoffen naar� (gr�ond)water� door� diffuse br�onnen te 
beper�ken door� de toepassing te ver�mijden van uitlogende 
ver�ontr�einigende bouwmater�ialen, in het bijzonder� koper�, 
zink en lood. 
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9.6.4  Fietsgebruik

9.6.5 Sociale veiligheid

In ver�band met de ontwikkeling van Haar�zicht zijn de bomen in het 
agr�ar�isch gebied tussen de Multatulistr�aat en de Themater�weg in 
kaar�t gebr�acht. Deze notitie geeft inzicht in de soor�t, diameter� en 
conditie van de aanwezige bomen. Het betr�eft een r�ijbeplanting 
bestaande uit 22 stuks knotwilgen en een bosvak bestaande uit 
(voor�namelijk) douglasspar�.

9.7.1  Situatie
Knotwilgen
De	 rijbeplanting	bestaande	uit	 tweeëntwintig	 stuks	 knotwilgen,	
deze staan in de teen van de sloot. De helft van de bomen 
ver�ker�en in de halfwasfase en de ander�e helft in de eindfase. De 
bomen dr�agen bij aan de landschapswaar�de. 

Douglasspar�
De douglasspar�r�en staan ongelijkmatig ver�spr�eid in een bosvak 
van cir�ca 860m2. De bomen staan op zeer� kor�te afstand van 
elkaar� met een dichte onder�begr�oeiing bestaande uit br�aam. 
Er� heeft een globale telling plaatsgevonden van het aantal 
douglashoutopstanden; te weten 50 stuks.
De bomen komen van oor�spr�ong niet in het gebied voor� en 
dr�agen hier�mee niet bij aan de landschapswaar�de

9.7.2  Boomeigenschappen- en kwaliteit
Knotwilgen
De knotwilgen zijn individueel geïnventar�iseer�d. Deze 
inventar�isatie is uitgewer�kt en in de bijlage (zie figuur�: bijlage 
2, Inventar�isatietabel) opgenomen. Alle knotwilgen hebben 
fijne scheutvor�ming en ver�ker�en daar�door� in goede conditie. 
De knotwilgen die in de eindfase ver�ker�en, zijn behoor�lijk 
inger�ot en hol. Dit beïnvloed niet de conditie van de boom. In 
zijn algemeenheid zijn knotwilgen van deze leeftijd vaak hol. De 
holtes hebben als positieve bijkomstigheid dat dit bijdr�aagt aan 
de natuur�waar�de, omdat door� spleten en gaten in de stam de 
boom	voor	bijvoorbeeld	vogels	en	amfibieën	fungeert	als	broed	
en/of schuilplaats.

Er� bestaat een fijnmazige str�uctuur� van langzaam 
ver�keer�sver�bindingen door� Haar�zicht. Hier�door� wor�dt mede het 
fietsgebr�uik gestimuleer�d ten opzichte van het autogebr�uik. Ook 
de wijkvoor�zieningen in Vleuten zijn vanuit Haar�zicht goed per� 
fiets ber�eikbaar�.

Een goede sociale veiligheid in het gebied wor�dt zoveel mogelijk 
gewaar�bor�gd door�:

•	 goede	verlichting	van	langzaam	verkeerroutes
•	 goede	 verlichting	 bij	 gebouwde	 parkeeroplossingen	 en	

par�keer�oplossingen op binnenter�r�einen
•	 verkaveling,	inrichting	openbare	ruimte	en	gebouwen	aan	

de hand van Politie Keur�mer�k Veilig Wonen
•	 voldoende	openbare	 ruimte	die	gereserveerd	 is	 voor	de	

jeugd
•	 voldoende	 logische	 ontmoetingsruimte	 voor	 alle	

bewoner�s
•	 voldoende	en	veilige	fietsparkeermogelijkheden

9.7 bomeninventarisatie

Haar�zicht wor�dt de eer�ste gasloze wijk zonder� stadsver�war�ming 
in Utr�echt. Uitgangspunt voor� alle koopwoningen is een EPC 
van 0 of zo mogelijk een EPC van -0.3 (nul op de meter�). De 
belegger�shuur�woningen kr�ijgen een EPC van -0,3. Voor�alsnog 
wor�den ook de over�ige woningen ontwor�pen met een EPC 
van -0,3.Voor� de maatschappelijke voor�zieningen zal gestr�eeft 
wor�den naar� een ener�gieneutr�aal gebouw met inachtneming van 
de eisen ten aanzien van een gezond binnenmilieu.

9.6.3  Energie
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Dougglaspar�
Omdat het vak bestempeld kan wor�den als ‘bosvak’ zijn de bomen 
niet individueel geïnventar�iseer�d maar� is er� globaal gekeken 
naar� de conditie van de aanwezige douglaspar�r�en. Cir�ca 90% 
(45 stuks) van alle douglasspar�r�en zien er� vitaal uit. De over�ige 
10% (5 stuks) heeft een ver�minder�de conditie of zijn dood.

9.7.3  conclusie
Knotwilgen
De knotwilgen hebben een r�edelijke tot goede toekomstver�-
wachting en dr�agen in algemene zin bij aan de landschaps- 
en natuur�waar�de. Binnen het Stedenbouwkundig plan kunnen 
de knotwilgen op de huidige locatie niet wor�den gehandhaafd. 
Ver�plaatsen van (een deel) van de knotwilgen in over�leg met de 
gemeente behoor�t tot de mogelijkheden.

Douglasspar�r�en
De douglasspar�r�en hebben over� het algemeen een goede 
conditie, maar� zijn landschappelijk gezien niet bijzonder�. Binnen 
het Stedenbouwkundig plan kunnen de douglasspar�r�en niet 
wor�den gehandhaafd.  

In het Stedenbouwkundig plan wor�dt voor�zien in de aanplant van 
ca. 450 nieuwe bomen van de 1e, 2e en 3e or�de en mogelijkheid 
tot ver�plaatsen van (een deel) van de knotwilgen. 

Bijlage 2: Inventarisatietabel

Naam onderzoeker(s): M. Meijer�
Locatie: Multatulistraat – Thematerweg Vleuten

Knotwilgen
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1 Salix alba knotwilg 20-30 goed

2 Salix alba knotwilg 20-30 goed

3 Salix alba knotwilg 20-30 goed

4 Salix alba knotwilg 80-100 goed

5 Salix alba knotwilg 80-100 goed

6 Salix alba knotwilg 80-100 goed

7 Salix alba knotwilg 20-30 goed

8 Salix alba knotwilg 20-30 goed

9 Salix alba knotwilg 20-30 goed

10 Salix alba knotwilg 80-100 goed

11 Salix alba knotwilg 80-100 goed

12 Salix alba knotwilg 80-100 goed

13 Salix alba knotwilg 15-20 goed

14 Salix alba knotwilg 15-20 goed

15 Salix alba knotwilg 20-30 goed

16 Salix alba knotwilg 15-20 goed

17 Salix alba knotwilg 80-100 goed

18 Salix alba knotwilg 20-30 goed

19 Salix alba knotwilg 80-100 goed

20 Salix alba knotwilg 80-100 goed

21 Salix alba knotwilg 80-100 goed

22 Salix alba knotwilg 80-100 goed

Douglasspar
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A Pseudotsuga menziesii douglasspar� 10-15 50 goed 860 m2
8,6 ar�e

*str�uiklaag: br�aam

inventarisatie algemene boomeigenschappen

BiJLage 2, inVentarisatietaBeL (Bron: grontmiJ)



Uitgeefbaar� wonen
Uitgeefbaar� school
Gr�oen - Taluds en ber�men
Gr�oen - Plantsoenen
Gr�oen - Ar�cheologische zone / Wielr�evelt
Water�
Ver�har�ding r�ijweg / par�ker�en
Verharding	fietspad	/	trottoir
Ver�har�d binnenhoven (uitgeefbaar�)

Gr�ens exploitatiegebied
Gr�ens plangebied
Gr�ens exploitatiegebied / Gr�ens plangebied
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ruimtegeBruiK 

plangebied uit ontwikkelvisie (28,4 ha) 

Legenda

taBeL ruimtegeBruiK

Gr�oen (incl. Bosje van Goes) 7.6 ha.
Water� (extr�a) 1.4 ha.
Ver�har�ding 4.5 ha.
Uitgeefbaar� Wonen 12.3 ha.
Voor�zieningen 0.4 ha.
Themater�weg 2.2 ha.
totaal ruimtegebruik 28.4 ha.
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10.  Planeconomie
Het Stedenbouwkundig plan geeft r�andvoor�waar�den en r�ichtlijnen 
voor� de ontwikkeling van Haar�zicht. De daar�bij behor�ende 
voor�beeldver�kaveling voldoet aan de r�andvoor�waar�den met 
betr�ekking tot het pr�ogr�amma en het beeld van een dor�ps- en 
landelijk woonmilieu.
De gr�oep Haar�zicht heeft een gr�ondexploitatie opgesteld die 
is gebaseer�d op de bovengenoemde uitgangspunten met vol-
doende r�uimte om de ver�eiste woningbouw, de maatschappelijke 
voor�zieningen en openbar�e r�uimte te r�ealiser�en.  Aan de westzijde, 
buiten het plangebied Haar�zicht, zijn de gr�onden die nodig zijn 
voor� de r�ealisatie van een tweetal voetpaden als ver�binding 
met de Joostenlaan meegenomen in de planontwikkeling en 
gr�ondexploitatie (zie afbeelding). Geconcludeer�d kan wor�den dat 
het Stedenbouwkundig plan past binnen deze gr�ondexploitatie. 
Het plan is hier�mee financieel economisch uitvoer�baar�.

De gr�onden in het plangebied Haar�zicht zijn voor� het gr�ootste 
deel in eigendom van de ontwikkelaar�s die samenwer�ken 
binnen de gr�oep Haar�zicht. De gemeente voer�t daar�om zelf 
geen gr�ondexploitatie binnen het bestemmingsplangebied en 
zal haar� eigendommen binnen het plangebied inbr�engen in de 
gr�ondexploitatie die zal wor�den gevoer�d door� de ontwikkelaar�s 
(de Gr�oep Haar�zicht).
De gemeentelijke planontwikkelingskosten en de kosten van 
bovenwijkse voor�zieningen ver�haalt de gemeente door� het 
sluiten van een anter�ieur�e (exploitatie) over�eenkomst met de 
ontwikkelaar�s. De ontwikkelaar�s r�ealiser�en  de  bouwplannen 
en dr�agen zor�g voor� het bouw- en woonr�ijp maken van het 
plangebied. De hier�bij te sluiten over�eenkomsten wor�den door� 
de ontwikkelaar�s opgesteld. Indien van toepassing wor�dt het 
gemeentelijke kostenver�haal ver�zeker�d via het opstellen en 
vaststellen van een exploitatieplan.

PLangrens en exPLoitatiegrens
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11.  communicatie
11.1 commUnicatie

Voor� de communicatie over� Haar�zicht tijdens de 
Stedenbouwkundige Planfase is een communicatieplan gemaakt 
en vastgesteld samen met de gemeente. In de voor�gaande fase 
(Ontwikkelvisie vaststellen) was de gemeente de tr�ekker� van 
de communicatie. Vanaf deze fase neemt Gr�oep Haar�zicht het 
voor�touw in de communicatie: zij ontwikkelt en r�ealiseer�t het 
plan.

de belangrijkste doelen voor communicatie zijn:
1. Het r�aadplegen van dir�ect betr�okken via de 

Klankbor�dgr�oep  om tot een onder�scheidend en gedr�agen 
SP te komen.

2. Het infor�mer�en van de stakeholder�s over� de inhoud van 
 het plan en de r�ol van Gr�oep Haar�zicht.
3. Het ver�gar�en van kennis  over� de inter�esses en wensen 
	 van	potentiële	bewoners	van	Haarzicht.

secundaire doelen:
1. Positioner�ing als onder�scheidend nieuw, hoog kwalitatief 
 woongebied.
2. Het opbouwen van een gr�oep geïnter�esseer�den/fanbase 
 voor� Haar�zicht.

De eer�ste twee doelstellingen zijn een gezamenlijke 
ver�antwoor�delijkheid van de gemeente Utr�echt (Bur�eau 
NegenTien en Wijkser�vicecentr�um Vleuten) en Gr�oep Haar�zicht. 
De mar�ketingdoelstellingen zijn voor� de ver�antwoor�ding van 
Gr�oep Haar�zicht.

Tijdens de ontwikkeling van het plan zijn de volgende activiteiten 
onder�nomen om deze doelstellingen te ber�eiken: 
	 •	 Formuleren	identiteit	Haarzicht
	 •	 Publiciteit	via	persberichten
	 •	 Klankbordgroep	overleggen
	 •	 Wijkberichten	huis	aan	huis	(via	gemeente)
	 •	 Gemeentebericht	in	lokale	krant	(via	gemeente)
	 •	 Website
	 •	 Projectbord
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11.2 participatie

De gemeente Utr�echt hanteer�t bij bouwpr�ojecten het 
‘par�ticipatiemodel voor� complexe bouwinitiatieven’. Dit nieuwe 
beleid is begin 2009 vastgesteld door� de gemeenter�aad. 
Uitgangspunt is dat de gemeente altijd de r�egier�ol op zich neemt 
bij communicatie en par�ticipatie. Daar�naast is er� een standaar�d 
wer�kwijze opgesteld om deze r�egier�ol vor�m te geven (zie de notitie 
‘Bouwen aan par�ticipatie’, gemeente Utr�echt, Stadsontwikkeling, 
oktober� 2008). Bur�eau NegenTien zal deze standaar�d aanpak 
volgen.

Bur�eau NegenTien heeft in samenwer�king met het 
Wijkser�vicecentr�um Vleuten-De Meer�n de par�ticipatieniveaus 
vastgesteld voor� het Stedenbouwkundig plan. Voor� het 
Stedenbouwkundig plan geldt het niveau r�aadplegen. Dit niveau 
bepaalt mede hoe de communicatie naar� omwonenden wor�dt 
vor�mgegeven. Bij het niveau ‘r�aadplegen’ wor�den meningen, 
er�var�ingen en ideeen van betr�okkenen geinventar�iseer�d, maar� 
zijn ze voor� de gemeente niet bindend.

In de fase van het Stedenbouwkundig plan is een Klankbor�dgr�oep 
ingesteld. Hier�in hebben omwonenden, bewoner�sor�ganisaties, 
toekomstige gebr�uiker�s en onder�nemer�s deelgenomen.

 

Het college van Bur�gemeester� en Wethouder�s heeft het concept 
Stedenbouwkundig plan vr�ijgegeven  voor� inspr�aak.
Alle r�eacties die de gemeente gedur�ende de inspr�aakper�iode van 
omwonenden en belanghebbenden ontvangt wor�den gebundeld 
en beoor�deeld. Alle r�eacties wor�den van commentaar� voor�zien in 
de Nota van Inspr�aak. Na de ver�wer�king van de inspr�aakr�eacties 
wor�dt het aangepaste Stedenbouwkundig plan samen met de 
Nota van inspr�aak voor�gelegd aan het college van Bur�gemeester� 
en Wethouder�s en de gemeenter�aad. Na vaststelling door� het 
college ontvangen indiener�s van de zienswijzen de Nota van 
Inspraak	 en	 krijgen	 daarmee	 het	 definitieve	 antwoord	 op	 hun	
r�eactie.
 

11.2.1 inspraak 

Op basis van het Stedenbouwkundig plan (SP) wor�dt het nieuwe 
bestemmingsplan, waar�voor� eveneens zienswijzen kunnen 
wor�den ingediend, opgesteld. Het  Stedenbouwkundig plan 
en het bestemmingsplan dienen als toetsingskader� voor� de 
Omgevingsver�gunningen in dit gebied.
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11.2.2 Klankbordgroep

In juni 2011 is de Klankbor�dgr�oep Haar�zicht van star�t gegaan. In de 
Klankbor�dgr�oep hebben deelgenomen ver�tegenwoor�diger�s van 
diver�se belangengr�oepen en omwonenden. De Klankbor�dgr�oep 
is 12 maal bijeengekomen tussen juni 2011 en oktober� 2015. 
Tijdens de bijeenkomsten zijn alle belangr�ijke onder�delen, 
waar�uit het Stedenbouwkundig plan is opgebouwd, aan de or�de 
gekomen. Er� is gespr�oken over� de hoofdlijnen maar� ook tot op 
detailniveau. De Klankbor�dgr�oep heeft ook haar� invloed laten 
gelden op de Ontwikkelvisie die op 13 december� 2012 door� 
de r�aad is vastgesteld. Van alle bijeenkomsten zijn ver�slagen 
gemaakt.

1.  30 juni 2011   Toelichting pr�oces 
2.  13 oktober 2011  Cr�owdsour�cing
3. 22 maart 2012   Thema’s : 
    1 Identiteit Vleuten 
    2 Randen zicht 
    3 Gr�oen en water� 
    4 Duur�zaamheid
4. 7 Juni 2012   Ver�keer� 
5. 11 oktober 2012  Tussenr�appor�tage 
6. 24 januari 2013   Schetsontwer�p
    Ver�keer� + Schoollocatie
7. 28 maart 2013   Beoor�deling Randen 
8. 11 april 2013   Dor�ps en landelijk wonen
9. 23 mei 2013   Ter�ugblik Klankbor�dgr�oep
10. 26 september 2013  Stedenbouwkundig plan
11. 12 december 2013  Stedenbouwkundig plan 
    (de r�appor�tage)
12.  8 oktober 2015   Stedenbouwkundig plan 
    (Update)

Participatieniveau 
‘raadplegen’ “De gemeente 

bepaalt zelf de agenda, 
maar ziet betrokkenen 

als gesprekspartners bij 
ontwikkeling van beleid. 
Meningen, ervaringen 

en ideeën worden 
geïnventariseerd, maar 
zijn voor de gemeente 

niet bindend. De rol 
van de participant is 

geconsulteerde. Plannen 
worden door de gemeente 
opgesteld en voorgelegd 
aan belanghebbenden. 

De reacties van 
belanghebbenden worden 

meegenomen in het 
vervolgproces.”

De gr�oep Haar�zicht is veel dank ver�schuldigd aan de deel-
nemers	 van	 de	 Klankbordgroep.	 Zij	 hebben	 in	 belangrijke	
mate bijgedr�agen aan de kwaliteit van het voor�liggende 
Stedenbouwkundig plan door� middel van kr�itische en positieve 
reacties	en	waardevolle	ideeën.

Naast de Klankbor�dgr�oep is ook apar�t over�leg gevoer�d over� de 
vestiging van de school in Haar�zicht met ver�tegenwoor�diger�s 
van de Utr�echtse Vastgoed Or�ganisatie (UVO),  SPOU en  Kees 
Valkensteinschool.

Er� is gekozen voor� een 2 tal woonmilieu’s die zich in Haar�zicht 
kunnen gaan vor�men: Dor�ps en Landelijk.
Deze woonmilieu’s zijn mede tot stand gekomen door� het 
meten van woonvoor�keur�en door� middel van ‘cr�owdsour�cing’ 
bij consumenten. Duidelijk is dat zich in Haar�zicht ander�e 
mogelijkheden voor�doen dan elder�s in Leidsche Rijn.

11.2.3 School

11.2.4 Woonmilieu’s
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klankbordgroeP 

Infor�mer�en
Presentatie

Discussie

Volgende bijeenkomst

Inspir�er�en (+ feedback)

Ter�ugkoppeling

imPressieFoto’s KLanKBordgroeP
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11.2.5 crowdsourcing

crowdsourcing
Vanuit de gr�oep Haar�zicht is het initiatief genomen 
om woonconsumenten vr�oegtijdig te betr�ekken in het 
ontwikkelingspr�oces om zo de ontwikkeling optimaal te laten 
aansluiten op hun woonwensen. 
Door� middel van cr�owdsour�cing is inzicht ver�kr�egen in de 
gedachten en de wensen vanuit de consument. Cr�owdsour�cing 
is het uitbesteden van tr�aditionele businessactiviteiten aan 
mensen buiten het bedr�ijf of de or�ganisatie. 
 
We	 laten	 de	 crowd,	 oftewel	 de	 potentiële	 klant,	 meedenken	
in de ontwikkeling. Hier�door� weten we daadwer�kelijk wat het 
par�ticiper�ende deel van de doelgr�oep denkt en wat hun wensen 
zijn, zonder� zelf aannames te doen. Door� vr�oegtijdig  de mening 
te vr�agen van de cr�owd kan er� in de ontwikkeling wor�den 
ingespeeld  op de wensen van de belangstellenden en kan zo 
een mar�ktconfor�m pr�oduct wor�den ontwikkeld. 

In eer�ste instantie is het gespr�ek met de consument gevoer�d via 
een online enquête. Door� een actieve campagne (zowel online 
als	offline)	zijn	belangstellenden	naar	de	projectwebsite	geleid,	
waar� men hun belangstelling kon tonen door� een aantal vr�agen 
te beantwoor�den. 
Maar� liefst 320 belangstellenden wilde in deze vr�oege fase 
meedenken over� de ontwikkeling.

Mede aan de hand van de r�esultaten van de 1ste enquête is 
een schetsplan opgesteld. Dit schetsplan is ver�volgens op 2 
avonden voor�gelegd aan een klantenpanel (zie beschr�ijving 
consumentenpanel).

Nader�hand is via een online enquête aan alle belangstellenden 
gevr�aagd wat ze van (onder�delen van) het schetsplan vinden. 
Zowel	 de	 320	 respondenten	 van	 de	 eerste	 enquête,	 als	 de	
belangstellenden die zich na deze tijd als geïnter�esseer�de 

hebben aangemeld, hebben een uitnodiging ontvangen om aan 
de enquête deel te nemen. Om deze gr�oep ver�der� uit te br�eiden 
is een online campagne gestar�t en zijn enkele adver�tenties 
geplaatst in de plaatselijke huis-aan-huisbladen.

Kor�tom: door� middel van cr�owdsour�cing is inzicht ver�kr�egen 
in de woonwensen van de consument, waar�door� dir�ect 
input is ver�kr�egen voor� het Stedenbouwkundig plan en het 
beeldkwaliteitsplan. 
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11.2.6 consumentenpanels

consumentenpanel
Op twee avonden in maar�t 2013 is het voor�lopige schetsplan 
voor�gelegd aan het consumentenpanel. Op deze avonden heeft 
gr�oep Haar�zicht kennis gemaakt met woonconsumenten. Voor�al 
belangstellenden in de luxer�e woningtypen stelden deelname 
aan het consumentenpanel op pr�ijs. Op beide avonden is 
door�gevr�aagd naar� de wensen, afwegingen en keuzes.
Het consumentenpanel diende als opmaat voor� de digitale 
enquête. Door� het per�soonlijke gespr�ek aan te gaan voelden 
belangstellenden zich tevens ver�bonden aan Haar�zicht.  
Aandachtpunten die tijdens het consumentenpanel naar� boven 
kwamen zijn:

1. Blijven communicer�en over� de voor�tgang
2. Spoedig star�ten met kavel uitgifte
3. Pr�ijsindicatie afgeven
4. Inspr�aak mogelijkheden
5. Definitieve afspr�aken maken met de consument 
 (bijv. r�eser�ver�ingsover�eenkomst)

De woonwensen van deze gr�oep belangstellenden komen 
over�een met de r�esultaten uit de tweede cr�owdsour�cing-
enquete.



12.1 voorbeeLDverkaveLing

De Hoofdstukken 1 t/m 11 betr�eft de studie die leidt tot dit 
Stedenbouwkundig plan met voor�beeldver�kaveling en pr�incipe-
pr�ofielen. In dit hoofdstuk is aangegeven wat wor�dt vastgelegd 
met dit Stedenbouwkundig plan. In 12.2 wor�den de onder�delen 
benoemd die wor�den vastgelegd en gelden als r�andvoor�waar�den 
voor� de ver�der�e uitwer�king.
De voor�beeldver�kaveling is, met in achtneming van deze 
r�andvoor�waar�den, flexibel.  
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12. stedenbouwkundig Plan

12.2 ranDvoorwaarDen

De volgende onder�delen wor�den vastgelegd in dit 
Stedenbouwkundig plan.

1. Woningbouwprogramma.
 Maximaal 555 woningen, waar�van minimaal 49 sociale 

huur�woningen en 126 huur�woningen in de vr�ije sector�. Het 
over�ige aantal is vr�ij pr�ogr�amma. 

2. Locatie van maatschappelijke voorziening.
 Locatie en m2 uitgeefbaar� voor� school, BSO, kdv en 

gymzaal zoals deze zijn vastgelegd in het SP. Dit is 
inclusief par�ker�en voor� per�soneel en r�uimte voor� het haal- 
en br�eng- ver�keer�. 

3. Hoofdstructuur en profielen Haarzicht
 De Hoofdstr�uctuur� van Haar�zicht bestaat uit dr�ie 

onder�delen:
a. Centr�ale par�kzone incl. Bosje van Goes, Sloot van 

Themaat en ar�cheologische zone.  
b. Omloop van het Centr�ale Deel Haar�zicht. Deze 

r�ingstr�uctuur� is opgebouwd volgens pr�incipepr�ofiel 
2 en 4 (pagina 113 en 115) en omsluit het Centr�ale 
Deel van Haar�zicht en sluit op twee locaties 
aan op Themater�weg. De posities van de twee 
ver�keer�saansluitingen op Themater�weg zijn in het 
SP vastgelegd.

c. Omloop in het westelijke deel van Haar�zicht. Deze 
infr�astr�uctuur� ontsluit het westelijk woongebied van 
Haar�zicht. Deze ontsluiting-str�uctuur� is opgebouwd 
volgens de pr�incipepr�ofielen 3, 5 en 6 (pagina 114, 
116 en 117). Op twee locaties wor�dt ver�binding 
gemaakt met het Wielr�evelt. De positie van de twee 
aansluitingen voor� langzaamver�keer� op Wielr�evelt 
is in het SP vastgelegd. 

4. invulling overgangsgebied/zone nieuwe en bestaande 
bebouwing rand Vleuten

 Het over�gangsgebied is gedefinieer�d door� middel van 4 
r�egels (pagina 46 t/m 49).
a. Invulling van 3.20 meter� zone als openbar�e r�uimte 

en locatie water�ber�ging/afvoer�
b. Maximale bloklengte in ver�band met tr�anspar�antie/

door�zichten
c. Per�centage open/dicht in ver�band met tr�anspar�antie/

door�zichten
d. Hellingshoek en gemiddelde r�ooilijn in ver�band met 

bezonning.

5. Maximale bouwhoogte. 
 Per� deelgebied is de maximale goot- en nokhoogte in 

meter�s en bouwlagen vastgelegd (pagina 35).

6. Verkavelingsprincipes.
 De ver�kavelingspr�incipes van de 5 woonbuur�ten waar�in 

de Stedenbouwkundige kar�akter�istiek per� buur�t wor�dt 
omschr�even in onder�delen (pagina 42-45). Deze vor�men 
de basis voor� de ver�der�e uitwer�king per� deelgebied.

 De invulling van de bouwvelden met woningen in de 
voor�beeldver�kaveling is nog flexibel. Daar�om wor�den 
in dit Stedenbouwkundig plan de ver�kavelingspr�incipes 
vastgelegd. Deze vor�men het toetsingskader� voor� de 
definitieve ver�kaveling.



VoorBeeLdVerKaVeLing
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Deze kaar�t en de tabel geven inzicht hoe het par�ker�en in de 
voor�beeld-ver�kaveling wor�dt opgelost en voldoet aan de Nota 
Stallen en Par�ker�en en de Ontwikkelvisie.

Verklaring kleuren zie: Parkeerbalans-tabel pagina 111.
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parkeernorm (inclusief bezoekersparkeren) 1,3 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7

Centrale deel
Centrale deel Noord 1
woningen 0 48 0 0 0 0 0 48,0
aantalparkeerplaatsen 0 72 0 0 0 0 0 72,0 21,6 46 31 77,0 5,0

Centrale deel Noord 2
woningen 0 0 10 10 11 0 0 31,0
aantalparkeerplaatsen 0 0 15 17 18,7 0 0 50,7 15,2 26,5 25 51,5 0,8

Centrale deel Zuid 1
woningen 0 18 0 4 12 0 0 34,0
aantal parkeerplaatsen 0 27 0 6,8 20,4 0 0 54,2 16,3 34,5 22 56,5 2,3

Centrale deel Zuid 2
woningen 0 9 0 0 36 0 0 45,0
aantal parkeerplaatsen 0 13,5 0 0 61,2 0 0 74,7 22,4 46 31 77,0 2,3

Centrale deel Zuid 3
woningen 0 18 0 16 0 0 0 34,0
aantal parkeerplaatsen 0 27 0 27,2 0 0 0 54,2 16,3 23 32 55,0 0,8

Dorpsrand 
Dorpsrand 1
woningen 21 0 0 0 0 0 0 21,0
aantal parkeerplaatsen 27,3 0 0 0 0 0 0 27,3 8,19 0 29 29,0 1,7

Dorpsrand 2
woningen 16 5 6 0 4 0 0 31,0
aantal parkeerplaatsen 20,8 7,5 9 0 6,8 0 0 44,1 13,2 3 42 45,0 0,9

Dorpsrand 3
woningen 12 28 21 0 4 8 0 73,0
aantal parkeerplaatsen 15,6 42 31,5 0 6,8 13,6 0 109,5 110 12 99 111,0 1,5

486,7 223 191 311 502,0 15,3

Parkeerbalans nieuwe verkaveling Haarzicht Utrecht
datum: 29 02 2016

De Lanen 
De Lanen 1
woningen 0 0 0 0 22 12 0 34,0
aantal parkeerplaatsen 0 0 0 0 36 20,4 0 56,4 16,9 33,8 23 56,8 0,4
De Lanen 2
woningen 0 0 0 0 15 7 0 22,0
aantal parkeerplaatsen 0 0 0 0 25,5 11,9 0 37,4 37,4 26,8 12 38,8 1,4

De Lanen 3
woningen 0 0 0 0 26 0 0 26,0
aantal parkeerplaatsen 0 0 0 0 44,2 0 0 44,2 13,3 26,8 20 46,8 2,6

De Lanen 4
woningen 0 0 0 0 9 9 0 18,0
aantal parkeerplaatsen 0 0 0 0 15,3 15,3 0 30,6 9,18 24,4 9 33,4 2,8

De Lanen 5
woningen 0 0 0 0 10 6 0 16,0
aantal parkeerplaatsen 0 0 0 0 17 10,2 0 27,2 8,16 21,6 9 30,6 3,4

De Parkzoom 1
De Parkzoom 1
woningen 0 0 0 0 0 6 14 20,0
aantal parkeerplaatsen 0 0 0 0 0 10,2 23,8 34,0 10,2 35,7 5 40,7 6,7

De parkzoom 2
woningen 0 0 0 0 0 0 14 14,0
aantal parkeerplaatsen 0 0 0 0 0 0 23,8 23,8 7,14 26,2 0 26,2 2,4

De Erven 

De Erven 1
woningen 0 0 0 0 0 4 3 7,0
aantal parkeerplaatsen 0 0 0 0 0 6,8 5,1 11,9 11,9 11,8 1 12,8 0,9

de Erven 2
woningen 0 0 0 0 0 0 6 6,0
aantalparkeerplaatsen 0 0 0 0 0 0 10,2 10,2 3,06 11 3 14,0 3,8

de Erven 3
woningen 0 0 0 0 10 2 0 12,0
aantalparkeerplaatsen 0 0 0 0 17 3,4 0 20,4 6,12 13,6 8 21,6 1,2

239,7 106 198 67 264,9 25,2

totaal aantal parkeerplaatsen 726,4 766,9 40,5
totaal aantal woningen 492,0
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13.  Planning, besluitVorming  
   en Fasering
13.1 pLanning

13.2 besLUitvorming

In de Ontwikkelvisie van de gemeente is een planning voor� het 
planpr�oces opgenomen. Deze is geactualiseer�d (zie pagina 
118).

De ontwikkelaar�s zijn ver�antwoor�delijk voor� de ontwikkeling van 
de ver�der�e planpr�oducten zoals bestemmingsplan, inr�ichtingsplan 
en bouwplannen. De gemeente toetst  de  planpr�oducten  op 
het	 vooraf	 vastgestelde	 toetsingskader.	 Voordat	 de	 officiële	
toetsr�ondes van star�t gaan, zullen de pr�oducten voor�af en 
gedur�ende de ontwikkeling er�van al wor�den afgestemd met de 
betr�okken gemeentelijke diensten en het inter�ne pr�ojectteam. 
Dit	om	het	planproces	zo	efficiënt	mogelijk	te	laten	verlopen	en	
aanpassingen achter�af te voor�komen.
Het toetsingskader� bestaat uit een ambtelijk deel en eventueel 
een bestuur�lijk deel. Het ambtelijke tr�aject bestaat uit toets- 
en adviesor�ganen, zoals het r�egieatelier� Bur�eau NegenTien, 
de welstandskamer�, het wijkmanagementover�leg, de wijkr�aad 
Vleuten-De Meer�n, het gebiedsteam Bur�eau NegenTien/ 
Vleuten-De Meer�n en de BInG. Na de ambtelijke toetsr�onde 
stelt door�gaans het MT Leidsche Rijn de planpr�oducten vast. 
Hier�na zijn de plannen klaar� voor� het tr�aject van de bestuur�lijke 
besluitvor�ming. Afhankelijk van het plan  zal  het  college  van  
Bur�gemeester� en Wethouder�s of de gemeenter�aad het plan 
vaststellen. 

Fasering 
De daadwer�kelijke r�ealisatie van Haar�zicht zal gestuur�d wor�den 
door� de mar�kt, het zogenaamde or�ganische gr�oeimodel. De 
vr�aag vanuit de mar�kt zal bepalen welke pr�oducten er� wanneer� 
en waar� gebouwd gaan wor�den. Gr�oep Haar�zicht zal hier� de r�egie 
over� hebben. Vandaar� dat de hoofdinfr�astr�uctuur� met de daar�bij 
behor�ende (tijdelijke) ver�keer�sontsluiting op de Themater�weg 
als eer�ste ger�ealiseer�d zal gaan wor�den. Ver�volgens kunnen er� 
woonvelden (deelgebieden) wor�den ger�ealiseer�d.
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14.  realisatie en PlanProces
14.1 procesFasen

14.2 organisatie en taakverDeLing 

Het planpr�oces voor� de ontwikkeling van Haar�zicht kent zes fasen, waar�bij diver�se planpr�oducten door� de gemeente en de 
ontwikkelaar�s wor�den gepr�oduceer�d. Hier�onder� een over�zicht van de pr�oducten per� fase. 

De gemeente voer�t de r�egie over� de ontwikkeling van Haar�zicht 
en heeft in de initiatieffase de Ontwikkelvisie opgesteld. Tijdens 
de definitiefase stelt de gemeente de over�eenkomsten op. In de 
Ontwikkelvisie, het star�tdocument, is het pr�ogr�amma van eisen 
opgenomen. De ontwikkelaar�s ver�enigd in Gr�oep Haar�zicht zijn 
ver�antwoor�delijk voor� de integr�ale ontwikkeling in de ontwer�pfase, 
voor�ber�eidingsfase en de r�ealisatiefase. Na over�dr�acht van het 
openbaar� gebied is de gemeente ver�antwoor�delijk voor� het 
beheer�.

Het dr�agen van ver�antwoor�ding houdt in dat de betr�effende par�tij 
de taak heeft zor�g te dr�agen voor�: r�egulier�e infor�matievoor�ziening, 
or�ganiser�en van bespr�ekingen en ver�slaglegging van afspr�aken 
in de r�ol van initiatiefnemer� en coör�dinator�.    
De gemeente ver�zor�gt het publiekr�echtelijke tr�aject: 
besluitvor�ming over� de plannen door� het college van 
Bur�gemeester� en Wethouder�s en de gemeenter�aad en het 
or�ganiser�en van de inspr�aak. De plandocumenten in de ontwer�p- 
en voor�ber�eidingsfase lever�t Gr�oep Haar�zicht aan, de gemeente 
zor�gt voor� aanlever�ing van de stukken aan het bestuur� en 
voor� de wettelijke infor�matievoor�ziening over� de te volgen 
bewoner�spr�ocedur�es (publicatie/ en consultatieavond). Gr�oep 
Haar�zicht is ver�antwoor�delijk voor� het infor�mer�en over� de inhoud. 
Er� zal daar�om wor�den samengewer�kt om infor�matieavonden tot 
stand te br�engen. 

14.3 bestemmingspLan

De ontwikkelaar�s zijn ver�antwoor�delijk voor� het opstellen van het 
bestemmingsplan. De gemeente ver�vult haar� publiekr�echtelijke 
taken. Het bestemmingsplan vor�mt het toetsingskader� voor� de 
bouwaanvr�agen. Het bestemmingsplan moet voldoen aan de 
geldende wet- en r�egelgeving. 

In een bestemmingsplan staat beschr�even welke bestemming 
de gr�ond heeft, bijvoor�beeld woningbouw, maatschappelijke 
voor�zieningen, r�ecr�eatie of ver�keer�sdoeleinden. Op een kaar�t 
staan de ver�schillende bestemmingen aangegeven. Het 
plan beschr�ijft ook de voor�schr�iften die bij de ver�schillende 
bestemmingen hor�en. 

Fase    Product
Initiatieffase (afger�ond)  Ontwikkelvisie (vastgesteld)
Definitiefase   Diver�se over�eenkomsten
Ontwer�pfase   Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, inr�ichtingsplan openbar�e 
    r�uimte met bijbehor�ende pr�oducten
Voor�ber�eidingsfase  Bouwplannen, bestekken bouw- en woonr�ijp maken, diver�se ver�gunningsaanvr�agen
Realisatiefase   Diver�se ver�gunningen (ver�kr�ijgen)
Beheer�fase   Over�dr�achtsdocument
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14.5 boUwpLannen

14.6 bestekken

14.7 overDracHtsDocUmenten 14.4 inricHtingspLan openbare rUimte 

De bouwplannen van de gebouwen vor�men een nader�e uitwer�king 
van delen van het definitief Stedenbouwkundig plan en moeten 
voldoen aan de geldende wet- en r�egelgeving. Voor� de meeste 
bouwplannen is een ver�gunning nodig van de gemeente. Een 
bouwplan omvat het ontwer�p van het gebouw. De ontwer�pfase 
bestaat uit een schetsontwer�p (SO), voor�lopig ontwer�p (VO) en 
een definitief ontwer�p (DO). 

Voor� het r�ealiser�en van bouwplannen wor�dt het ter�r�ein bouwr�ijp 
gemaakt. Dit houdt in dat het ter�r�ein geschikt wor�dt gemaakt 
voor� de eigenlijke bouwactiviteit. Hier�voor� wor�den bestekken 
opgesteld. Dit is een beschr�ijving van de te ver�r�ichten 
wer�kzaamheden met bijbehor�ende tekeningen. Voor�afgaand 
aan het bouwr�ijpmaken zullen de benodigde ar�cheologische 
onder�zoeken wor�den ver�r�icht. Na r�ealisatie van de gebouwen 
dienen de openbar�e delen te wor�den afgewer�kt voor� het 
uiteindelijke gebr�uik. Dit wor�dt woonr�ijp maken genoemd en ook 
hier�voor� wor�den bestekken opgesteld. 

Bij de over�dr�acht van de openbar�e r�uimte en de maatschappelijke 
voor�zieningen (kavel schoollocatie) aan de gemeente Utr�echt 
wor�den een aantal pr�oducten gelever�d op basis waar�van door� de 
beheer� afdeling van de gemeente het beheer� kan plaatsvinden. 
Deze pr�oducten zijn onder� ander�e bestekken, tekeningen 
bouw- en woonr�ijp maken, aanleg- en beheer�tekeningen, 
beheer�documenten, ver�gunningen, keur�ingsr�appor�ten en 
gegevens voor� de diver�se beheer�systemen. 

Het inr�ichtingsplan wor�dt in twee fasen gemaakt: eer�st een 
voor�lopig ontwer�p inr�ichtingsplan (VO-IP) en ver�volgens een 
definitief ontwer�p inr�ichtingsplan (DO-IP). Aan het inr�ichtingsplan 
dient een beheer�par�agr�aaf te wor�den toegevoegd. Het 
inr�ichtingsplan bevat onder� ander�e de volgende onder�wer�pen: 
plangr�ens, maatvoer�ing, maaiveldhoogtes, kabels en leidingen, 
r�ioler�ing, dr�ainage en infiltr�atievoor�zieningen, br�andkr�anen, 
bebouwing en er�fafscheidingen, (mater�ialisatie) ver�har�dingen, 
water�, openbaar� gr�oen en beplantingen, str�aatmeubilair�, openbar�e 
ver�lichting, speelvoor�zieningen, hondenuitlaatvoor�zieningen, 
afvalinzameling, kunstwer�ken, par�keer�balans, ver�keer�sbor�den 
en bewegwijzer�ing en maatr�egelen voor� toegankelijkheid.

Voor� de omschr�ijving van de inhoud van de plannen wor�dt 
ver�wezen naar� de BInG.
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coloFon

gemeente utrecHt
(Toetsing	&	bestuurlijke	besluitvorming)

(Opstellen SP en zelfr�ealisatie)

(Ontwerp,	advisering,	grafische	vormgeving	en	beeldmateriaal)

(Adviser�ing)

(Landschapsontwer�p openbar�e r�uimte)

groeP HaarzicHt

stedenBouWKundige

ciVieL tecHniscH adViseur

LandscHaPsarcHitectuur
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